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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver den produktutvecklingsprocess som resulterade i en 

konceptdesign av en portabel barnmatsberedare. Rapporten är en del av 

examensarbetet för högskoleingenjörer i innovationsteknik och design vid Karlstads 

universitet.  

Examensarbetet har utförts på uppdrag av företaget Invencon AB i Karlstad som 

tillhandahöll en idé om en portabel barnmatsberedare. Arbetet har innefattat 

framtagning av en konceptdesign med hjälp av produktutvecklingsprocessen. Processen 

innefattar projektplanering, förstudie, idégenerering, konceptval, 3D-modellering av 

valt koncept, prototyptillverkning och användarstudie.  

Syftet med projektet har varit att utveckla en ny produkt som erbjuder användaren 

möjligheten att tillreda barnmat. Projektet har fokuserat på att finna ett alternativ till 

hur barnmat kan tillredas då tillgången till extern elektricitet, eller vatten av 

rekommenderad temperatur, är begränsad.  

Målet har varit att utveckla en konceptdesign av en produkt som erbjuder användaren 

möjligheten att tillreda barnmat då tillgången till extern elektricitet, eller vatten av 

rekommenderad temperatur, är begränsad. Projektet kom i efterhand att rikta in sig på 

pulverbaserad barnmat. Ett annat mål har även varit att minska antalet redskap som 

krävs idag för att tillreda barnmat, så som värmebevarande behållare, pulver och 

nappflaska.  

Produktutvecklingsprocessen har följt den metodik som presenterats under 

utbildningen av högskoleingenjörer i innovationsteknik och design vid Karlstad 

universitet. Fokus har legat på designprocessen och dess urvalsmetoder. 

Delresultat är en utskrift i 3D av en CAD-modell som tagits fram utifrån den slutgiltiga 

konceptdesignen.  

Vid presentation ansåg uppdragsgivaren att konceptet uppfyller de behov som finns för 

att erbjuda servering av pulverbaserad barnmat då tillgången till extern elektricitet, 

eller vatten av rekommenderad temperatur, är begränsad.  

Vid presentation ansåg uppdragsgivaren att konceptet även erhåller god design och 

svara till det formspråk uppdragsgivaren eftersträvar.



Abstract 
This report describes the product development process that resulted in a design concept 

of a portable baby food preparing device. This report is part of the thesis for graduate 

engineers in innovation and design at Karlstad University.  

The work has been carried out on behalf of the company Invencon located in Karlstad, 

which provided an idea of a portable baby food preparing device. The work has included 

the development of a concept design through a product development process. The 

process includes project planning, feasibility study, concept generation, concept 

selection, 3D modelling of the chosen concept, prototyping and a user study.  

The purpose of the project was to develop a new product that offers the user the 

possibility of preparing baby food. The project has focused on finding an alternative to 

how the baby food can be prepared where access to external electricity, or water of 

recommended temperature, is limited. 

The goal has been to develop a concept design of a product that offers the user the 

possibility to prepare baby food where access to external electricity, or water of 

recommended temperature, is limited. The project came to focus on powder-based baby 

food. A further goal has been to reduce the number of tools required to prepare baby 

food, such as head-retaining container, powder and baby bottle.  

The product development process has followed the methodology presented during the 

education of engineers in innovation and design at Karlstad University. The focus was 

on the design process and its methods of selection.  

A partial result is a print in 3D of a CAD model, based on the final concept design.  

Upon presentation to the client, the concept was considered to meet the needs to offer 

the serving of powder-based baby food when access to electricity is limited. The concept 

was also considered to meet the demands of good design and respond to the design 

language that the client aims at.  
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1. Inledning 
Denna rapport avser en redovisning av examensarbetet ”Portabel barnmatsberedare” 

som genomförts av Jens Hansen, student vid Karlstad Universitet.  Projektet ingår i 

kursen ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design” 

och är ett obligatoriskt moment i Innovation och designprogrammet för 

högskoleingenjörer vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstad 

universitet. Uppdragsgivaren för examensarbetet har varit Invencon som är ett 

innovationsföretag beläget i Karlstad. Invencon är en hybrid mellan produkt- och 

konsultbolag med innovationer i fokus.  

1.1 Bakgrund 

Invencon har utvecklat en produkt för hemmet som bereder pulverbaserad barnmat och 

mjölkersättning. Produkten heter Diluo1 och lanserades under våren 2015, Invencon 

(2015). Tanken är att Diluo ska få en uppföljare i serien av barnprodukter och den första 

är tänkt att bli en portabel barnmatsberedare med arbetsnamnet ”Diluo GO”. Idén 

kommer ifrån Invencon själva, där flera som jobbar har god erfarenhet som 

småbarnsföräldrar.   

Invencon anser att det idag inte finns någon produkt på marknaden som uppfyller de 

önskemål Invencon har på en portabel barnmatsberedare och målet är att användarna 

ska bli friare då det inte finns tillgång till extern elektricitet eller vatten av 

rekommenderad temperatur.  

Enligt Invencon sker uppvärmning av barnmat idag i exempelvis mikrovågsugn, 

vattenbad eller kastrull. Ett annat alternativ är att förbereda måltider hemma, som 

sedan medtags vid utflykt i värmebevarande behållare. Barnmatsproducenten Semper 

avråder dock från detta då kvalitén på maten inte kan garanteras om den inte bereds 

precis innan konsumtionstillfället, Semper (2015). 

1.2 Problemformulering 

Uppdragsbeskrivningen presenterades under första mötet med uppdragsgivaren. 

Utifrån uppdragsbeskrivningen upprättades en problemformulering som löd: 

”Hur kan man göra det möjligt att bereda pulverbaserad barnmat samt mat i 
glaskonservburk då tillgången till extern elektricitet, eller vatten av rekommenderad 
temperatur är begränsad?” 

Under projektets gång kom glaskonservburken att lyftas ur problemformuleringen på 

grund av att det visade sig ställa orimliga krav på systemet. Den reviderade 

problemformuleringen kom att lyda: 

”Hur kan man göra det möjligt att bereda pulverbaserad barnmat då tillgången till extern 
elektricitet, eller vatten av rekommenderad temperatur, är begränsad?”  

 

                                                             
1 Tillverkarens hemsida www.mydiluo.se 
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1.3 Syfte 

Det akademiska syftet med projektet är att praktisera de verktyg som presenterats 

under högskoleingenjörsutbildningen i innovationsteknik och design vid Karlstad 

universitet. Med hjälp av dessa verktyg ska projektet planeras och genomföras 

självständigt med handledning från universitetet, det blir på så sätt en praktisk övning i 

att disponera tid samt komplettera med nödvändig kunskap för att slutföra ett 

akademiskt projekt. 

Arbetet ämnar utveckla ett förslag till en produkt, som gör det möjligt att bereda 

barnmat då tillgången till extern elektricitet, eller vatten av rekommenderad 

temperatur, är begränsad.  

1.4 Mål 

Ett av projektets mål är att möta de förväntningar som universitet samt uppdragsgivare 

har på en slutrapport av ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design vid Karlstad universitet. Utöver rapporten kommer 

slutresultatet av projektet att presenteras muntligt inför representanter från 

universitetet, uppdragsgivare samt övriga som är intresserade. Det skall även 

genomföras en obligatorisk opponering samt en utställning av examensarbetet. Delmål 

är en godkänd projektplan samt en delredovisning av den planerade metodiken för 

projektet. Det slutliga målet är att få examinatorns godkännande för en fullbordad 

rapport.  

Projektet avslutas med en obligatorisk slutredovisning och utställning 2015-05-25. Mål 

som då ska ha uppnåtts, utöver det som tidigare nämnts är: 

 Ta fram en konceptdesign som uppfyller de önskemål som Invencon har på en 

portabel barnmatsberedare. 

 Ta fram en konceptdesign som motsvarar Diluons formspråk. 

 Ta fram ett koncept som består av färre separata redskap än dagens alternativ. 

 Ta fram en CAD-baserad konceptdesign.  

 Tillverka en fysisk modell av konceptet.  

 

1.5 Avgränsningar 

För att kunna genomföra ett så kvalitativt projekt som möjligt blir avgränsningarna 

avgörande. Utvecklingen kommer fokusera på konceptuell design samt förslag till 

tekniska lösningar.  

Utvecklingen kommer inte beröra:  

 Tillverkning 

 Materialval 

 Detaljkonstruktion 

 Konkreta tekniska lösningar 

 Ergonomi 
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2. Genomförande 
 

2.1 Projektplanering 

Som i de flesta produktutvecklingsprojekt behövs en projektplan för att börja 

strukturera upp ett projekt. Projektplanen behandlar bakgrund, mål, avgränsningar, 

organisation, projektmodell, resursplanering, riskbedömning och dokumentering. 

Projektplanen är upprättad enligt den mall som presenterats under kursens uppstart. 

Mallen är i sin tur upprättad enligt de teorier som beskrivs av Eriksson & Lilliesköld 

(2005) och Johannesson et al. (2004). Beslut om godkännande av projektplanen togs av 

handledare på universitetet.  

2.1.1 Work breakdown structure 

För att strukturera arbetet så tidigt som möjligt i processen var det viktigt att identifiera 

de olika arbetsuppgifter och moment som projektet skulle komma att innehålla. Detta 

gjordes med hjälp av en så kallad WBS (Work Breakdown Structure) som upprättades 

enligt Eriksson & Lilliesköld (2005). Denna WBS användes sedan som grund för 

tidsplaneringen och framställandet av Gantt-schemat. 

2.1.2 Gantt-schema 

Tidsplaneringen var till för att gör ett preliminärt schema för projektet, där tider för de 

olika momenten uppskattades. Detta gjordes med hjälp av ett Gantt-schema enligt 

Johannesson et al. (2004) där det även framgår vilka processer som överlappar 

varandra då de kom att utföras parallellt. Tidsplanen gjordes i Microsoft Excel för att 

tydligt kunna visualisera den tidsmässiga resursfördelningen. Utöver ett Gantt-schema 

identifierades även några milstolpar för projektet som ställdes upp i en separat lista.  

2.1.3 Riskanalys 

En enklare riskanalys upprättades enligt Eriksson & Lilliesköld (2005) för att belysa de 

olika händelser som kan komma att skada projektet. Riskerna viktades med avseende på 

sannolikhet och konsekvens. Dessa viktningar multiplicerades sedan och resulterade i 

en riskfaktor. För att kunna motverka dessa risker kommenterades samtliga med förslag 

till åtgärder. 
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2.2 Förstudie 

Förstudien har en betydande roll i produktutvecklingsprocessen eftersom det oftast är i 

förstudien som projektets begränsningar upptäcks. En gedigen förstudie bidrar till en 

framtung arbetsprocess, vilket minskar risken för oväntade och dyra komplikationer 

längre fram i projektet, Eriksson & Lilliesköld (2005).  

En inledande fas i förstudien var att undersöka, verifiera samt komplettera de 

grundläggande krav och önskemål som presenterades av uppdragsgivaren vid 

projektets start. Därför har förstudien delats upp i följande moment: 

 Omvärldsanalys 

 Designstudie 

 Tekniska förutsättningar 

 Laborationstester 

 Laborationsutvärdering 

 Förslag till energikälla för värmealstring 

 Kostnadskalkyl 

2.2.1 Omvärldsanalys 

Detta gjordes för att få kunskap om marknaden och identifiera eventuella konkurrenter, 

men även för att få inspiration från andra lösningar som skulle kunna vara applicerbara 

på detta projekt. Omvärldsanalysen genomfördes med hjälp av sökmotorn Google samt 

samtal med anställda på Invencon. Sökord som användes var: 

 Nappflaskvärmare 

 Flaskvärmare 

 Philips avent 

 Pulverbehållare 

 Portionerna av barnmat 

2.2.2 Designstudie 

Då ett av målen var att ta fram ett designkoncept som motsvarar Diluons formspråk 

utfördes en designstudie av den befintliga produkten Diluo. Designstudien är en variant 

av en semantisk analys. Syftet var att, genom granskning av Invencons befintliga 

formspråk skapa en uppfattning om färg, form och material, Monö (1997). Detta gjordes 

genom fysisk granskning produkten Diluo. Efter det upprättades en lista över den 

information som anskaffats. Detta kom att ligga till grund för kommande konceptdesign.  
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2.2.3 Tekniska förutsättningar 

En av riskerna med projektet var de tekniska förutsättningarna. Då något ska värmas 

upp kräver det en kraftfull energikälla. För att undersöka om dagens portabla 

energikällor räcker till upprättades teoretiska beräkningar på hur stort energibehov 

som krävs för att värma en viss mängd av ett visst ämne, Evermark et al. (1952).  

Teoretiska uträkningar utfördes utifrån enklare el-teori enligt Evermark et al. (1952). 

För att ha någon marginal i uträkningarna användes extremfall som exempel, det vill 

säga maximal portionsstorlek med maximal temperaturdifferens. Samtliga formler samt 

värden presenteras under kapitlet för resultat.  

Förklaring av enheter: 

 Q = Energi mätt i enheten Joule 

 m = Massa mätt i enheten kilogram 

 c = Specifik värmekapacitet mätt i enheten Joule/(kilogram*Kelvin). 

 ∆𝑇 = Temperaturdifferens mätt i enheten Celsius 

 𝑃 = Effekt mätt i enheten Watt 

 𝑡 = Tid mätt i sekunder 

 𝐼 = Ström mätt i enheten Ampere. 

 𝑈 = Spänning mätt i enheten Volt. 

 ℎ = Tid mätt i timmar 

De teoretiska beräkningarna analyserades sedan för att se om resultatet låg i närheten 

av vad dagens teknik kan tillgodose. Framförallt var det viktigt att se hur många 

amperetimmar som skulle krävas av en ackumulator. 
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2.2.4 Laboration 

Eftersom de teoretiska beräkningarna inte innehåller någon faktor för effektförluster 

utfördes två laborationer. Under laboration ett studerades tiden det tog att värma 

240ml vatten från 7 grader Celsius upp till strax över 70 grader Celsius. Det studerades 

även om det uppstod något större spänningsfall under uppvärmningen.  

Under laboration två studerades tiden det tog att värma en glaskonservburk 

innehållande 235g fast barnmat (lasagne). Utgångstemperaturen var knappt 9 grader 

Celsius och målet var en jämnt fördelad temperatur på 37 grader Celsius. Det studerades 

även om det uppstod något större spänningsfall under uppvärmningen.   

Laborationen utfördes genom att en vattenkokare avsedd för 12 Volt kopplades upp till 

en blyackumulator med 12 Volt spänning.  

Det material som användes var: 

 En blyackumulator med 12 Volt spänning. 

 En uppsättning startkablar. 

 En vattenkokare med effekten 170 Watt avsedd för 12 Volt. 

 En tångamperemeter. 

 Två multimeterverktyg. 

 Ett tidtagarur. 

 En dator med Excel. 

 En barnmatsburk á 235g lasagne. 

Tångamperemetern kopplades på en av kablarna för att mäta den genomgående 

strömmen. Ett multimeterverktyg kopplades direkt till blyackumulatorn för att mäta 

eventuellt spänningsfall, se figur 1. Det andra multimeterverktyget användes som 

termometer och mätte temperaturen i vattnet på insidan av vattenkokaren.  

 

Figur 1. Överskådlig bild av laborationstest. 

När vattenkokaren sattes igång startades tidtagningen och därefter lästes strömmen, 

spänningen och temperaturen av med 20 sekunders intervall. Samtliga resultat 

sammanfattades i Excel och utdrag ur tabellerna redovisas i resultatkapitlet. Se sidan 19 

tabell 2 samt sidan 20, tabell 3 under kapitel 3.2.3. 
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2.2.5 Laborationsutvärdering 

Efter att laborationerna var genomförda utvärderades resultat för att se vad som 

behöver beaktas längre fram i projektet.  

2.2.6 Förslag till energikälla för värmealstring 

När tekniska förutsättningar var fastställda genomfördes en utvärdering av potentiella 

energikällor för värmealstring. Energikällorna identifierades med sökmotorn Google 

samt med hjälp av befintlig kunskap. Därefter sammanställdes dessa i en beslutsmatris 

för att visa vilken energikälla som kan tänkas vara lämpliga för denna produkt.  

2.2.7 Kostnadskalkyl 

För att få en uppfattning om vilket prissegment det möjligen skulle kunna komma att 

handla om gjordes en grovt uppskattad kostnadskalkyl med kostnader på ingående 

komponenter. Johannesson et al. (2004). Anledning till att göra en kostnadskalkyl i ett 

så tidigt skede är att få en uppfattning om produkten kommer att skena iväg i slutpris 

eller om den ligger inom en rimlig kostnadsram. Kostnadskalkylen behandlar enbart 

materialkostnaden och ingen tillverkningskostnad. 

Priser hämtades från är en internetbaserad handelsmarknad2 för komponenter, samt 

Diluons kostnadskalkyl. Detta sammanställdes i Excel.    

2.3 Kravspecificering 

Vid uppstarten av projektet presenterades en kravspecifikation som anställda på 

Invencon upprättat då idén uppkom. Den innehöll högst uppskattade krav som inte hade 

någon djupare teoretisk förankring. Förstudien gick således ut på att ifrågasätta den 

redan upprättade kravspecifikation och se om den gick att uppfylla. Många av punkterna 

fick korrigeras på grund av de tekniska förutsättningarna som finns i dagsläget men 

även på grund av termodynamiska skäl. Det lades även till ett antal punkter som inte 

fanns med i den ursprungliga specifikationen. Den nya specifikationen upprättades med 

hjälp av teoretiska uträkningar, laborationstester, analys av dagens teknik samt 

nytillkommen information som uppmärksammats vid samtal mellan uppdragsgivare 

och student.  

Kravspecifikationen delades in i krav (K) samt önskemål (Ö). Önskemålen viktades 

eftersom de anses ha olika betydelse för slutprodukten enligt Johannesson, et al. (2004). 

Då det blev svårt att göra ett mindre urval av krav delades kravspecifikationen in i olika 

områden enligt Johannesson, et. al. (2004) för att tydligare kunna användas som 

underlag. Specifikationen upprättades i Microsoft Excel och efter färdigställandet 

lämnades den vidare till uppdragsgivaren för godkännande.  

Kravspecifikationen är en handling som fungerar som mall för vidareutvecklingen av 

projektet. 

                                                             
2 Internetbaserad handelsmarknad www.alibaba.com 
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2.4 Idéskapande 

Idégenerering genomfördes på tre olika sätt, en med uppdragsgivare, en med studenter 

från universitetet samt en med självständigt skissande. Idégenereringens utgångspunkt 

har legat i att ta fram eventuella lösningsförslag till hur de olika komponenterna i 

produkten, såsom värmeelement, vattenbehållare, pulverbehållare och 

portioneringsutsläpp bör vara placerade för att få en optimal intern logistiklösning. 

Ingående teknik samt designspråk har därför åsidosatts i denna idégenerering.  

2.4.1 Idégenerering med studenter 

Gruppen för denna Idégenerering bestod av studenter från universitetet som ej varit 

insatta i projektet tidigare. Samtliga studenter hade sedan tidigare erfarenhet av 

kreativitetsmetoder och idéarbete. Fördelen med att utnyttja personer som inte tidigare 

varit insatta i projektet är att lösningsförslagen oftast inte liknar de som funnits i 

huvudet sedan uppstart. Ingen idé är för knasig eller för dum och förhoppningen är att 

få fram idéer som inte har beaktats tidigare. Manktelow (2009). 

Idégenereringen utfördes i form av ett gruppsamtal mellan studenterna där idéer fritt 

fick presenteras. Detta för att undvika alltför detaljerade idéskisser. Dessutom fanns 

möjligheten att ha en öppen dialog kring eventuella problem hos de olika idéerna. Allt 

för att effektivisera tiden så mycket som möjligt. 

2.4.2 Idégenerering med Invencon  

 Idégenereringen med anställda från Invencon har varit ett kontinuerligt arbete som 

startat i samband med att idén om produkten kom till. Sedan starten av projektet har 

det vid olika tillfällen diskuterats olika del lösningar för produkten. Detta har skett 

under projektmöten och luncher.  

Vid ett tillfälle utfördes även en mindre workshop i form av en enklare brainwriting 

tillsammans med fyra anställda från Invencon. Fördelen med brainwriting är att 

samtliga deltagare får chans att uttrycka sina idéer utan att bli avbruten av någon annan 

vilket kan ske vid muntliga diskussioner. Dessutom kan många idéer skapas under en 

kort tid, Manktelow (2009). Under projektets gång har Invencon haft många andra 

projekt igång samtidigt vilket har gjort det svårt att få engagemang från anställda som 

oftast varit upptagna med egna projekt. Detta resulterade i att denna workshop fick 

genomföras under lunchtid. Som tidigare nämnt låg fokus på att se hur produktens 

komponenter kunde tänkas vara placerade för att optimera den interna logistiken i 

produkten. Samtliga idéer skissades ned på papper tillsammans med en kort förklaring 

av hur konceptet fungerade.  

Fördelen med att genomföra idégenerering med anställda hos uppdragsgivaren är att 

deltagarna är insatta i ämnet och varit med under utvecklingen av Diluon vilket innebär 

en god förkunskap. 

Att använda uppdragsgivaren samt anställda hos uppdragsgivaren som underlag till 

idégenerering innebär även en risk. Risken för kognitiv bias finns då personer som är 

direkt kopplade till konceptet kan komma att ge färgade lösningsförslag då de kan 

tänkas styra produkten åt ett visst håll, Egidius (2008). Detta är något som har tagits 

hänsyn till under idéskapandet.    
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2.4.3 Självständig idégenerering 

Då många idéer framkommit under samtal med personer som varit involverade i 

projektet har detta lett till ett kontinuerligt idéskapande och idéutvecklande. Idéerna 

har vidareutvecklats och kommit att bilda självständiga idékoncept. Samtliga idéer som 

framkommit har förfinats till olika konceptskisser som kom att ligga till grund för 

konceptvalet. Metoden baseras på CIY(creat it yourself) och delar likheter med denna 

metod, Eileryd (2015).  

2.5 Konceptval 

För att kunna utföra ett konceptval och för att tydligt förmedla huruvida de olika 

koncepten fungerar kom samtliga koncept att presenteras som skisser med tillhörande 

beskrivningar av hur koncepten fungerar, se Bilaga 4: Konceptbeskrivning. Konceptvalet 

utfördes därefter med hjälp av Invencons egna konceptvalsmatris, se sidan 29 tabell 7 

under kapitel 3.5.   

2.6 3D-modellering av valt koncept 

När ett vinnande koncept presenterats och godkänts av uppdragsgivaren kunde 

konceptmodelleringen påbörjas. Inledningsvis förfinades konceptet i form av 

handskisser. Dessa handskisser kom att ligga till grund för vidare datorbaserad 

konceptmodellering (CAD) i programmet Creo. Fördelen med en 3D-modellering är att 

det enkelt går att presentera för potentiella användare, Michanek & Breiler (2012).  

2.7 Prototyptillverkning 

Efter att CAD-modelleringen var avslutad exporterades STL-filer till en 3D-skrivare som 

skrev ut en fysisk modell. Den fysiska modellen kom till fördel att användas vid 

presentationstillfällen då produktens formspråk, design och uppbyggnad tydligt kunde 

visualiseras, Michanek & Breiler (2012). 

2.8 Användarstudie 

För att undersöka hur konceptet uppfattas av potentiella användare utfördes en 

användarstudie efter att konceptet tagits fram. Konceptet presenterades inledningsvis 

för användarna. Därefter presenterades ett antal frågor som besvarades av användarna 

utifrån konceptet. Frågorna upprättades under handledning av Johan Eileryd3. Johan, 

som erfaren produktutvecklare ansåg att det viktigaste med användarstudien var att 

ställa frågor till potentiella användare om vad de tyckte om konceptets lösningar och 

inte vad de tyckte om produktidén. På så sätt gick det att få en uppfattning, om 

konceptet uppfyllde de önskemål som finns eller om justeringar bör göras under 

vidareutvecklingen av produkten, Michanek & Breiler (2012). Fokusgruppen för 

användarstudien bestod av personer som har småbarn och är bekanta med situationen 

då en produkt likt den som denna rapport avser skulle vara till nytta.  

När användarstudien var utförd sammanställdes de svar som framkommit. Dessa svar 

utvärderades för att se om det framkommit något som bör tas i beaktande till 

vidareutvecklingen.  

                                                             
3 Johan Eileryd, handledare vid Karlstad universitet. Handledning VT2015. 
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Detta sätt att jobba skiljer sig lite från det klassiska utvecklingsarbetet som innebar att 

en produkt var färdig till 100 % innan den presenterades för användare. I dagsläget blir 

det allt mer vanligt med så kallade snabba prototyper då 3D-skrivare börjar bli allt 

billigare och det går snabbt att få fram en visuell fysisk presentation av ett koncept. 

Genom att släppa koncept tidigt i en process kan användarna tydligt förmedla 

potentiella förbättringar vilket hjälper att tillföra produkten mervärden, Michanek & 

Breiler (2012).  

3. Resultat 
Under kapitlet resultat presenteras de resultat som lett fram till det slutgiltiga 

konceptet. Resultatet presenteras i största utsträckning i samma ordning som 

genomförandet. 

3.1 Projektplanering 

Projektplanen gjordes i ett separat dokument inför redovisningen den 2015-02-02. 

Projektplanen återfinns i sin helhet under bilaga 1, 2 och 3. Projektplanen innehåller 

även WBS, riskanalys och Gantt-schema. Projektplanen har fungerat som en grundsten i 

projektet och ofta använts under projektets gång för att säkerställa en framtung process.  

Projektplanen presenterades inför handledarna på skolan. Kritiken som gavs efter 

presentationen var att projektet behövde avgränsas samt sänka nivån på de ganska högt 

ställda mål som fanns. Detta gjorde att projektplanen fick bearbetas ytterligare, 

framförallt mål och avgränsningar.  

Det bokades även in ett möte där handledare från skolan, projektledare samt 

uppdragsgivare deltog för att diskutera och fastställa en rimlig målbild för projektet. 

3.1.1 Work breakdown structure 

När de huvudsakliga momenten och arbetsuppgifterna var identifierade 

sammanställdes en WBS. Dessa moment och arbetsuppgifter var baserade på den tidiga 

projektplanen som kom att förändras något, därför har vissa av arbetsuppgifterna 

strukits på grund av förändrad målbild. Fullständig WBS redovisas i figur 2.  
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Figur 2. De preliminära arbetsprocesserna sammanställda i en WBS. 
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3.1.2 Gantt-schema 

Gantt-schemat visar resursfördelningen och tidsplaneringen av projektet. Det visar även 

vilka processer som startar när och vilka som överlappar varandra. Gantt-schemat i sin 

helhet finns presenterat i bilaga 3.  

Utöver Gantt-schemat fastställdes några milstolpar i projektet, dessa presenteras nedan. 

 Projektplan 2015-02-02 
 Kravspecifikation 2015-03-06 
 Konceptval 2015-03-20 
 Del redovisning 2015-03-25 
 Eventuell Fysisk prototyp 2015-04-17 
 Rapportgranskning 2015-05-11 
 Rapportinlämning 2015-05-21 
 Redovisning 2015-05-25 
 Opponering 2015-08-20 

3.1.3 Riskanalys 

En av de största riskerna är för högt uppställda mål vilket har bearbetats kontinuerligt 

under projektets gång med hjälp av tydligare avgränsningar. Även dagens teknik var en 

stor riskfaktor vilket noggrant har analyserats både teoretiskt samt laborativt under 

projektets gång. Riskanalysen redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Riskanalys. 

Riskanalys 

Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Resultat Åtgärd 

Överskriden tidsplan p.g.a. 
sjukdom m.m. 2 4 8 

Jobba hemifrån, om möjligt. 
Inplanerad buffert i Gantt-schema. 

För högt ställd målbild 4 4 16 
Se till att göra avgränsningar tidigt 
i projektet.  

Överskriden tidsplan p.g.a. brist 
på extern rådgivning 4 2 8 Sök rådgivning hos flera personer. 

Projektet nedlagt av 
uppdragsgivare 1 5 5 

Försöka lösa eventuellt problem 
genom möten och kompromisser. 

Inget tillfredsställande koncept 
uppnås 3 2 6 

Ta hjälp av uppdragsgivaren med 
idégenereringsworkshop. 

Förlust av data 1 5 5 
Se till att göra backup på Dropbox 
kontinuerligt. 

Bristande rapport 2 4 8 

Följ handledarens och 
examinatorns direktiv för 
rapportskrivning.  

Bristande resultat 3 3 9 
Ta hjälp av uppdragsgivaren och 
personal på Invencon. 

Misskommunikation 3 2 6 Fråga gärna för mycket än för lite. 

Ej genomförbart projekt på 
grund av tekniska begränsningar 4 4 16 Justera kravspecifikationen 

3.2 Förstudie 

För att kunna kritisera den kravspecifikation som tillhandahölls av Invencon gjordes en 

förstudie. Genom att sedan analysera resultatet av förstudien kunde en mer realistisk 

kravspecifikation upprättas.  
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3.2.1 Omvärldsanalys 

En bred sökning genomfördes för att täcka av så många angränsande produkter som 

möjligt. Sökningen gav att det inte finns någon produkt på marknaden idag som 

uppfyller det helhetskoncept som Invencon eftersträvar. Detta gynnar således Invencon 

då det finns goda förutsättningar till att lansera en innovativ produkt.  

Den produkt som ligger närmast är en typ av värmestrumpa som innehåller en kemisk 

lösning som aktiveras genom en knapptryckning. Strumpan som omsluter en befintlig 

nappflaska blir då varm vid aktivering och kan på så sätt värma upp välling samt 

mjölkersättning till lagom temperatur. Nackdelen med denna produkt är, efter 

aktivering är värmekällan förbrukad och måste ”nollställas” genom att man för ned 

strumpan i ett bad av kokande vatten. Eftersom tanken är att Diluo Go ska kunna utföra 

flera tillredningar är en kemisk lösning ett dåligt alternativ.  Dessutom kan inte denna 

lösning värma upp vattnet till den eftersträvade temperaturen på 70 grader Celsius 

vilket gör att den inte uppfyller de krav som finns. Fungadgets (2015).  

En liknande värmestrumpa finns även som kopplas till cigarettuttaget i bilen. Det är en 

strumpa i ett gummiliknande material som även den kan omsluta en befintlig 

nappflaska. Värmen tillförs sedan av värmeslingor som finns inne i strumpan. Även 

denna produkt kan inte nå den eftersträvade temperaturen på 70 grader Celsius, vilket 

gör att den faller på denna punkt. Dessutom är den inte portabel då den måste kopplas 

med sladd till en strömkälla (bil/husvagn). Lekmer (2015). 

En tredje produkt är en flaskvärmare samt barnmatsburksvärmare. Produkten liknar en 

bunke där en nappflaska eller barnmatsburk kan placeras. Uppvärmningen sker via 

ånga eller värmeslinga. Uppvärmningen från rumstemperatur till cirka 37 grader sker 

på allt från tre till fem minuter enligt tillverkaren. Det finns olika varianter från olika 

tillverkare men samtliga måste kopplas in i ett vanligt vägguttag i hemmet vilket gör att 

den inte blir portabel. Philips (2015). 
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3.2.2 Designstudie 

Produkten som designstudien grundade sig i var Invencons barnmatsberedare Diluo, se 

figur 3 för överskådlig bild.   

 

Figur 3. Översikt av barnmatsberedaren Diluo i tre olika färger. 

Färg 

 Basfärg vit högblank 

 Basfärg svart högblank 

 Basfärg champagne högblank 

 Knappar i silvergrått 

 Vattenbehållare i transparent plast 

 Droppskydd i rostfritt stål 

Form 

 Raka linjer 

 Mjuka kanter 

 Tornliknande yttre form 

 Få detaljer 

Material 

 Miljövänlig, icke hälsofarlig, färgad plast 

 Transparent plast 

 Rostfritt stål 
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3.2.3 Tekniska förutsättningar 

Enligt barnmatsleverantören Sempers doseringstabell innehåller den maximala 

portionsstorleken 240ml vatten. Dessutom rekommenderar Semper att vattnet värms 

upp till över 70 grader Celsius för att döda eventuella bakterier som finns i pulvret för 

mjölkersättning, Semper (2015). Vattens specifika värmekapacitet är 4181J/(kg*K). 

Densiteten på vatten antas vara 1, vilket ger en massa på 0,24kg. Kungliga tekniska 

högskolan [KTH] (2008). Temperaturdifferensen antags vara 70 grader Celsius 

oberoende av utgångstemperatur.  

I den första uträkningen användes formeln: 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑐 ∗ (∆𝑇) 

Med insatta värden: 

𝑄 = 0,24 ∗ 4181 ∗ 70 = 70241 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

För att ta reda på vilken effekt värmeelementet måste ha, omvandlades 70241 Joule till 

Watt enligt formeln: 

𝑃 =
𝑄

𝑡
 

Då förhoppningen var att kunna värma en maximal portion på högst tre minuter så 

sattes tiden t till 180 sekunder. Detta gav effekten: 

𝑃 =  
70241

180
= 390 𝑊𝑎𝑡𝑡 

Ackumulatorns spänning sattes till 12 Volt enligt överenskommelse med 

uppdragsgivaren. För att ta reda på hur mycket ström som ackumulatorn skall kunna 

leverera användes då Joules lag: 

𝐼 =
𝑃

𝑈
=

390

12
= 32,5 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 

Då spänningen antas vara 12 Volt blir det därför väldigt hög ström vid 390 Watt.  

 

För att se vilken effekt som kan tänkas 

vara rimlig på ett värmeelement som 

ska ha en spänningskälla på 12 Volt 

utfördes en sökning på internet. 

Sökningen resulterade i att en 

vattenkokare avsedd för 12 Volt 

spänningskälla införskaffades. 

Vattenkokaren hade en effekt på 170 

Watt, se figur 4. 

Figur 4. 12 V vattenkokare. 
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Efter det att vattenkokaren införskaffats kunde nya beräkningar utföras med 170 Watt 

och 12 Volt som kända värden. Det som räknades ut då var vilken tid det skulle ta för att 

alstra 70241 Joule med en effekt på 170 Watt. Detta räknades ut enligt nedan: 

𝑡 =
70241

170
= 413,18 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 ≈ 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

Den nya strömmen blev även den annorlunda: 

𝐼 =  
170

12
= 14,17 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 

Med den nya strömmen på 14,17 Ampere och den nya tiden på 7 minuter (0,1167 

timmar) beräknades även hur många Amperetimmar (Ah) ackumulatorn bör ha. 

Eftersom ackumulatorn bör enligt uppdragsgivaren klara av minst tre tillredningar 

multiplicerades tiden 7 minuter med faktor 3. Uträkningen presenteras nedan: 

𝐼 ∗ ℎ = 14,17 ∗ 0,1167 ∗ 3 = 4,96 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Samtliga beräkningar förutsätter att det inte finns några effektförluster i systemet vilket 

är högst orimligt. Dock kan resultatet av uträkningarna påvisa att produkten rimligtvis 

kommer att ligga inom ramen för dagens teknik vilket gör att det är lämpligt att gå 

vidare med projektet, anser uppdragsgivaren. 

 



 24 

3.2.4 Laboration 

Då teorin inte behandlar eventuella effektförluster utfördes därför två praktiska 

laborationer för att se om effektförlusterna skulle kunna utgöra en begränsning. En 

utvärdering av resultaten återfinns i kapitel 3.2.5 Laborationsutvärdering. 

I den första laborationen fylldes vattenkokaren med 240ml vatten för att motsvara en 

maximal portion pulverbaserad barnmat, Semper (2015). När vattenkokaren sattes 

igång startades tidtagningen. Tid, temperatur, ström samt eventuellt spänningsfall 

noterades och fördes in i Excel. Mätningen startade då temperaturen på vattnet var 7 

grader Celsius och slutade då vattnet uppnått en temperatur på 96 grader Celsius. Mest 

relevant för laborationen var den tid det tog för vattnet att nå en temperatur på drygt 37 

grader Celsius samt den tid det tog för att nå en temperatur på drygt 70 grader Celsius. 

Tabell 2 är ett utdrag av de mätningar som gjordes. 

Tabell 2. Delar av tabell som upprättats vid laboration ett.  

Tid 
(minuter) 

Tid 
(sekunder) 

Temperatur 
(Celsius) 

Spänning 
(Volt) 

Ström 
(Ampere) 

Effekt 
(Watt) 

Resistans 
(Ohm) 

0,0 0,0 7,0 12,2 0,0 0,0 0,0 

0,3 20,0 7,0 11,6 14,4 166,5 0,8 

0,7 40,0 10,0 11,6 14,4 166,5 0,8 

              

4,0 240,0 36,0 11,6 14,3 165,2 0,8 

4,3 260,0 38,0 11,6 14,3 165,4 0,8 

4,7 280,0 41,0 11,6 14,3 165,0 0,8 

5,0 300,0 43,0 11,6 14,3 164,9 0,8 

              

8,7 520,0 69,0 11,6 12,8 147,8 0,9 

9,0 540,0 71,0 11,6 12,8 147,8 0,9 

9,3 560,0 73,0 11,6 12,8 147,8 0,9 

9,7 580,0 75,0 11,5 12,8 147,1 0,9 

10,0 600,0 78,0 11,5 12,7 146,6 0,9 

 

Resultatet av den första laborationen visade att det tog knappt 5 minuter att uppnå den 

första önskade temperaturen vilket var mellan 37-43 grader Celsius. Efter knappt 10 

minuter uppnåddes den övre önskade temperaturen vilket var cirka 75 grader Celsius. 

Ett visst spänningsfall kunde noteras. Detta spänningsfall gav även en minskad ström 

vilket även gav lägre effekt ju längre uppvärmningen pågick.  

I den andra laborationen undersöktes det om det var möjligt att värma en burk med 

barnmat i ett vattenbad. I detta fall användes en barnmatsburk innehållande 235g 

lasagne, se figur 5. Barnmatsburken ställdes i ett vattenbad inuti vattenkokaren, se figur 

6. Vattenmängden mättes inte upp. Mängden vatten bestämdes av höjden på burken.  
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Figur 5. Burk med barnmat. Figur 6. Barnmatsburk i vattenbad. 

En temperaturgivare kopplad till en multimeter placerades i mitten av barnmatsburken 

för att komma så långt ifrån värmekällan som möjligt. Utöver det var uppsättningen lika 

som vid föregående laboration. Målet här var att få upp temperaturen på barnmaten till 

minst 37 grader Celsius. Resultatet av mätningarna presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Delar av tabell upprättad vid laboration två. 

Tid 
(minuter) 

Tid 
(sekunder) 

Temperatur 
(Celsius) 

Spänning 
(Volt) 

Ström 
(Ampere) 

Effekt 
(Watt) 

Resistans 
(Ohm) 

0,0 0,0 8,8 11,7 15,0 174,6 0,8 

0,3 20,0 9,0 11,7 14,7 171,8 0,8 

              

13,3 800,0 16,4 11,6 13,8 159,6 0,8 

13,7 820,0 17,0 11,6 13,8 159,9 0,8 

14,0 840,0 17,6 11,6 13,8 159,9 0,8 

14,3 860,0 18,3 11,6 13,8 159,4 0,8 

              

18,7 1 120,0 24,6 11,6 13,8 159,2 0,8 

19,0 1 140,0 25,1 11,6 13,8 158,8 0,8 

19,3 1 160,0 25,7 11,6 13,8 158,9 0,8 

19,7 1 180,0 25,6 11,5 13,8 158,8 0,8 

20,0 1 200,0 27,0 11,5 13,8 158,8 0,8 

 

Resultatet av den andra laborationen visade att det tog lång tid innan temperaturen 

började närma sig den önskade. Efter 20 minuter stängdes vattenkokaren av då 

uppdragsgivaren ansåg att det tog alldeles för lång tid. Då var temperaturen mitt i 

barnmatsburken 27 grader Celsius. Likt första laborationen kunde ett visst 

spänningsfall noteras. 
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3.2.5 Laborationsutvärdering 

Första laborationstestet som utfördes visade att det tog knappt 10 minuter för vattnet 

att gå från 7 till 75 grader Celsius. Eftersom uträkningarna visade 7 minuter är ändå 

resultatet relativt bra. Målet är att kunna minimera risken för större förluster i den 

kommande produkten. Vid samtal med uppdragsgivaren ansågs 10 minuter vara en 

rimlig tid för att kunna möjliggöra uppvärmning på resande fot. Spänningsfallet på 

strömkällan var relativt lågt och utgör inget större hot.  

Det andra laborationstestet som utfördes gav dock sämre resultat. En av orsakerna till 

varför temperaturgivaren endast visade 27 grader efter 20 minuter var att barnmaten 

inte rördes runt. Direkt efter att tidtagningen hade upphört flyttades temperaturgivaren 

till olika positioner i burken. Den varmaste temperaturen som uppmättes då var precis 

vid kontakten med glaset. Där visade det sig vara drygt 70 grader varmt. Efter 

omrörning var barnmaten betydligt varmare än önskat. Det är därför väsentligt att röra 

runt i barnmaten under uppvärmning för att få en så jämn temperatur som möjligt.  

Hade det varit möjligt att röra runt i barnmaten under uppvärmningen hade tiden också 

minskat en aning. Av denna anledning kunde det konstateras att om barnmat ska kunna 

värmas på ett säkert sätt måste den antigen placeras i en annan behållare eller byta 

uppvärmningsmetod. Dessutom skulle en uppvärmningstid på 20 minuter (0,33 

timmar) innebära en nästintill total förbrukning av ackumulatorns elektriska laddning 

under ett uppvärmningstillfälle då strömmen konstant är 14,17 Ampere. Se uträkning 

nedan. 

𝐼 ∗ ℎ = 14,17 ∗ 0,33 = 4,72 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Detta resulterade i att ett beslut togs om att kommande koncept enbart skulle behandla 

tillredning av pulverbaserad barmat och inte barnmat på burk.  

För att kunna förkorta tiden för uppvärmning av både vatten och barnmat skulle det 

krävas en högre effekt ifrån värmeelementet. Samtidigt skulle det då krävas en 

kraftfullare ackumulator.  
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3.2.6 Förslag till energikälla för värmealstring 

Samtliga förslag till energikällor som kunde identifieras samt dess för- och nackdelar: 

LiPo ackumulator (Litium polymer) 
En kraftfull ackumulator som kan leverera stora strömmar samt har ett högt mått på 

elektrisk laddning. Nackdelen är en förhöjd explosionsrisk om det utsätts för 

penetrering eller böjning. Hällström (2009). 

Bly ackumulator 

Billig samt en av de vanligaste ackumulatortekniker som används idag och kan leverera 

stora strömmar under en kort tid. Nackdelen är att ackumulatorn innehåller 

tungmetallen bly vilket gör att vikten är betydligt högre än i andra ackumulatorer. 

Hällström (2009). 

NiCd ackumulator (Nickel kadmium). 

Dubbelt så hög elektrisk laddning per kilo som i en bly ackumulator men inte lika hög 

som i en LiPo ackumulator. Ackumulatortekniken NiCd lider även av en så kallad 

självurladdning som gör att batteriet laddas ur även då det inte används. Hällström 

(2009). 

Kemisk värme   

En säker och billig teknik som går ut på att en vätska aktiveras och blir varm då den 

kristalliseras. Nackdelen är att den endast kommer upp i 58 grader Celsius, vilket inte är 

tillräckligt för den produkt projektet avser att ta fram. Sandnes (2008). 

Dynamo 

En teknik som omvandlar rörelseenergi till ackumulerad energi med hjälp av en 

dynamo. Nackdelen är att energin som utvinns är så pass liten i relation till vad 

produkten förbrukar vilket gör att det skulle ta alldeles för lång tid att ladda upp ett 

batteri med denna typ av teknik. Bike2Power (2012). 

Bränslecell 

Bränslecellsteknik utnyttjar den stora mängd energi som finns i olika typer av bränsle, 

till exempel butangas. Nackdelen är underhållsfaktorn samt storleken på en sådan 

enhet. Dessutom är effekten för liten för att kunna driva ett värmeelement. Horizon 

(2015).  

Solcell 

En teknik som är billig i drift och hög säkerhetsfaktor. Nackdelar är startkostnad, storlek 

och effekt. Englund & Sundholm (2010).  
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När potentiella energikällor var identifierade sammanställdes en beslutsmatris enligt 

Invencons beslutsmatrismall, se tabell 4. Den procentuella viktningen baserades på den 

relevans de olika faktorerna hade för detta projekt. Poängen sattes sedan beroende på 

hur väl teknikerna uppfyllde dessa faktorer. Poängen multiplicerades sedan med den 

procentuella vikten vilket gav en summa. Den tekniken med högst summa blev således 

mest relevant för detta projekt. Den energikälla som ansågs vara mest lämplig för detta 

projekt var således LiPo ackumulator på grund av dess stora mått på elektrisk laddning 

per kilo samt storlek. LiPo ackumulatorn har även god förmåga att leverera stora 

strömmar. Hällström (2009).  

Tabell 4. Beslutsmatris av energikälla. 

 Vikt Energiuttag Säkerhet Pris 

 Vikt 17% Vikt 18% Vikt 11% Vikt 8% 

Energikälla Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P 

LiPo ackumulator 9 1.53 9 1.62 6 0.66 8 0.64 

Blyackumulator 3 0.51 6 1.08 6 0.66 9 0.72 

NiCd ackumulator 5 0.85 6 1.08 9 0.99 8 0.64 

Kemisk värme 8 1.36 5 0.9 7 0.77 9 0.72 

Kinetisk energi 8 1.36 2 0.36 9 0.99 8 0.64 

Bränslecell 8 1.36 9 1.62 7 0.77 6 0.48 

Solcell 9 1.53 2 0.36 9 0.99 6 0.48 

 

Forts. Tabell 4. 

 Underhåll Storlek Precision  

 Vikt 9% Vikt 18% Vikt 19% 100% 

Energikälla Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Summa 

LiPo ackumulator 10 0.9 8 1.44 9 1.71 8.5 

Blyackumulator 6 0.54 6 1.08 9 1.71 6.3 

NiCd ackumulator 9 0.81 7 1.26 9 1.71 7.34 

Kemisk värme 5 0.45 5 0.9 2 0.38 5.48 

Kinetisk energi 6 0.54 8 1.44 4 0.76 6.09 

Bränslecell 3 0.27 5 0.9 8 1.52 6.92 

Solcell 7 0.63 6 1.08 8 1.52 6.59 
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3.2.7 Kostnadskalkyl 

Den kostnadskalkyl som upprättades är som tidigare nämnts grovt uppskattad med 

utgångspunkt i Invencons kostnadskalkyl för Diluo, se tabell 5. Priserna gäller en enhet. 

Tabell 5. Förenklad kostnadskalkyl. 

Stycklista 
Pris 
(SEK) Kommentar 

Ackumulator 5,2Ah LiPo 42,01 Pris enligt alibaba.com med >500 laddningscykler. 

Laddare SKYRC iMAX B6 Mini 84 
Onödigt avancerad laddare som troligen kan köpas in billigare 
än 336,05 SEK. Uppskattningsvis 336,05/4=84 SEK. 

Värmeelement enligt Diluo kalkyl 67,15 Inte samma som i Diluo GO men ger en indikation på pris. 

Omrörare enligt Diluo kalkyl 2,02   

Vattenbehållare enligt Diluo kalkyl 16,86 Kan behövas två mindre separata. 

Huvudkort PCB enligt Diluo kalkyl 57,75 

Huvudkortet som sitter i Diluon är betydligt mer avancerat än 
det som kan tänkas sitta i Diluo GO. Därför delas priset på 
kortet till Diluon på fyra (231/4=57,75). 

Knappsats PCB enligt Diluo kalkyl 39 
Diluo GO blir försedd med en mindre avancerad variant som 
troligen kommer vara billigare än den som sitter i Diluon. 

Vattenpump enligt Diluo kalkyl 23,1 
Beroende på koncept kommer en vattenpump eventuellt 
krävas. 

Tempgivare enligt Diluo kalkyl 5   

Främre lucka yttre enligt Diluo 
kalkyl 8,08 Plastkåpa, likt eventuell kåpa för Diluo GO. 

Totalsumma: 344,97   

 

Tanken är att materialkostnad plus tillverkningskostnad ska kunna multipliceras med 

faktor tre för att kunna säljas med någon marginal utan att kundpriset blir alldeles för 

högt. I detta fall så ligger förhoppningen i att kunna ha ett pris ut till kund på någonstans 

kring 1000 kr vilket ser ut att kunna bli verklighet enligt den förenklade kalkylen. 

3.3 Kravspecificering 

Genom att utföra en grundlig förstudie innehållande teoretiska beräkningar samt 

laborationer har de krav och önskemål uppdragsgivaren presenterade vid uppstarten av 

projektet kunnat kritiseras. Uppdragsgivarens ursprungliga krav samt önskemål 

återfinns i bilaga 1: Projektplan. Dessa krav är i huvudsak tekniska funktionskrav samt 

utseendefrågan där produkten skall ha samhörighet med den existerande Diluo-

produkten. En mindre användarstudie har gjorts som resulterade i att vissa 

användarkrav/önskemål har lagts till i kravspecifikationen. 

Några av de krav och önskemål som återfinns i kravspecifikationen har åsidosatts under 

examensarbetet då det inte funnits utrymme för att gå in närmre på dessa punkter. De 

som behandlats är markerade med grönt.  

Resultatet av de teoretiska uträkningar och laborationer som utfördes under förstudien 

resulterade i en ny kravspecifikation. Den nya kravspecifikationen presenteras i tabell 6.  
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Tabell 6. Bearbetad kravspecifikation. 

Kravspecifikation 

Funktion K/Ö Vikt Kommentar 

Uppladdningsbar ackumulator       

Ska klara av minst 500 laddningscykler. Ö 3 Begränsat av tillverkare 

En laddning ska klara av tre tillredningar. Ö 5   

Minimera risk för djupurladdning av ackumulator. K   Skadligt för ackumulatorn och påverkar livslängden. 

Ska kunna laddas i vanligt 230v. K   Ej rimlig tid i 12v uttag. 

Utformning       

Erbjuda användarvänlighet. K     

Följa Diluons designspråk. Ö 2 Använd Diluon som utgångspunkt för formspråket. 

Erhålla god ergonomi. Ö 4 
 

Hygien/Säkerhet       

Erhålla hygienisk säkerhet. K     

Ingående material ska vara livsmedelsklassade. Ö 5   

Delar som kommer i kontakt med livsmedel ska enkelt 
kunna rengöras i diskmaskin. Ö 3   

Vattnet ska värmas till minst 70 grader Celsius innan 
blandning av mjölkersättning. K     

Pulver och vatten ska blandas vid uppvärmningstillfället. K     

Erbjuda manuell dosering av portionsstorlek. Ö 3   

Risk för personskada ska ej finnas vid normalt 
användande. K   

Man ska inte kunna bränna sig eller få stötar från 
strömkällan. 

Erbjuda mindre antal behållare än dagens lösningar. Ö 3 Måste bli smidigare för att kunna konkurrera. 

Erbjuda säker förvaring av ackumulator. K   Undvik stötar samt deformering av ackumulator. 

Minimera risken för större värmeutveckling hos 
ackumulator. Ö 5 Håll ackumulator och värmeelement separerat. 

Miljö       

Produkten ska erhålla miljömedvetna och 
återvinningsbara materialval. Ö 2   

Olika material ska enkelt kunna separeras efter 
produktens livstid. Ö 2 Undvik limfogar. 

Termodynamiska egenskaper       

Värma välling samt mjölkersättning under 10 minuter. Ö 3 Kräver minst 10min för uppvärmning till 70 grader Celsius. 

Alltid rätt temperatur vid "servering" (tolerans 36-38 
grader Celsius). K     

Möjliggöra uppvärmning av 2,4 deciliter vatten från 7 till 
minst 37 grader Celsius. K   2,4 deciliter är maximala portionsstorleken enligt Semper. 

Möjliggöra uppvärmning av 2,4 deciliter vatten från 7 till 
minst 70 grader Celsius. K   2,4 deciliter är maximala portionsstorleken enligt Semper. 

Möjliggöra uppvärmning av barnmat (glasburk) under 10 
minuter. Ö 4 

Laborationstester visar krav på 20min uppvärmning av 
glasburk i vattenbad. 

Möjliggöra uppvärmning av barnmat i separat behållare 
under 10 minuter. Ö 2 Ej laborationstestat. 

Mått       

Maximala vikten inklusive etui är 1,5 kilogram. Ö 3 Starkt beroende av vikten på ackumulatorn. 

Ska kunna förvaras i ett standard handskfack i en bil. Ö 1   

Budget       

Material- och tillverkningskostnad får maximalt vara 500 
sek. K   Ackumulator samt laddare begränsar starkt. 
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3.4 Idéarbete 

De olika tillfällena för idéskapande gav varierande resultat. Det mest betydelsefulla 

arbetet har varit den kontinuerliga generering som pågått sedan uppstarten av 

projektet. Under projektet har det diskuterats flera idéer som omedelbart kunnat 

elimineras på grund av etiska skäl samt tekniska svårigheter. Handskissen har haft en 

betydande roll och i figur 7 presenteras några tidiga skisser som kom att ligga till grund 

för kommande koncept. 

 

Figur 7. Tidiga idéskisser. 

3.4.1 Idégenerering med studenter 

Idégenereringen med studenterna blev en kortare session där det diskuterades 

eventuella lösningar. En av studenterna berättade om en produkt som är riktad till folk 

som sportar. Det var en sportflaska som kan laddas med pulver i botten. Vid aktivering 

släpps pulvret in i flaskan och blandas med vatten. Nackdelen med denna typ av 

lösningen är att den enbart är applicerbar på en produkt som har som mål att tillreda en 

portion. Detta gjorde att denna lösning inte var aktuell för detta projekt då önskemålet 

är att kunna erbjuda tre portioner vid tre separata tillfällen. Utöver den idén tillkom inte 

några andra idéer.  
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3.4.2 Idégenerering med Invencon  

Under möten samt luncher har olika idéer diskuterats och antecknats. Dessa idéer har 

sedan sammanställts och förfinats i olika skisser som helhetskoncept. Det har dessutom 

varit givande att kunna diskutera produkten direkt med uppdragsgivaren då det främst 

är viktigt att konceptet uppfyller företagets vision. Konceptskisser som framkommit 

presenteras i kommande avsnitt om konceptval. 

Idégenereringen genomfördes i form av en workshop och gav inte ett kvantitativt 

resultat. Anledningen till detta var ett relativt lågt engagemang från uppdragsgivare så 

väl som från anställda. De idéer som framkom under detta möte antecknades och 

applicerades på kommande koncept. Idéskisserna från idégenereringen återfinns i figur 

8. 

 

Figur 8. Idéskisser från idégenereringen med Invencon. 
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3.4.3 Självständig idégenerering 

Den självständiga idégenereringen har även den varit ett kontinuerligt idéskapande. De 

idéer som framkommit under projektets gång har skissats ned för kommande 

utveckling. För att få en uppfattning om ungefärlig storlek på produkten gjordes en 

enkel modell i skolans verkstad, se figur 9. Måtten som då användes var beräknade för 

att kunna innehålla önskad volym för vatten samt pulver. Storleken kan jämföras med 

en termos modell större. Idéer som sedan gått vidare till konceptval presenteras i 

kapitlet om konceptval.    

 

Figur 9. Skapande av fysisk modell. 

3.5 Konceptval 

Innan en konceptvalsmatris kunde upprättas, sammanställdes samtliga idéer som 

framkommit av idégenereringen som koncept. Dessa koncept är enkla skisser med en 

kort beskrivning av hur de fungerar, se bilaga 4.  

Det koncept som slutligen valdes blev koncept 2, ”Stapel med värmeelement i botten”. Se 

figur 10.  

 

Figur 10. Konceptskiss av ”Stapel med värmeelement i botten”. 
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Valet av koncept gjordes med hjälp av Invencons konceptvalsmatris, se tabell 7. 

Kriterierna som skulle uppfyllas baserades på kravspecifikationen. Konceptvalsmatrisen 

är uppbyggd på samma sätt som beslutsmatrisen för energikällan.  Efter att valet var 

gjort presenterades detta för uppdragsgivaren som gav sitt godkännande för att gå 

vidare med detta koncept. 

Tabell 7. Konceptvalsmatris. 

 Få separata delar Energieffektiv Säkerhet Enkel rengöring Material- 
besparande 

 Vikt 15% Vikt 15% Vikt 11% Vikt 10% Vikt 3% 

Idé/Koncept Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P 

Koncept 1 9 1.35 6 0.9 10 1.1 8 0.8 6 0.18 

Koncept 2 9 1.35 9 1.35 10 1.1 8 0.8 8 0.24 

Koncept 3 10 1.5 3 0.45 9 0.99 5 0.5 3 0.09 

Koncept 4 7 1.05 4 0.6 9 0.99 9 0.9 8 0.24 

Koncept 5 3 0.45 8 1.2 6 0.66 8 0.8 7 0.21 

Koncept 6 4 0.6 3 0.45 5 0.55 8 0.8 4 0.12 

Koncept 7 10 1.5 4 0.6 2 0.22 9 0.9 9 0.27 

Forts. Tabell 7. 

 
Doserings-

precision 
Liten storlek Kostnadseffektiv 

Design, 

Innovationshöjd 

Användarvänlig  

 Vikt 7% Vikt 11% Vikt 4% Vikt 12% Vikt 12% 100% 

Idé/Koncept Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Poäng V×P Summa 

Koncept 1 7 0.49 8 0.88 5 0.2 7 0.84 8 0.96 7.7 

Koncept 2 7 0.49 8 0.88 5 0.2 8 0.96 9 1.08 8.45 

Koncept 3 8 0.56 4 0.44 2 0.08 5 0.6 9 1.08 6.29 

Koncept 4 10 0.7 6 0.66 8 0.32 6 0.72 6 0.72 6.9 

Koncept 5 10 0.7 6 0.66 4 0.16 4 0.48 6 0.72 6.04 

Koncept 6 7 0.49 4 0.44 2 0.08 3 0.36 4 0.48 4.37 

Koncept 7 10 0.7 9 0.99 9 0.36 4 0.48 4 0.48 6.5 
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3.6 3D-modellering av valt koncept 

Den datorbaserade konceptmodelleringen baserades på det koncept som valdes i 

tidigare kapitel, se 3.5 Konceptval. Designstudien kom även att spela in på konceptets 

färg och form. Det som lades till utöver konceptvalet var ett handtag som sträcker sig 

utmed konceptets långsida. Nedan följer en presentation av konceptet samt ingående 

delar. 

Helheten 

Konceptet kommer att finnas i tre olika färger, vit, svart och champagne se figur 11.   

 
Figur 11. Konceptet i helhet. Tre olika färger, vit, svart och champagne. 

 

Konceptet består huvudsakligen av nio olika delar, lock till vattenbehållare, 

vattenbehållare, värmarenhet, vattensprint, pulverbehållare, impeller, doseringsarm, 

utsläpp och handtag. Se figur 12. Huvudmåtten på konceptet är 202x160mm samt en 

diameter på den cylindriska delen på 85mm. En ritning på huvudmåtten återfinns i 

bilaga 5. 

 
Figur 12. Konceptet i genomskärning med tillhörande styckeslista. 
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Lock till vattenbehållaren 

Locket är gjort av plast och tål att köras i diskmaskin. Se figur 13. Locket skruvas fast i 

vattenbehållaren.  

 

 
Figur 13. Lock till vattenbehållare. 

 

Vattenbehållare 

Vattenbehållaren är av genomskinlig plast som tål att köras i diskmaskin. Se figur 14. 

Behållaren kommer att vara försedd med en volymgradering i milliliter (maximal volym 

240ml) för att tydligt åskådliggöra volymen vatten som värms upp. Semper (2015). 

Vattenbehållaren skruvas fast i värmarenheten. 

  

 
Figur 14. Vattenbehållare utan gradering. 
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Värmarenhet 

Värmarenheten innehåller ett värmande element och kan inte köras i diskmaskin på 

grund av elektriska komponenter. Ytan som blir varm vid användning är 

värmarenhetens ovansida, se figur 15. I mitten sitter ett hål som går vidare ned i ett rör. 

Röret går i sin tur genom den nedre delen av konceptet hela vägen fram till 

nappflaskans mynning. På så sätt kommer vattnet aldrig i kontakt med pulvret i själva 

produkten. Detta för att minska risken för oönskat kladd. Värmarenheten har en 

integrerad termostat som känner av temperaturen på vattnet så att elementet stängs av 

då önskad temperatur är uppnådd. Värmarenheten skruvas på pulverbehållaren. 

  

 
Figur 15. Värmarenhet. 

 

Vattensprint 

Vattensprinten som är gjord i värmetålig plast sitter i hålet på värmarenhetens sida och 

är fjäderbelastad, se figur 16. När vattnet är önskad temperatur hålls sprinten inne och 

vattnet släpps då ned genom hålet i mitten på värmarenheten. Så fort sprinten inte är 

belastad är hålet stängt, inget vatten kan då passera genom produkten. 

  

 
Figur 16. Vattensprint. 
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Pulverbehållare 

Pulverbehållaren är gjord i plast och tål diskmaskin. I pulverbehållaren sitter en fasad 

yta som stoppar resterande pulver i behållaren från att åka ned i nappflaskan, se figur 

17. Dessutom ser ytan till att måtten som släpps ned i det tårtbitsformade hålet på 

pulverbehållarens undersida är strukna.  

 

 
Figur 17. Pulverbehållare. 

 

Impeller 

I pulverbehållaren sitter en impeller, se figur 18. Impellern ser till att pulvret tar sig 

fram till den tårtformade öppningen på pulverbehållarens undersida. Impellern är 

försedd med kuggar som är i kontakt med doseringsarmen, se figur 19. Impellern 

tillsammans med pulverbehållaren tål diskmaskin.  

 

 
Figur 18. Impeller. 
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Doseringsarm 

Doseringsarmen som är gjord av plast sätts in i sidan på pulverbehållaren och är 

fjäderbelastad, se figur 19. Vid dosering trycks doseringsarmen in och impellern roterar 

då 45 grader, för att på så sätt föra fram pulver till utsläppet. När armen åker ut står 

impellern stilla. 

 

 
Figur 19. Doseringsarm. 

 

Utsläpp 

Utsläppet är i plast och skruvas fast i pulverbehållarens undre del. Även denna tål 

diskmaskin. Utsläppet är koniskt format invändigt för att pulvret ska föras ned i 

nappflaskan, se figur 20. Hålet på utsläppets undre del är dimensionerat för att passa ett 

stort antal nappflaskor från olika tillverkare. 

 

 
Figur 20. Utsläpp. 
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Handtag 

Handtaget är placerat utmed konceptets långsida och innehåller nödvändig teknik 

såsom ackumulator och kretskort, se figur 21. På handtagets baksida finns två knappar, 

en för uppvärmning av mjölkersättning och en för uppvärmning av välling. På 

handtagets baksida finns även en indikator som visar när vattnet har uppnått önskad 

temperatur.  

 
Figur 21. Handtag. 

 

Samtliga delar sammanställs enligt figur 22. 

 
Figur 22. Sammanställning av konceptets ingående delar. 
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Användning 

Produkten innehåller en ackumulator som sitter i handtaget. På handtagets nedre del 

finns en kontakt som kopplar till en laddare. Produkten laddas i ett vanligt vägguttag i 

hemmet. När produkten är färdigladdad tas laddaren ur och den kan börja prepareras 

med pulver och vatten. För att fylla på vatten tas det övre locket till vattenbehållaren av 

och vattenbehållaren fylls på med önskad volym. För att fylla på pulver tas 

vattenbehållare samt värmarenheten bort så att det enkelt går att fylla 

pulverbehållaren. Därefter sätts samtliga delar samman och den är redo att användas. 

När det är dags för mat aktiveras produkten med en knapp på handtaget. Det finns två 

alternativ, välling och mjölkersättning. Dessa alternativ motsvarar två olika 

temperaturer. För välling värms vattnet upp till 40 grader Celsius och för 

mjölkersättning värms vattnet upp till drygt 70 grader Celsius. När vattnet uppnått 

önskad temperatur stängs värmeelementet av. Därefter ansluts en nappflaska till 

öppningen som finns i botten på produkten. När nappflaskan är på plats hålls den övre 

knappen (på produktens framsida) in till önskad mängd vatten tappats ner. Därefter 

trycks den undre knappen (på produktens framsida) in tills önskad mängd pulver 

tappats ner i nappflaskan. Sedan kan nappflaskan kopplas bort och skakas. När vällingen 

eller mjölkersättningen avsvalnat till önskad temperatur är det bara att servera.  

 

Ackumulatorn i produkten är dimensionerad för att möjliggöra tre tillredningar av en 

maximal portion valfri pulverbaserad barnmat (vattenmängd 240ml).  
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3.7 Prototyptillverkning 

Prototypen består av nio delar, samma nio delar som presenterats i föregående avsnitt. 

Samtliga skrevs ut i ABS plus-plast, se figur 23.  

För att få delarna att passa i varandra krävdes det att några av komponenterna fick 

bearbetas med borr och slippapper i universitetets verkstad. Efter att ingående delar var 

bearbetade sammanställdes en fysisk prototyp enligt konceptet, se figur 24. 

 

Figur 23. Utskrivna plastdetaljer. Figur 24. Sammanställd prototyp. 
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3.8 Användarstudie 

Användarstudien utfördes på tre personer som passade in på målgruppen. Efter det att 

konceptet presenterats muntligt för fokusgruppen besvarade deltagarna de frågor som 

ställdes inledningsvis samtidigt som frågor angående konceptet kunde besvaras. Svaren 

på frågeformuläret sammanställdes sedan och presenteras nedan. 

1. Vad anser du om nuvarande prepareringsmetod av pulvret? 

Person 1: Bra. 

Person 2: Bra. 

Person 3: Jag tycker det låter som ett smidigt sätt att fylla på pulver. Bra att inte behöva 

pricka ett litet hål.  

1.2 Finns det någon alternativ metod du skulle föredra? 

Person 1: Skulle vara bra om det gick att få pulvret blandat i vattnet så man slipper 

skaka flaskan.  

Person 2: Skulle gärna se en gradering. 

Person 3: Nej inte vad jag kan komma på nu. 

2. Vad anser du om nuvarande prepareringsmetod av vattnet? 

Person 1: Bra att det värmer upp till 70°C.  

Person 2: Bra. 

Person 3: Bra, smidigt att bara behöva skruva av locket för att kunna fylla på vatten. Bra 

att det även finns markeringar för hur stor volym vatten (ml) som fylls på. 

2.2 Finns det någon alternativ metod du skulle föredra? 

Person 1: Nej. 

Person 2: Nej. 

Person 3: Nej inte som jag kan komma på nu. 

3. Vad anser du om nuvarande dockningsmetod av nappflaskan? 

Person 1: Bra att den är universell och passar många olika fabrikat. 

Person 2: Bra. 

Person 3: Låter som ett enkelt och smidigt sätt. 
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3.2 Finns det någon alternativ metod du skulle föredra? 

Person 1: Nej. 

Person 2: Nej. 

Person 3: Spontant tänker jag att det vore tryggt att kunna ”låsa” flaskan till Diluon så 

det inte går att spilla. Men samtidigt är det viktigt att det ska vara så enkelt som möjligt, 

så att tillexempel skruva ihop dem känns inte bättre.  

4. Vad anser du om storleken på produkten? 

Person 1: Bra. 

Person 2: Bra storlek men vore bra om den fick plats i en mugghållare på tillexempel 

barnvagnen. 

Person 3: Lite stor för att den enkelt ska få plats i skötväskan. Smidigt om den går att 

hänga på utsidan av skötväskan. 

5. Vad anser du om handtaget? (Placering osv.) 

Person 1: Placeringen på sidan är bra. Handtag på toppen skulle innebära att produkten 

blir för lång. 

Person 2: Bra. Kanske ett vikbart handtag på toppen. 

Person 3: Bra placering och snyggt! 

6. Vad anser du om produktens helhet? 

Person 1: Snygg design, bra att delarna som är utsatta går att maskindiska 

Person 2: Bra och designmässigt snygg. 

Person 3: Jättesnygg produkt! 

7. Övriga kommentarer 

Person 1: Bra, smart och kompakt koncept. Önskvärt vore att få rätt 

serveringstemperatur på mjölkersättningen direkt i flaskan (37°C ).  

Person 2: Ingen kommentar. 

Person 3: Vore häftigt om man skulle kunna ladda produkten med olika sorters pulver 

för olika måltider i samma laddning.  
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På första frågan om pulvrets preparering fanns det en kommentar om att det skulle vara 

fördelaktigt om pulvret kunde blandas med vattnet innan det kommer ner i nappflaskan. 

Idén om att kunna leverera välling eller mjölkersättning färdigblandat fanns tidigt i 

projektet men eftersom produkten ska vara så underhållsfri som möjligt valdes denna 

egenskap bort för att minska risken för onödigt kladd. En annan idé som framkom var 

att förse pulverbehållaren med någon form av gradering så användaren tydligt kan se 

hur mycket pulver som finns kvar. Detta är något som är lämpligt för vidareutvecklingen 

av projektet. 

På andra frågan om vattnets preparering var samtliga nöjda med nuvarande lösning. 

Något som var bra var den gradering som kommer att finnas på vattenbehållaren.  

På tredje frågan om dockningsmetoden av nappflaskan fanns det en kommentar om att 

det skulle vara fördelaktigt om flaskan kunde låsas i produkten. Nappflaskan kommer 

delvis att ”låsas” i produkten men kommer även vara enkel att sätta dit och ta ur vilket 

gör att låsningen inte kommer att kunna uppta stora krafter utan att släppa.  

På fjärde frågan om storleken på produkten framkom en idé om att det skulle vara 

fördelaktigt om den fick plats i tillexempel en mugghållare på barnvagnen eller kunna 

hängas på barnvagnen på något sätt. Dessutom var det en person som tyckte att den var 

lite i största laget så risken fanns att den inte skulle få plats i skötväskan. Detta bör tas 

hänsyn till under vidareutvecklingen av produkten. Eventuellt förse den med någon 

form av karbinhake eller liknande så att den enkelt kan hängas utanpå skötväskan eller 

barnvagnen. Det skulle även vara intressant att eventuellt ändra måtten lite så att den 

skulle kunna gå ner i en mugghållare om produkten får en mindre radie men en högre 

höjd. 

På femte frågan om handtaget på produkten fanns en kommentar om att möjligtvis göra 

handtaget vikbart för att bli mindre skrymmande. Eftersom handtaget har två 

funktioner kan det bli svårt att göra handtaget vikbart. Det ska både fungera som 

handtag men även innehålla nödvändig elektronik.  

På sjätte frågan om produktens helhet var det bara positiva kommentarer och det ser ut 

som designen uppfyller de önskemål användarna har på en sådan produkt. 

På sjunde och sista frågan om övriga kommentarer fanns det två kommentarer. Den ena 

handlade om serveringstemperaturen. Att få rätt serveringstemperatur då vällingen 

eller mjölkersättningen släpps ner i nappflaskan är svårt att uppnå och skulle kräva 

ytterligare teknik. Detta skulle medföra en mer komplex produkt som troligtvis blir 

större och dyrare än nuvarande koncept. Dessutom skulle pulver och vatten behöva 

blandas direkt i produkten, vilket skulle innebära större risk för onödigt kladd. Den 

andra kommentaren handlade om att användaren skulle tycka att det vore bra om 

produkten kunde göra både mjölkersättning och välling utan att behöva ”ladda om” 

mellan serveringarna. Detta skulle även handla om att produkten skulle bli betydligt 

mer komplex än nuvarande koncept vilket troligtvis skulle medföra ett högre pris samt 

en större produkt.  
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4. Diskussion 
Projektet som drivits har varit väldigt omfattande och inom en snäv tidsram. Att ta fram 

en produkt från idé till fungerande prototyp är ett stort jobb som kräver många timmar 

och bedrivs med fördel av flera personer. För att realisera konceptet bör därför flera 

aspekter ses över och många förändringar bör göras.  

Arbetet har haft som utgångspunkt i att ta fram ett koncept på Invencons uppdrag. 

Därför har det inte utförts någon kundundersökning under detta examensarbete. Istället 

togs ett koncept fram för att enkelt kunna presenteras för potentiella kunder. På så sätt 

var det lättare att tyda kundernas reaktioner när de fick konceptet presenterat för sig, 

Michanek & Breiler (2012). Något som framkommit under projektets gång är det faktum 

att vissa barn faktiskt inte bryr sig om serveringstemperaturen på välling vilket gör att 

behovet av en portabel barnmatsberedare inte finns hos just dessa kunder. För att 

säkerställa behovet av en produkt som denna bör en 

kundundersökning/marknadsundersökning utföras. På så sätt minimeras risken för att 

ta fram en produkt för en marknad som inte finns. 

Det fanns en oro kring att uppdragsgivaren eventuellt kunde komma att bli styrande 

över projektet. Detta är dock inte något som jag anser upplevts som ett problem då stor 

del av examensarbetet har bedrivits helt självständigt. Den idé som valdes till 

slutkoncept framkom under det självständiga idéskapandet och bygger på egna 

lösningar.  

Den studie som utfördes av energikällan resulterade i att det teoretiskt sätt skulle vara 

möjligt att ha en ackumulatordriven uppvärmning. För att få någon indikation på om 

konceptet skulle vara tekniskt realiserbart var därför en sådan studie nödvändig. Dock 

har inte den teoretiska lösningen testats i verkligenheten vilket gör att det i dagsläget 

inte går att säga med säkerhet att detta skulle fungera. Ingående elektronik bör därför 

beställas in och testas. Detta kunde inte utföras under detta examensarbete då 

beställningstiden på komponenter var för lång eftersom tillverkarna inte finns i Sverige. 

Kostnadskalkylen som gjordes var mycket förenklad och baseras till stor del på de 

ingående komponenterna i Diluon. Därför är dessa siffror enbart en indikation på inom 

vilken kostnadsram produkten skulle kunna hamna. En sådan indikation är nödvändig 

då den bör stämma överens på vad kunderna är villiga att betala för en sådan produkt. 

När ett slutgiltigt koncept tagits fram kan det vara läge att göra en ny kalkyl för att se 

hur bra den tidiga uppskattningen stämmer överens med den verkliga kostnaden. 

Idégenereringen som utfördes har till största del handlat om en persons idéer då de 

olika idégenereringstillfällena inte resulterade i någon ny idé. Detta gör att många 

lösningar förmodligen har förbisetts. För en mer kvalitativ idégenerering bör det därför 

sammanställas en projektgrupp där samtliga är involverade i problematiken, Michanek 

& Breiler (2012). Att göra konceptvalet utifrån en konceptvalsmatris kan vara 

fördelaktigt i de flesta fall. Dock kan det ibland anses som överflödigt då brister hos 

olika koncept redan kan fastställas utan någon matris. I detta fall var det nyttigt att få 

använda sig av en sådan matris då bristerna inte var så tydliga. Resultatet blev lyckat 

och uppdragsgivaren blev nöjd med valet. I detta projekt har det digitala verktyget CAD 

varit betydande då utformningen av dubbelkrökta ytor, personligen varit svårt att 
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visualisera med hjälp av handskisser. Modellering i 3D gör det även möjligt att upptäcka 

problem som kanske inte är visuella vid skiss med papper och penna. Den relativt nya 

tekniken 3D-utskrift gör det också möjligt att omvandla digital modell till fysisk, vilket 

gör det lätt att analysera ergonomiska former samt storleksuppskattning. I en 

produktutvecklingsprocess råder det inget tvivel om hur viktigt det är att ta fram enkla 

fysiska prototyper. Med hjälp av en fysisk modell var det lättare att åskådliggöra brister 

och fel hos produkten. Det kan därför vara betydande att belysa vikten av att våga ta 

fram enkla modeller i ett tidigt skede. Många fel och brister kan annars dölja sig om 

idéerna endast finns som skisser på ett papper.  

När konceptet skulle skrivas ut i plast upptäcktes det ett problem. Vid konverteringen 

mellan solidmodell och STL-fil påträffades ett problem som medförde att den fysiska 

modellen blev 75% av den verkliga storleken. Detta medförde således att modellen inte 

helt och hållet kunde fylla sitt syfte i att visa sin verkliga storlek vid presentation. Dock 

var det ändå intressant att kunna beskåda formerna och helhetsuttrycket av modellen.   

Slutkonceptet uppnår, enligt uppdragsgivaren de förväntningar som fanns vid uppstart 

av projektet men än finns det mycket att jobba vidare med. Det är möjligt att det går att 

finna en bättre lösning för hur pulvermatningen ska ske. I konceptet som det ser ut idag 

motsvarar en ”tårtbit” i pulverbehållaren en Semperskopa. Det uppdagades efter att 

slutkonceptet var valt att storleken på skopan skiljer sig mellan de olika produkterna 

från Semper vilket gör att pulvermatningen inte lämpar sig lika bra för samtliga 

produkter. Det skulle därför vara lämpligt att se närmre på olika frammatningsmetoder 

för att eventuellt komma på en bättre lösning. Det finns även en risk för att vattenånga 

kommer i kontakt med utsläppet vilket skulle kunna resultera i att pulver fastnar i 

produkten och inte når hela vägen fram till nappflaskan.  

Tanken med impellern som sitter i pulverbehållaren är att den ska rotera exakt 45 

grader då knappen trycks in hela vägen. Någon lösning på hur detta ska ske finns inte 

med i detta examensarbete. Eftersom examensarbetets mål har varit att ta fram en 

estetiskt tilltalande konceptdesign har därför inga konstruktionslösningar presenterats. 

Det finns även anledning till att göra en utvärdering av användarkrav. Ytterligare krav 

och önskemål kan framkomma vid en mer omfattande användarinvolvering. En sådan 

undersökning genomförs med fördel då en fysisk produkt föreligger, då kan användaren 

få en ökad förståelse och kan på ett mer uttömmande sätt bedöma produkten, Michanek 

& Breiler (2012).  

Batteritekniken går ständigt framåt och intresset för att hitta alternativa energikällor 

har nog aldrig varit så stort som idag. I juni 2012 fick energimyndigheten i uppdrag av 

Sveriges regering att fördela 205 miljoner kronor till forskning för utveckling av 

ackumulatorer. Detta kallas ”Batterifondsprogrammet” och är ett forsknings- och 

utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batteriåteranvändning/-

återvinning och fordonsbatterier. Programmets främsta mål är att ”Stärka Sveriges 

position inom forskning och utveckling av batteriteknik.” Energimyndigheten (2013). Så 

mycket kommer troligen att hända inom snar framtid då efterfrågan på nya energikällor 

blir allt större. Därför kan det vara intressant att göra en grundligare forskning till 

alternativ energikälla gällande denna produkt då det närmar sig vidareutveckling. 
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5. Slutsats 
Potentiellt finns det kanske ett behov av en portabel barnmatsberedare men som 

tidigare nämnts finns det dock anledning till att se över behovet då det rör sig om en 

produkt med begränsad användningsperiod. 

Laborationstesterna resulterade i att batteriet som ska finnas i produkten bör ha ca 5 

amperetimmar för att klara av tillredning av pulverbaserad barnmat. I samtal med 

uppdragsgivare ansågs detta vara rimligt för vad dagens batteriteknik har kapacitet för. 

Samtidigt upptäcktes det att dagens batteriteknik inte är tillräcklig för att möjliggöra 

uppvärmning av barnmat på burk då uppvärmningstiden är mycket längre än den för 

uppvärmning av pulverbaserad barnmat.  

Den förenklade kostnadskalkylen påvisade även att den teoretiska totala 

tillverkningskostnaden skulle kunna gå hand i hand med vad uppdragsgivaren 

eftersträvade.  

Konceptet erbjuder användaren uppvärmning av vätska med hjälp av den batteridrivna 

värmekälla som finns i produkten. Detta är något som i dagsläget inte finns på 

marknaden. Detta gör att användaren självständigt kan tillreda pulverbaserad barnmat 

då tillgången till extern elektricitet, eller vatten av rekommenderad temperatur, är 

begränsad. Dessutom är både vatten och pulver samlat i en och samma behållare vilket 

gör att antalet behållare minskar från det som används idag, det vill säga termos och 

separat behållare för pulver. 

Konceptet som tagits fram under examensarbetet uppfyller de krav samt önskemål som 

upprättades inledningsvis, anser uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren ansåg även att 

designen gick hand i hand med företagets nuvarande produkt Diluo.  

Konceptet är långt ifrån färdigt och mycket kan fortfarande göras innan en fungerande 

prototyp kan presenteras. 

För vidare utveckling av produkten rekommenderas följande: 

 Grundläggande kundundersökning & marknadsanalys 

 Söka alternativ som motsvarar kraven för lämpligt värmeelement 

 Söka alternativ som motsvarar kraven för lämplig ackumulator 

 Test av föreslagen teknik 

 Utvärdera eventuella portioneringslösningar av pulvermatningen 

 Anpassa konceptets storlek med hänsyn till ingående teknik 

 Skapa fungerande konstruktionslösningar på ingående delar 

 Göra materialval 

 Skapa en detaljerad kostnadskalkyl 

 Den 3D-utskrift som gjordes blev inte skala 1:1 så därför gick det inte att göra någon 

ergonomiutvärdering med hjälp av denna. Lämpligtvis bör en ny 3D-utskrift göras för 

att få möjligheten att känna på den verkliga storleken, framförallt handtaget. 
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BILAGA 1: Projektplan 

Bakgrund 
Kursen ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design” 

är en obligatorisk kurs som ingår i Innovation och designprogrammet för 

högskoleingenjörer vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstad 

universitet. Uppdragsgivaren för examensarbetet är Invencon som är ett 

innovationsföretag beläget i Karlstad. Invencon är en hybrid mellan produkt- och 

konsultbolag med innovationer i fokus. Invencon jobbar med hela kedjan från koncept, 

patent, utveckling, upphandling och industrialisering. Företagets vision är att hjälpa 

innovatörer från idé till koncept, men jobbar även med egna så kallade ”in house” 

projekt.  

Invencon har utvecklat en produkt som bereder pulverbaserad barnmat och 

mjölkersättning. Produkten heter Diluo och har planerad lansering under våren 2015. 

Tanken är att Diluo ska få en uppföljare i serien av barnprodukter och den första är 

tänkt att bli ”Diluo GO” som ska fungera som en portabel barnmatsuppvärmare.   

I dagsläget finns det ingen produkt som uppfyller de krav Invencon har på en portabel 

barnmatsuppvärmare och tanken är att småbarnsföräldrar ska bli helt självständiga 

under utflykter då det inte finns tillgång till extern elektricitet eller vatten av 

rekommenderad temperatur.  

Projektet presenterades av uppdragsgivare med tillhörande Krav/Önskemål. Nedan 

följer de Krav/Önskemål som finns på produkten enligt Invencon: 

 Ska kunna värma barnmat (glaskonservburkar), välling samt mjölkersättning 
under 3 minuter 

 Pulver och vatten ska kunna blandas vid uppvärmningstillfället 
 Vattnet ska kunna värmas upp till minst 70 grader Celsius innan blandning av 

mjölkersättning 
 Erbjuda manuell dosering av portionsstorlek 
 Ska kunna laddas med 12 Volt (rimlig tid för uppladdning) 
 Ska innehålla en uppladdningsbar ackumulator för flexibilitet och mobilitet 

o Ackumulatorn ska klara av 1000 laddningscykler 
o En laddning ska klara av fem tillredningar 

 Erbjuda användarvänlighet 
 Erhålla god design 
 Erhålla hygienisk säkerhet 
 Material ska vara livsmedelsklassade 
 Ingående delar som kommer i kontakt med livsmedel ska enkelt kunna rengöras 

i diskmaskin 
 Alltid rätt temperatur vid ”servering” (Tolerans 36-38 grader Celsius) 
 Möjliggöra uppvärmning av barnmat från 2 till 37 grader Celsius 
 Möjliggöra uppvärmning av 3,5 deciliter vatten från 2 till 37 grader Celsius 
 Produkten skall erhålla miljömedvetna och återvinningsbara materialval 
 Material och tillverkningskostnad får maximalt vara 500 SEK 
 Maximala vikten inklusive etui, 1,5 kilogram 
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Mål 
Målet är att ta fram ett koncept som uppfyller de krav och önskemål som Invencon har 

på en portabel barnmatsuppvärmare, dessutom är det viktigt att designen är i samklang 

med företagets tidigare produkt Diluo. Produkten ska bestå av få separata tillbehör för 

att enkelt kunna transporteras på resande fot. Målet är att ta fram ett slutgiltigt koncept 

i form av en fysisk produkt med hjälp av konceptvalsmatriser som företaget känner är 

en naturlig uppföljare till produkten Diluo. Målet kan komma att ändras då det är oklart 

om tiden räcker till för att ta fram en fysisk prototyp. Projektet kommer även 

presenteras som ett konceptförslag i form av handskisser och CAD-renderingar.  

I utbildningssyfte är målet att driva ett projekt och tillämpa de metoder och verktyg som 

tidigare presenterats under programmets gång.  

Projektet avslutas med obligatorisk slutredovisning och utställning 2015-05-25.  

Avgränsningar 
För att kunna genomföra ett så kvalitativt projekt som möjligt blir avgränsningarna 

avgörande. Som tidigare nämnts under ”Mål” så är målet att ta fram ett konceptförslag. 

Konceptförslaget kommer inte att innehålla några djupgående tekniska lösningar utan 

mer konceptuella förslag till lösningar. Tillverkning samt materialval är även något som 

lämnas till vidareutveckling av konceptförslaget. 
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Organisation 
  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare för examensarbetet är Invencon AB. Företagets uppgift är att 

tillhandahålla kompetens inom området och handledning under projektets gång. 

Invencon kommer även fungera som bollplank under idégenerering och konceptval.  

Kontaktpersoner på företaget är:  

Henrik Svärd     Rikard Åkerfalk 

Handledare & VD på Invencon   Produktansvarig Invencon 

Telefon: 070 619 54 93   Telefon: 073 847 41 21 

E-post: Henrik.svard@invencon.se  E-post: Rikard.akerfalk@invencon.se 

 

Kontaktpersoner på Karlstad Universitet 

Handledare och examinator på universitetet finns till för frågor gällande projektet och 

för att tillgodose vägledning under projektets gång. 

Kontaktpersoner på universitetet är: 

Lennart Wihk     Leo de Vin 

Handledare på Karlstad Universitet  Examinator 

Telefon: 054-700 21 69   Telefon: 054-700 25 44 

E-post: lennart.wihk@kau.se   E-post: leo.devin@kau.se 

 

Projektledare för examensarbetet 

Projektledaren för examensarbetet ansvarar för att planera och genomföra projektet 

enligt de metoder som presenterats under programmets gång.  

Projektledarens kontaktuppgifter är: 

Jens Hansen 

Projektledare  

Telefon: 070 697 88 54 

E-post: jens88hansen@gmail.com 
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Projektmodell 
 

WBS 

Projektet har delats upp i några olika huvudsakliga faser, dessa beskrivs i en WBS. En 

WBS upprättades först och främst för att i inledningen kunna identifiera några av de 

huvudsakliga momenten i produktutvecklingsprocessen. 

Milstolpar 

För att få en tydligare bild av en grov schemaläggning så har några milstolpar planerats 

in enligt nedan: 

 Projektplan 2015-02-02 
 Kravspecifikation 2015-03-06 
 Konceptval 2015-03-20 
 Del redovisning 2015-03-25 
 Eventuell Fysisk prototyp 2015-04-17 
 Rapportgranskning 2015-05-11 
 Rapportinlämning 2015-05-21 
 Redovisning 2015-05-25 
 Opponering 2015-06-(01-02) 

 

Projektets rutiner 

Första delen av projektet kommer att utföras på deltid då en annan kurs löper parallellt 

med examensarbetet, därefter kommer det att fortsätta på heltid. Detta framgår i Gantt-

schemat (Se bilaga 3: Gantt-schema).  

Eftersom projektet till stor del kommer att utföras hos uppdragsgivaren kommer det att 

finnas en nära kontakt mellan projektledaren och uppdragsgivaren under projektets 

gång.  

Det upprättas inget fast schema för närvaron på företaget då projektledaren har tillgång 

till egen nyckel och kan komma och gå som han vill. Eventuell längre frånvaroperiod 

kommer att meddelas via muntlig överenskommelse eller mail.  
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Resursplanering 
 

Kommentarer till tidsplan 

För att få grepp om projektets omfattning och tidsramar upprättades ett Gantt-schema 

(Se bilaga 3: Gantt-schema). Gantt-schemat är först och främst till för att få en indikering 

på vilken tid som bör läggas på de olika momenten. Tidsschemat kan komma att justeras 

under projektets gång då projektet övergår från halv fart till hel fart. Förhoppningsvis är 

schemat upprättat för att ge tillräcklig buffert för eventuella förseningar.  

Resurser 

En av de största resurserna för projektet är de anställda på Invencon som kommer sitta 

med under idégenerering. Då många på företaget är insatta i den tidigare produkten 

Diluo, finns det en god kunskapsbank som kommer vara till stor fördel för projektet.  

Till förfogande finns det ungefär 600 timmar motsvarande 22,5hp, varav 400 timmar 

praktiskt arbete och 200 timmar rapportering. Då projektet räknas som skolarbete och 

utförs på skoltid får uppdragsgivaren själv bestämma om eventuell utbetalning av lön.    
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Riskbedömning 
En mini riskanalys upprättas för att kunna identifiera de största riskerna med projektet 

så att de lättare kan förebyggas. Sannolikhet och Konsekvens är viktade från 1 till 5 där 

1 motsvarar minsta sannolikhet och konsekvens och där 5 är största sannolikhet och 

konsekvens. Riskanalysen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Riskanalys 

Riskanalys 

Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Resultat Åtgärd 

Överskriden tidsplan p.g.a. 
sjukdom m.m. 2 4 8 

Jobba hemifrån, om möjligt. 
Inplanerad buffert i Gantt-schema. 

För högt ställd målbild 4 4 16 
Se till att göra avgränsningar tidigt 
i projektet.  

Förlorat kundintresse 1 5 5 
Anpassa produkt för 
kundönskemål. 

Projektet nedlagt av 
uppdragsgivare 1 5 5 

Försöka lösa eventuellt problem 
genom möten och kompromisser. 

Inget tillfredsställande koncept 
uppnås 3 2 6 

Ta hjälp av uppdragsgivaren med 
idégenereringsworkshop. 

Förlust av data 2 5 10 
Se till att göra backup på Dropbox 
kontinuerligt. 

Bristande rapport 2 4 8 

Följ handledarens och 
examinatorns direktiv för 
rapportskrivning.  

Bristande resultat 3 3 9 
Ta hjälp av uppdragsgivaren och 
personal på Invencon. 

Misskommunikation 3 2 6 Fråga gärna för mycket än för lite. 

Ej genomförbart projekt på 
grund av tekniska begränsningar 4 4 16 Justera kravspecifikationen 

 

Dokumentering 
All dokumentation kommer att ske på egen laptop samt en backup på Dropbox. 

Dokumenten kommer att namnges för att så tydligt som möjligt beskriva vilken 

information dessa dokument innehåller. Backup kommer att ske dagligen då Dropbox 

kommer fungera som en öppen arbetsmapp för projektledaren och Invencon. 

Analoga skisser och andra informationsdokument scannas för att sedan sparas enligt 

ovan. 
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Bilaga 2: Gantt-schema 

 



 H 

BILAGA 3: Konceptbeskrivning 

1. Stapel med doppvärmare 

Stapeln består av två cylindriska behållare, se figur 25. Den övre ”laddas” med en 

vattenmängd för en portion (maximalt 240ml), Semper (2015). Därefter värms vattnet 

upp till önskad temperatur, för att sedan transporteras genom en kanal ned till 

nappflaskan. Värmeelementet är en doppvärmare som är placerad i botten på den övre 

behållaren. Den undre behållaren laddas med önskat antal portioner (maximalt 245ml 

pulver), Semper (2015). Pulvret doseras sedan manuellt och tappas ut ur botten på den 

nedre behållaren. Under den undre behållaren sätts en befintlig nappflaska dit som 

fångar upp vattnet samt pulvret. Därefter kopplas nappflaskan bort för att skakas. 

 

 

Figur 25. Konceptskiss av ”Stapel med doppvärmare”. 
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2. Stapel med värmeelement i botten 

Konceptet har samma grundstruktur som ”Stapel med doppvärmare”. Det som skiljer 

dessa åt är värmeelementet, se figur 26. Här är värmeelementet konstruerat som en yta i 

botten på den övre behållaren. Detta för att garantera att hela värmeelementet är i 

direkt kontakt med vattnet.  

 

Figur 26. Konceptskiss av ”Stapel med värmeelement i botten”. 
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3. ”Mini Diluo” 

”Mini Diluo” liknar en klassisk kaffemaskin som finns i hemmet fast i mindre skala, se 

figur 27. Konceptet består av en vattenbehållare som kan laddas med upp till tre 

portioner. En portion släpps sedan ned till den undre behållaren där uppvärmningen 

sker. Därefter pumpas det uppvärmda vattnet upp till mynningen på flaskan, där även 

pulverbehållaren sitter som doserar mängden pulver ned i flaskan. Flaskan kopplas 

sedan bort för omskakning.  

 

Figur 27. Konceptskiss av ”Mini Diluo”. 
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4. Värmande ”termos” med tillhörande portionsbehållare 

Den värmande ”termosen” fylls med önskad mängd vatten. Därefter kan den aktiveras 

för att påbörja uppvärmningen. När vattnet uppnått önskad temperatur hälls det över 

till en befintlig nappflaska. Pulvret tillsätts sedan från en separat portionsbehållare till 

nappflaskan, se figur 28. 

 

Figur 28. Konceptskiss av ”Värmande ”termos” med tillhörande 

portionsbehållare”. 
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5. Värmekassett 

Konceptet består av två huvuddelar. Den gråfärgade stationen som innehåller 

elektroniken och värmekällan. Kassetten placeras i stationen vid uppvärmningstillfället, 

se figur 29. Uppvärmningen sker genom induktion. Kassetterna kan laddas antingen 

med färdigpreparerad barnmat eller vatten. Efter att barnmaten är uppvärmd kan den 

serveras direkt ur kassetten. Det uppvärmda vattnet hälls över från kassetten till en 

befintlig nappflaska där pulver tillsätts.  

 

Figur 29. Konceptskiss av ”Värmekassett”. 
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6. Separata behållare för induktionsdockning 

Konceptet består av tre grunddelar. En huvudstation som innehåller elektroniken, en 

omslutande värmande ”mugg” och en vattenbehållare med värmeelement placerat i 

botten, se figur 30. Huvudstationen består av en rygg där ackumulator samt 

elektroniska komponenter är placerade och en bottenplatta med en induktionskontakt 

som kopplar samman huvudstationen med de olika behållarna. Den omslutande 

värmande ”muggen” har ett värmeelement som omsluter en standard barnmatsburk och 

värmer på så sätt barnmaten. Semper (2015). Den tredje komponenten är en 

vattenbehållare med ett värmeelement placerat i botten för uppvärmning av maximalt 

tre portioner vatten. En pulverdosering är placerad på toppen av vattenbehållaren. Det 

uppvärmda vattnet samt pulvret hälls över till en befintlig nappflaska. 

 

Figur 30. Konceptskiss av ”Separata behållare för induktionsdockning”. 
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7. Doppvärmare till nappflaska 

En doppvärmare förs ned i en befintlig nappflaska fylld med vatten, se figur 31. Den 

värmande delen av staven är belägen längst ned på doppvärmaren för att garantera 

kontakt med vattnet. Ackumulatorn samt elektroniken är placerat i en längsgående 

”ryggrad” som är placerad på flaskans utsida. Efter att vattnet är uppvärmt kopplas 

värmeenheten bort och pulver kan tillsättas från en separat behållare.  

 
Figur 31. Konceptskiss av ”Doppvärmare till nappflaska”. 
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Bilaga 4. Huvudmått vid konceptmodellering. 
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