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Hampus Nilsson 

Sammanfattning 
Detta projekt är ett samarbete mellan Hampus Nilsson och Joto Solutions, projektet är ett 

examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid 

fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Studenten ska 

tillsammans med Joto Solutions utveckla kokenheten på deras solkokare. Projektet motsvarar 

22.5 hp och utförs under vårterminen 2017. Handledare i projektet är Lennart Wihk, 

universitetsadjunkt, och examinator är Leo De Vin, professor. 

Joto Solutions AB startades våren 2015 i samband med två examensarbeten som initierades av 

Adam Fjaestad i Arvika. Under 2016/2017 avser Joto Solutions att göra en satsning på att 

utveckla och produktifiera solkokaren som sedan ska testas i fält. 

Målet med projektet att utveckla en design på solkokarens kokenhet som är väl anpassad för 

slutanvändaren. Frågeställningen som behandlas i rapporten är ”Hur ska solkokarens kokenhet 

utformas för att tillfredsställa slutanvändarens behov”. 

Projektet följer ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt och grundar sig i 

produktutvecklingsprocessen. De faser som behandlas i detta projekt är projektplanering, 

förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering, konceptval och layoutkonstruktion. 

Projektet resulterade i tre stycken kokenheter med varierande design som redovisas i 

layoutkonstruktionsfasen. Det finns utrymme för framtida vidareutveckling av de tre 

variationerna av kokenheten i form av konstruktionsförbättringar och säkerhetstillhörigheter. 
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Abstract 

This project is a collaboration between a student and the company Joto Solutions and is a 

degree work for a degree of bachelor in the field of innovation and design, MSGC12 at 

Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology. The student, together with 

Joto Solutions, will develop the cooking unit on their solar cooker. The project is equivalent 

to 22.5 ECTS credits and is being executed in the spring of 2017. Supervisor of the project is 

Lennart Wihk, a university lecturer, and the examiner is Leo De Vin, the professor. 

Joto Solutions AB was founded in the spring of 2015 in connection with two degree projects 

initiated by Adam Fjaestad in Arvika. In 2016/2017, Joto Solutions intends to make an effort 

to develop their solar cooker which will then be tested in the field. 

The aim of the project is to develop a design on the solar cooker's cooking unit that is well 

adapted to the end user needs. The question discussed in the report is "How should the solar 

cooker's cooking unit be designed to satisfy the end user's needs in a cultural and functional 

perspective." 

The project follows an engineering and industrial design practice and is based on the product 

development process. The phases covered in this project are project planning, preliminary 

study, product specification, concept generation, concept selection, layout design and risk 

analysis. 

The project resulted in three cooking units with varying designs that are presented in the 

layout design phase. There is room for further development of the three variations of cooking 

units in the form of design improvements and safety issues. 
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1. Inledning 
Detta projekt är ett samarbete mellan Hampus Nilsson och Joto Solutions och är ett 

examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid 

Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Studenten ska 

tillsammans med Joto Solutions utveckla kokenheten på deras solkokare. Projektet motsvarar 

22.5 hp och utförs under vårterminen 2017. Handledare i projektet är Lennart Wihk, 

universitetsadjunkt, och examinator är Leo De Vin, professor. 

 

1.1 Bakgrund 
Tre miljarder människor lagar mat med fastbränslen som till exempel ved och kol. Ofta görs 

detta med en öppen eld inomhus, något som ger upphov till hälsoproblem på grund av de 

giftiga rökgaserna som uppstår. Detta faktum kostar ca fyra miljoner liv per år (WHO, 2014). 

Att leta efter ved och bränsle tar också mycket tid i anspråk, speciellt för kvinnor i 

utvecklingsländer. Det är tid som annars kunde ha lagts på utbildning eller ett betalande jobb. 

Användningen av fastbränslen bidrar också till både lokala och globala miljöproblem med 

avskogning och utsläpp av växthusgaser. 

Joto Solutions AB startades våren 2015 i samband med två examensarbeten som initierades av 

Adam Fjaestad1 i Arvika. Examensarbetet ”Business model innovation and new product 

development - for a solar cooker in a BoP market” av Karl Torgå och Per Kilman undersökte 

affärsmodeller för en implementering av en solkokare på en afrikansk marknad och gjorde 

inom ramen för uppsatsen en resa till Sydafrika. Det andra examensarbetet ”Heat Storing 

Solar Cooker: Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering” av Olle 

Enocksson gick ut på att konstruera en solkokare och resulterade i en prototyp och en 

patentansökan. Den svenska patentansökan godkändes efter bara ett år och togs sedermera 

vidare till en internationell PCT-ansökan som nu är publicerad (Fjaestad , et al., 2016). Under 

2016/2017 avser Joto Solutions att göra en satsning på att utveckla och produktifiera 

solkokaren som sedan ska testas i fält med u-länder i östra Afrika som målgrupp. 

 

1.2 Frågeställning 
Frågeställningen som behandlas i denna rapport är ”Hur ska solkokarens kokenhet utformas 

för att tillfredsställa slutanvändarens behov.” 

  

                                                           
1 Adam Fjaestad, CEO på SoletAer AB 
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1.3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att självständigt formulera och driva ett projekt. Att genom projektet 

visa och hantera designmetodikens verktyg och med hjälp av detta utveckla en lösning som 

står till svars för den givna frågeställningen. Att under projektet ta lärdom av processen och 

redovisa de möjligheter och problem som denna typ av lösning kan medföra för 

uppdragsgivaren. 

1.4 Målsättning 
Målet med projektet att utforma solkokarens kokenhet, väl anpassad för slutanvändaren. 

Detta ska redovisas i form av en CAD-modell. 

Projektet kommer att avslutas med en rapport och en redovisning som kommer att ske vecka 

22. 

1.5 Avgränsning 
Detta projekt avgränsar sig till (att endast omfatta): 

 Kokenheten med tillhörande ställning 
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2. Genomförande 
Projektet följer ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt och grundar sig i 

produktutvecklingsprocessen. En översiktlig projektmodell har använts med vissa avvikelser 

för att anpassa modellen till det specifika projektet (Johannesson, et al., 2013), den anpassade 

modellen finns i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Produktutvecklingens faser för projektet 

 

2.1 Projektplanering 
Projektet startas med att en planering av projektet sammanställs i en projektplan. Den 

sammanställs för att alla personer delaktiga i projektet ska få en bild av projektets innebörd, 

omfattning och tidsplan. I projektplanen beskrivs projektets bakgrund och uppdragsgivaren 

kort för att få en inblick i varför projektet uppstått. Projektets mål beskrivs för att redogöra 

vad uppgiften är och vad som ska åstadkommas. Projektets organisation redovisas med namn, 

telefonnummer, mailadress, arbete och adress för var och en av utförare, uppdragsgivare och 

handledare. 

De olika faser, milstolpar och grindar beskrivs i en överskådlig projektmodell med tänkta slut 

och startdatum. Denna följs upp av en WBS (Work Breakdown Structure), där redovisas 

visuellt vilka moment som tillhör de faser som projektmodellen innehåller. Detta används som 

grund för ett GANTT-schema som visar hur projektets faser är planerade i tid (Johannesson, 

et al., 2013).  

En riskbedömning sammanställs för att identifiera de risker som möjligtvis kan uppstå under 

projektets gång. Riskerna dokumenteras och dess sannolikhet och konsekvens fastställs på en 

skala av 1-5, sannolikheten och konsekvensens multipliceras till en riskfaktor som beskriver 

hur allvarlig denna risk är. Denna metod är lik miniriskmetoden (Eriksson & Lilliesköld, 

2005). 
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Projektets dokumenthantering fastställs för att minska risken för förluster av data under 

projektets gång. Denna beskriver hur projektets dokument namnges, vart projektets dokument 

sparas och hur säkerhetskopiering sköts. Beskriver också hur dokument görs tillgängliga för 

projektets deltagare. 

 

2.2 Förstudie 
Den fas som efterföljer projektplaneringen enligt projektmodellen är en förstudie. Den 

innehåller relevant information som utmynnar i en första kravspecifikation. Under förstudien 

undersöks möjliga lösningar och andra förutsättningar okritiskt, detta för att inte starta ett 

projekt på fel premisser. Det är viktigt att i en förstudie tänka på alla kompetensområden så att 

problemet blir allsidigt belyst (Johannesson, et al., 2013).  

Projektets förstudie delas upp i fyra stycken huvudområden: 

 Produktstudie. 

 Litteraturstudie. 

 Intervjuer. 

 Benchmarking. 

Utöver de tre huvudområdena utförs också en förebyggande handledning med programvaran 

SolidWorks då ingen tidigare förkunskap i den programvaran fanns. Data samlas in genom 

sökningar i rapporter, publicerade vetenskapliga artiklar och litteratur.  

2.2.1 Produktstudie 

För att skapa en djupare förståelse om produktens utformning och dess funktion utförs en 

produktstudie på den tidigare prototypen. Detta genomförs under ett besök hos 

uppdragsgivaren på deras kontor och verkstad i Arvika. 

2.2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien startas med att hämta användbar information som kan hjälpa projektarbetet. 

Först söks information om olika produktutvecklingsmetoder och vilka av dessa som var bäst 

anpassad för den typen av projekt som skulle utföras. De områdena som primärt söks i 

litteraturstudien är: 

 Produktutvecklingsmetoder. 

 Olika typer av solkokare. 

 Tidigare implementering av solkokare i U-länder. 

 Matlagningsprocess i östra Afrika. 

 Matlagningsredskap i östra Afrika. 

 Matkulturen i östra Afrika. 

Litteratursökning kom att fortlöpa under projektets gång för att inte missa någon infallsvinkel 

när mer frågor uppstod. 
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2.2.3 Intervjuer 

För att få en bättre uppfattning om hur matlagningskulturen, matlagningsprocessen, vilka 

redskap som används i östra Afrika och hur de används genomförs intervjuer med personer 

med erfarenheter av att bo och arbete i östra Afrika eller områden med liknande förhållanden. 

Vid intervjuerna används metoden kvalitativ intervju. Det innebär att intervjun har en struktur 

där frågor inte behöver ställas i en specifik ordning utan det är upp till utfrågaren och man 

använder sig till störst del av öppna frågor. Svaren som ges ger information om kvalitativa 

aspekter. Ibland under intervjun sammanfattas vad som sagts tidigare i intervjun (Krag 

Jacobsen, 1993). 

Intervjuerna fokuserar på kulturen runt matlagning i östra Afrika och implementering av olika 

typer av solkokare i det området (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Frågor som ställs under intervjuer. 

Intervjufrågor 

1  Lagas all mat med hjälp av fossila bränslen? 

2  Sker matlagningen inomhus eller utomhus? 

3  Är det endast kvinnorna som sköter matlagningen? 

4 

 Lagas all maten av en person eller är det en 

gruppaktivitet?  

5 

 Skulle du säga att matlagningen är en fysisk och 

tidskrävande process?  

6 

 Vilka redskap används under matlagningen? Grytor, kittlar, 

pannor, storlekar på dessa och så vidare. 

7 

 I vilken arbetshöjd lagas maten? Stående, sittande eller 

på huk? 

8  Vilken sorts matkultur har det?  

9  Vad är ett vanligt mål mat? 

10  Använde du eller såg du en solkokare under din där? 

11 

 Tror du att det finns ett intresse av en sådan produkt som 

jag skall utveckla? 

                

 

Intervjuer görs med följande personer: 

 Jonna Persson – Projektledare på Drivhuset Karlstad. 

 Bo Rydnert – Managerkonsult på Afrikaguiderna. 
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2.2.4 Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys genomförs för att undersöka andra solkokares för- och nackdelar, varför 

vissa av dem lyckades etableras men andra inte och hur de fungerar. Hur enkla de är att 

tillverka och dess pris relativt till varandra undersöks också. Detta görs för att få insikt och 

kunskap om konkurrenternas produkter som kan användas i det egna arbetet (Westling, 2012). 

Detta sammanställs och läggs som grund till en benchmarking i produktspecifikationen. 

 

2.3 Produktspecifikation 
Nästa fas enligt projektplaneringen är produktspecifikationen. Den informationen som samlats 

in under förstudien tillsammans med krav och önskemål som uppdragsgivaren överlämnat i 

uppdragsbeskrivningen sammanställs i en produktspecifikation.  

Detta ska göras på i sådan form och i sådana termer att den ingående  

informationen kan användas både som utgångspunkt vid det senare  

sökandet efter design- och konstruktionslösningar och som referens vid 

utvärdering av dessa lösningar och den slutliga produktlösningen. (Johannesson, et al., 2013, p. 

150) 

En kundcentrerad planering, också kallad QFD-matris, sammanställs där kundbehov ställs 

emot konstruktionskriterier för att kunna utläsa en relation dem emellan (Johannesson, et al., 

2013). Graden av relation markeras med tre stycken symboler ● = Stark relation (3), ○ = 

Moderat relation (2), ▫ = Svag relation (1). Om ingen symbol markeras antas det inte finnas 

någon relation. I matrisen genomförs också en benchmarking för de produkter som behandlas 

i konkurrentanalysen (se Figur 2). 
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Figur 2. QFD-matris. 
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2.4 Konceptgenerering 
Med produktspecifikationen som grund inleddes fasen konceptgenerering. Denna genomförs i 

två stycken idégenereringssessioner tillsammans med studenter från Karlstads universitet, en 

individuell idégenereringssession och en sammanställningssession. 

2.4.1 Idégenerering 

Två stycken separata sessioner av idégenerering på produkten genomförs tillsammans med 

studenter på högskoleingenjörsprogrammet med inriktningen innovationsteknik och design. 

Den första gruppen studenter består alla av sista-års-studenter och sessionen inleds med en 

grundlig genomgång av projektets bakgrund och frågeställning, den andra gruppen består av 

studenter med som befinner sig i olika skeden av utbildningen. För den andra gruppen ges en 

kortfattad genomgång av projektets bakgrund och problembeskrivningen. Detta görs för att se 

om typen av lösningsförslag skiftade beroende på hur mycket ingångsinformation som 

presenteras. 

För båda grupperna används samma kreativitetsmetod, idéskiftesmetoden, den går ut på att 

varje gruppmedlem får ett bestämt antal minuter att individuellt åstadkomma några helt skilda 

lösningsförslag som dokumenteras i from av en kort beskrivning eller en skiss. Efter att det 

bestämda tidsintervallet har passerat byts papperna med beskrivningar eller skisser inom 

gruppen, efter bytet skall lösningsförslagen vidareutvecklas av nästa gruppmedlem under 

samma tidsintervall som innan bytet. Detta upprepas tills att varje gruppmedlem får 

vidareutveckla lösningsförslag på varenda papper.  

Metoden kallas också för 6-3-5 metoden, där 6:an motsvarar antalet gruppmedlemmar, 3:an 

motsvarar antalet lösningsförslag som ska genereras och 5:an motsvarar den tiden i minuter 

som finns tillgänglig (Johannesson, et al., 2013).  

På grund av den kortfattade genomgången med den andra gruppen uppstår, efter 

idéskiftesmetoden, en öppen diskussion om problemet och de olika lösningsförslagen som 

genererats tidigare. Frågor och funderingar från gruppmedlemmar ger en ny och annorlunda 

syn på projektet. 

En individuell idégenereringssession genomförs med fokus på en tillhörande ställning till 

produkten, för detta används en version av katalogmetoden. Metoden går ut på att rådfråga 

olika sorters uppslagsböcker och kataloger för att få idéer som kan leda till andra, nya idéer. 

Information kan också sökas ostrukturerat för att hitta associationer och inspiration som kan 

leta till nya idéer (Johannesson, et al., 2004). 

2.4.2 Sammanställning av lösningar 

Efter de olika idégenereringarna genomförs en sammanställning av de lösningar på produkten 

som genereras. Ett stort antal koncept är identiska eller liknande och slås därför ihop till ett 

koncept, på grund av detta skapas sju stycken grupper av sammanslagna koncept utöver de 

andra lösningarna. Redan i denna fas elimineras lösningar då de inte anses vara fullständiga 

eller realiserbara. 

De kvarvarande koncepten anses vara tillräckligt fullständiga för att ta vidare till 

konceptvalsfasen. 
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2.5 Konceptval 
De lösningar som tas fram under konceptgenereringsfasen analyseras för att bedöma hur de 

uppfyllde de krav och önskemål som specificeras i produktspecifikationen. 

2.5.1 Utvärdering 

För att avgöra vilket koncepten som ska presenteras för uppdragsgivaren och ska 

vidareutvecklas i detaljkonstruktionen används utvärderingsprocessen i tre steg enligt Ulrich 

och Eppinger (Johannesson, et al., 2013). Det första av de tre stegen i utvärderingsprocessen 

är att ”eliminera dåliga lösningar”, för detta används Pahl and Beitz elimineringsmatris 

(Johannesson, et al., 2013). Det andra steget i utvärderingsprocessen är att genomföra en 

relativ beslutsmatris enligt Pugh’s metod (concept screening). Denna metod används för att 

jämföra de koncept som genereras fram under konceptgenereringsfasen emot en vald 

referenslösning (Johannesson, et al., 2013). Det tredje och sista steget i utvärderingsprocessen 

är Kesselrings metod (Johannesson, et al., 2013). 

Efter det andra steget av utvärderingsprocessen tas beslutet att det sista steget inte ska 

genomföras då det anses finnas tillräckligt med underlag för ett gatemöte med 

uppdragsgivaren.  

2.5.2 Gatemöte 

Ett gatemöte hålls tillsammans med uppdragsgivaren där de koncepten på produkten som 

beslutsmatrisen visar är de bästa och ställningen redovisas. Ett beslut om vilket koncept som 

ska vidareutvecklas och projektets fortsättning tas. Efter ett koncept väljs uppstår en 

diskussion om materialval av isoleringsmaterial och beslut om dimensionering av kokenheten, 

detta blir starten av konstruktionsfasen. 
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2.6 Layoutkonstruktion 
Med den information som samlas i tidigare faser ska det valda konceptet i denna fas 

vidareutvecklas till en produkt (Johannesson, et al., 2013). 

För att visuellt visa produkten i ett verklighetsscenario används olika gestaltiningsmetoder, 

både digitalt och analogt. Detta för att förmedla produktens känsla och helhet.  

2.6.1 Materialförslag 

Fyra stycken förslag på möjliga isoleringsmaterial som skall omsluta produkten framförs i ett 

Word-dokument som redovisas för uppdragsgivare som tidigare hade beslutats. De fyra 

isoleringsmaterialen tas fram med hjälp av materialdatabasen CES.  

2.6.2 Skisser 

För att underlätta och ge underlag till fasen med CAD där konceptförslaget konstrueras 

framställs skisser på produkten. Enkla 2D- och 3D-skisser tillsammans med en 

tvåpunktperspektivskiss framställs, detta för att underlätta åskådliggörandet av produktens 

form (Österlin, 2016). 

2.6.3 3D-modell i CAD 

En CAD-modell sammanställs för att redovisa animerade bilder med datorns hjälp vilket ger 

ytligare en visuell dimension (Österlin, 2016). Produktens delar moduleras och sammanställs i 

CAD-programmet SolidWorks. Modellen renderas till utseendet på det bestämda materialet 

för de olika delarna för att skapa realistiska visualiseringar. 
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3. Resultat 
Här nedan redovisas de resultat som genereras under projektets process. 

3.1 Projektplanering 
En skriftlig projektbeskrivning finns som underlag för projektplanen och finns i bilaga A. 

Projektplaneringen sammanställs i en projektplan, denna visar den första tänkta omfattningen 

av projektet. Denna sammanställs för att underlätta arbetet, skapa en framtung process och för 

att minimera möjliga risker som projektet kan ställas inför som till exempel förseningar eller 

bristande kommunikation med uppdragsgivaren. Ett WBS-schema sammanställs tillsammans 

med ett Gantt-schema (se Figur 3 & Figur 4).  

 

Figur 3. WBS-schema 

 

Figur 4. Gantt-schema 

Projektplanen ses i sin helhet i bilaga B. 
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3.2 Förstudie 
I förstudien genomförs en produktstudie, litteraturstudie, intervjuer och en konkurrensanalys. 

Förstudiens mål är att samla den information som behövs för att kunna sammanställa en 

grundlig produktspecifikation och lägga grunden för hela projektet.  

3.2.1 Produktstudie 

Projektet handlar om att utveckla designen av kokenheten på Joto Solutions solkokare. En 

principskiss av solkokaren men kokenheten markerad kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Solkokare med tvärsnitt av kokenhet. 

För att kunna utveckla kokenheten behövs en grundkunskap om hur solkokaren fungerar 

energitekniskt. Solkokaren kan delas upp i tre stycken huvuddelar 

1. Solfångare  

2. Energilager 

3. Kokenhet  

Solfångaren leder in värmen in i energilagret som är fyllt med vegetabilisk olja, från 

energilagret leds värmen vidare till kokenheten. Värmetransporterna i solkokaren sker genom 

två stycken termosifoner med en mättad mix av vatten och vattenånga. Solfångaren värmer 

vattnet i termosifonen vilket gör att ånga rusar från solfångaren in i energilagret där ångan 

kondenserar, värmer oljan i energilagret och rinner tillbaka i solfångaren. Den varma oljan 

värmer i sin tur den andra termosifonen vilket gör att ångan rusar in i kokenheten, 

kondenserar emot den kallare väggen av den helmantlade kokenheten och rinner sedan 

tillbaka in i energilagret (Enocksson, 2015).  För att solkokaren ska fungera enligt 

termosifonprincipen placeras kokenheten högre över marken än energilagret som i sin tur 

placeras högre över marken än solfångaren. 
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Under diskussion med uppdragsgivare och projektägare klargörs det att denna prototyp (se 

Figur 5) av kokenheten är endast avsedd för kokning av vatten, om ett externt kokkärl ska 

användas för matlagning måste matlagningsolja användas som medium mellan det och 

kokenheten för att få tillräckligt stor värmeöverföringsyta och undvika konvektion. Detta 

försvårar möjligheterna för diskning av kokenheten detta är något som vill undvikas.  

3.2.2 Litteraturstudie 

Den information som samlas om produktutvecklingsmetoder under litteraturstudien ligger 

som grund till genomförandet av projektet. Annan relevant information samlas från 

vetenskapliga rapporter, artiklar och litteratur. 

Olika typer av solkokare 

Över hundra olika sorters solkokare har blivit utvecklade och testade i fält i över 200 år 

(Konttinen, 1995). Enligt Seidel, et al. (2007) finns det fem stycken sorters solkokare som är 

de mest betydelsefulla:  

 Paraboliskt koncentrerande solkokare (Parabolic cookers) är en stor reflekterande 

parabol som koncentrerar allt reflekterande solljus mot ett kärl placerat vid 

fokuspunkten och på detta sätt når kastrullen en temperatur tillräckligt hög för 

matlagning. 

 

 Fjärilskokaren (Butterfly/Papillon cooker) fungerar på samman sätt som den 

paraboliskt koncentrerade solkokaren men istället för en stor parabolisk yta använder 

den sig av två reflekterande vingar, där av namnet. 

 

 Plana solfångarsystemet (Schwarzer/Flat-plate collector cooker) använder sig av 

plana solfångare som värmer vatten tills det förångar, efter förångingen rusar ångan till 

en ångkokare där ångan kondenserar och på så sätt värmer kärlen med mat. 

 

 Solugnen (Solar box cooker/solar ovens) är en sluten, oftast kvadratisk behållare, med 

reflekterande inreväggar där matlagningskärlet placeras i. Innerväggarna i solungen 

reflekterar solljuset emot kärlet och värmer på så sätt det. 

 

 Schefflers solkokare (Scheffler cooker) fungerar att genom solenergi matas ifrån 

reflektorer via ett ångrörsystem till en spis, ofta placerad i en närliggande byggnad. 
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Implementering av solkokare 

I många utvecklingsländer används ved fortfarande som den primära källan till värme. Detta 

skapar stora mängder rök vilket leder till respiratoriska sjukdomar, det är också inte hållbart 

för miljön då det snabbar på avskogningen (Otte, 2013). Torts behovet av solkokare och alla 

dess fördelar slår de inte igenom och gör ett stort avtryck (Otte, 2013).  

När man pratar om att implementera solkokare in i samhället finns det sex stycken kategorier 

som anses påverka hur det arbetet går, ekonomi, kultur, social, politik, teknik och miljö. 

Under dessa kategorier finns nitton stycken relevanta variabler, för att lyckas med att 

implementera en solkokare måste dessa kontrolleras (Otte, 2013). Kategorier och tillhörande 

variabler kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Relevanta variabler för solkokare enligt Otte. 

 

Enligt Otte (2013) har tidigare försök med att implementera solkokare misslyckats på grund 

av att de inte lyckas att täcka alla dessa kategorier. För att lyckas med detta måste alla 

variabler tillgodoses. 

Matlagningsprocessen 

För att få en verklig blid om matlagningsprocessen analyseras videoklipp som blivit 

rekommenderande till projektets uppdragsgivare av Per Zachrisson2. Dessa ger en djupare 

förståelse om hur tidskrävande det är men också hur fysiskt krävande denna process är. De 

visas hur en familjs middag förbereddes på sex timmar, från att fastbränsle inhandlas till att 

maten serveras. 

                                                           
2 Per Zachrisson, doktor i socialantropologi och doktor i historia med Afrika som specialitet, har mångårig 
erfarenhet av undervisning, forskning och fältarbete i stad och på landsbygd i Botswana, Zimbabwe, Zambia 
och Malawi 

Ekonomisk  Kulturell Social Politisk Teknisk  Miljö 

Att ha råd Livsmedelsvetenskaper Motivation Finansieringssystem 
Tillfredsställande 
prestanda 

Tillgänglighet 
och pris för 
alternativa 
bränslen 

Lokal 
produktion 
kan skapa 
jobb 
möjligheter 

Traditionella 
matlagningsvanor 

Befintliga kön- 
och 
maktrelationer 

Strategier för 
spridning 

Enkel att 
använda 

Tillgänglighet, 
 bra placering 

  
Schema för dagliga 
rutiner 

Användning av 
solkokaren 
från dess 
förmedlare 

  Användarvänlig 
Nivåer av 
solstrålning 

    
Leverantörens 
egenskaper 

  
Känslighet till 
reparationer 

Nivåer av 
infrastruktur 
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Redskap för matlagning 

Att samla in information om vilka sorters kärl som används för matlagning i den delen av 

världen anses vitalt då den påverkade utformningen av värmeöverföringsytan på kokenheten. 

Men också utformningen på olika värmekällor för matlagning. 

Det kärl som är det absolut vanligaste är den lätta, plattbottnade aluminiumgrytan Sufuria, 

dess popularitet ökar och tillverkas i stora antal i enkla lokala fabriker (M&G Africa, 2016). 

Ett annat populärt kärl är den tjockare gjutjärnsgrytan, dens popularitet baseras på dess 

hållbarhet och förmåga att snabbt nå en önskad temperatur och lyckas bevara den värmen 

under en längre tid (M&G Africa, 2016). Den är också väldigt mångsidigt då den kan 

användas som ugn, stekpanna och gryta. Den används oftast vid lagning olika sorters grytor 

(African Gourment, 2013). Den mest kända gjutjärnsgrytan är en Potjieko, en gjutjärnsgryta 

med tre stycken mindre ben som oftast förknippas med södra Afrika. 

Mycket av den mat som lagas i de fattiga områdena lagas över öppen eld med tre stycken 

stenar eller klumpar med välpackat lera att placera kokkärlet på och på så sätt ge det stabilitet. 

En kenyansk keramisk Jiko är också en vanlig värmekälla för matlagning, vilket är en 

portabel ugn som använder kol som bränsle och har en form likt ett timglas. Om Jikon sköts 

minskar den användandet av fossila bränslen med 30 till 50 % (Horizon Solutions Site For 

Kids, u.å.). Ett annat alternativ är också Raketugnen, denna består av sex stycken tegelstenar 

med ett specifikt utseende. Dessa sammanfogas med hjälp av ståltråd för att få formen av ett 

lodrätt stående rör med en minder öppning vid boppen. Denna avger mindre rök, värmer 

maten snabbare, minskar risken för farlig rök och använder en tredjedel av det fossila bränslen 

som en öppen eld använder (Aid Africa;, u.å.). 
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Matkulturen 

Den afrikanska matkulturen är varierad då varje land och stam har sin egen matkultur, men 

vissa likheter finns. Afrikansk mat består av mycket kött, grönsaker, kryddor och ris. Oftast i 

formen av grytor och röror. Gröt är också ett vanligt mål mat (African Gourment, 2013). 

Likt många andra delar av Afrika är grunden i den östafrikanska matkulturen korn, ris, bönor 

och majs (Africa Facts, 2015). Östra Afrika har fått mycket av sina matinfluenser ifrån 

mellanöstern och Indien, detta avspeglas i olika sorters kryddat ris som serveras med olika 

såser och röror (Our Africa, u.å.).  

3.2.3 Intervjuer 

Här redovisas relevant informations som samlas under intervjuerna och i bilaga C hittas en 

sammanställning av respektive intervju. 

Det som Jonna Persson3 berättar i intervjun är att bekräfta mycket av den information som 

samlas under förstudien som matkulturen, redskapen och processen. Hon berättar att kvinnor 

är de som står för allt arbete och att det är en väldigt krävande process. Hon berättar att i 

områden hon hade varit i sker all matlagning inomhus med fastbränsle som ved och kol, hon 

förklarar också att plast används som virke för att starta en eld. Detta understryker bara faran 

med farliga rökgaser (se 1.1 Bakgrund). Hon förklarar att det säkerhetstänket som finns här i 

norden är obefintligt i Afrika, en ny produkt kommer testas på alla olika möjliga sätt vilket 

ger att konstruktionen måste vara stabil och robust underströk hon. När en prototypskiss visas 

och dess funktion förklaras utförligt ser hon stora möjligheter för solkokaren men inte bara 

som en produkt för matlagning, utan också som en produkt för mycket annat som till exempel 

att värma vatten för att tvätta och diska med, vilket enligt henne ska hjälpa en afrikansk 

kvinna avsevärt.  

I telefonintervjun med Bo Rydnert4 berättar han att ett vanligt bränsle vid matlagning utöver 

ved och kol är gasol. Han berättar att mycket av matlagningen sker utomhus, detta skiljer sig 

ifrån vad som nämns i den tidigare intervjun. Han bekräftar att kosten bestod av många 

varianter av grytor och röror bestående av kött, grönsaker, rotfrukter m.m. Han berättar av 

erfarenhet att de kokningskärlen som används oftast har en utformning likt en Sufuria. Han 

anser att ett stort intresse för solkokare finns, ”en marknad finns om produkten har en rimlig 

livslängd och ett rimligt pris”. 

3.2.4 Konkurrensanalys 

I denna konkurrensanalys redovisas fakta om de olika modeller av solkokare som anses vara 

konkurrenter till Joto Solutions solkokare. 

  

                                                           
3 Jonna Persson projektledare på Drivhuset Karlstad, 2017-02-23 
4 Bo Rydnert managementkonsult, har mångårig erfarenhet av samhällsliv och småskalig företagsutveckling i 
Zimbabwe, Botswana, Uganda och Rwanda.  
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Paraboliskt koncenterande solkokare 

Fördelen med en parabolisk koncentrerande solkokare är att den har möjligheten att nå en 

temperatur av 250℃ om inställd rätt, vilket gör den avsevärt mycket effektivare än en solugn 

som har en maxtemperatur på 180℃. Dock har den många nackdelar, den reflekterande 

paraboliska ytan gör den svår och dyr att tillverka. Den är otroligt känslig för vind då den lätt 

välter på grund av dess utformning. Den blir lätt skitig när till exempel mat kokar över 

och/eller dam täcker den reflekterande ytan, detta påverkar solkokarens effekt negativt och 

ökar risken för repor och skador av reflektionsyta under rengöring. Den är också svår att 

använd då den måste vinklas och anpassas efter solens position på himmelen varje 

30minutersintervall, detta ökar också riken att användaren bländas. På grund av dess storlek är 

den också svår att förvara säkert vid starka vindar.  

Fjärilskokaren 

Fjärilskokaren fungerar på ett liknande sätt som den paraboliskt koncentrerade solkokaren 

men har avsevärt mycket mindre nackdelar, detta på bekostnad av den möjliga effekten. Med 

fjärilskokaren är man också tvingad till att vinkla och anpassa reflektionsytan efter solens 

position på himmelen men på grund av att den består av två vingar minskar risken för att 

bländas. Vingarna kan också vinklas in och på så sätt lättare förvaras. Eftersom den saknar 

material direkt under solstrålarnas fokuspunkt så riskerar den inte att påverkas av 

överkokande mat.  

Plana solfångarsystem 

Passar för privata hushåll och institutioner eftersom maten kan lagas inomhus samtidigt som 

solfångaren är placerad utomhus. För att öka effekten på solkokaren kan man öka 

solfångarens area och den behöver inte justeras efter solen. Dyr produkt. 

Solugnen 

En solugn är enkel att tillverka då den inte behöver komplicerade verktyg eller material, detta 

gör också att den blir mycket billigare än andra modeller av solkokare. Den behöver anpassas 

efter solens position på himmelen och har en maximal temperatur på 180℃ vilket gör att inte 

är lika effektiv som en paraboliskt koncentrerande solkokare. 

Schefflers solkokare 

Denna är utvecklad för stora byggnader och inte för privata hushåll. Den består av en mängd 

små reflektorer som automatiskt anpassar sig till solens position. Den är väldigt effektiv och 

möjliggör att matlagningen sker i byggnader skilda från reflektorerna. Dess nackdelar är att 

den är eldriven och på grund av detta väldigt dyr. Reflektorer behöver också justeras efter ett 

visst antal dagar.  

Denna information från konkurretanalys lägger grunden till den benchmarking som är en del 

av QFD-matrisen i produktspecifikationen.  
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3.3 Produktspecifikation 
Den informationen som samlas i förstudien tillsammans med den informationen som 

uppdragsgivaren överlämnat sammanställs i en QFD-matris (se Tabell 3.). Matrisen visar att 

Form och Form värmeöverföringsyta är de kriterier som är de viktigast och svårast att 

genomföra.  

Tabell 3. Sammanställd QFD-matris 
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3.4 Konceptgenerering 
Här redovisas de resultat som framkommer i konceptgenereringsfasen. 

3.4.1 Idegenerering 

Under idégenereringarna som genomförs med 6-3-5 metoden (Johannesson, et al., 2013) tas 

en mängd idéer fram. Under den första idégenereringen ges en grundlig genomgång av 

projektets bakgrund (Se Kapitel 1.1), produktstudie (se Kapitel 3.2.1) och projektets 

frågeställning som lyder: 

”Hur ska solkokarens kokenhet utformas för att tillfredsställa slutanvändarens behov i ett 

kulturellt och funktionellt perspektiv.” 

De lösningsförslag som genereras under den första idégenereringen tillsammans med den 

första gruppen studenter på Karlstads universitet (se Figur 6). 

 

 

Figur 6. Lösningsförslag från den första idégenereringen. 

 

Inför den andra ges bara en kortfattad genomgång av bakgrunden till projektet och dess 

problembeskrivning. En tillfällig problemformulering formuleras för den andra 

idégenereringsgruppen, den lyder: 

”Hur ska utformningen för en matlagningsenhet se ut där värmekällan är ett kopparrör med 

het ånga som kondenserar?” 
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Detta ger en annan sorts av lösningsförslag. De lösningsförslag som genereras under den 

första idegenereringen tillsammans med den andra gruppen studenter på Karlstads universitet 

(se Figur 7). 

 

Figur 7. Lösningsförslag från den andra idégenereringen 

Efter den andra idégenereringen inleds en öppen diskussion om produkten och projektet i 

allmänhet, detta på grund av den bristande ingångsinformationen. Detta görs tillsammans på 

en whiteboardtavla där olika lösningar diskuteras, detta ger tyvärr inga konkreta 

lösningsförslag till kokenheten (se Figur 8). 

 

Figur 8. Resultat av öppen diskussion om olika lösningsförslag. 
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Efter dessa två gruppsessioner idégenerering av lösningsförslag genomförs en individuell 

idégenerering på ställningen. Här hittas associationer med föremål och annat som associeras 

med Afrika eller matlagning i det området. Associationer hittas i Djembetrumman, Keramisk 

Jiko och trestensugnen. Detta kan ses i Figur 9 och de övriga lösningsförslagen från båda 

idégenereringarna kan ses i bilaga D. 

 

Figur 9. Lösningsförslag från den individuella idégenereringen. 
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3.4.2 Sammanställning av lösningar 

Efter vidare observation av de lösningsförslag som genereras står det klart att flertalet av 

koncepten liknar varandra och där några inte alls skiljs åt. Dessa slås samman för att skapa 

koncept. Detta skapar 8 grupper med sammanslagna lösningar. Markeringarna för varje grupp 

är för att kunna se tillhörigheten för varje lösningsförslag. Lösningsförslagen kan hittas i 

bilaga D  

 Spiralen. ● 

 Plattan. □ 

 Stekhällen. ◊ 

 System med parallella spiralplattor. ○ 

 Ugn. ∆ 

 Sprial och spiralplatta parallellt. Ѻ 

 Spiral med höj- och sänkbar platta. ¤ 

 Tallrik med kant. λ 

De lösningsförslag som markeras med symbolen ӿ i bilaga D elimineras redan innan 

konceptvalsfasen inleds på grund av att de anses vara orealiserbara. Dessa grupper 

tillsammans med de övriga lösningsförslagen används sedan i konceptvalsfasen. 
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3.5 Konceptval 
Här redovisas de resultat som framkommer i konceptvalsfasen. 

3.5.1 Utvärdering 

De åtta lösningsgrupperna tillsammans med de övriga lösningsförslagen sätts sedan in i den 

första delen av utvärderingsprocessen, elimineringsmatrisen enligt Pahl and Beitz 

(Johannesson, et al., 2013). Detta för att eliminera dåliga lösningar, 13 lösningar kvarstår efter 

att de dåliga lösningarna är eliminerade. Elimineringsmatrisen i sin helhet kan ses i bilaga E. 

Dessa 13 sätts sedan in i den andra delen av utvärderingsprocessen, relativ beslutsmatris (se 

Tabell 4). I denna jämförs koncepten med solkokaren i Figur 4. 

Tabell 4. Relativ beslutsmatris enligt Pugh 

 

Här avläses att koncept Platta är konceptet som är det bäst lämpade med ett nettovärde på fyra 

och placeras först i rangordningen. Men också att Spiral, 2.3.2, Tallrik, 2.2.9 och 2.7.3 har 

positiva nettovärden, och placeras på plats två och tre.  

Kokenhet på solkokare Relativ beslutsmatris enligt Pugh's 

metod 

Utfärdare: Hampus Nilsson Skapad: 3/3 - 2017                                                    

Modifierad: 8/4 - 2017 
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Enkel användning 

D
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M

 

+ + 0 + + + + + + + + + + 

Säker 

användning + + + + + + + - + + + + + 

Reglerbareffekt - 0 + - - - - + - 0 - 0 + 

Enkel rengörning + + 0 + - + + - + + 0 + - 

Små 

värmeförluster 0 0 - 0 + 0 - 0 0 0 0 0 - 

Billig tillverkning + + - 0 - - - - 0 0 0 0 - 

Antal +   4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

Antal 0   1 2 0 2 0 1 0 0 2 3 3 3 0 

Antal -   1 0 2 1 3 2 3 3 1 0 1 0 3 

Nettovärde   3 4 0 2 0 1 0 -1 2 3 1 3 0 

Rangordning   2 1 5 3 5 4 5 6 3 2 5 2 5 

Vidareutveck.   Ja Ja Nej Ja Nej  Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja  Nej 

Beslut Välj alternativ: Spiral, Platta, Tallrik, 2.2.9, 2.3.2, 2.7.3. 
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Beslut tas om att alla dessa koncept ska tas vidare för att ha ett brett utbud av koncept att 

redovisa för uppdragsgivaren under det planerade gatemötet. 

Koncept som skall presenteras på gatemöte 

 

1. Spiralen 

En lodrät spiral konstruerad av kopparrör. En kastrull placeras på insidan utav 

kopparrören vilket gör att värmen leds in runtom kastrullen.  

 

 

 

 

2. Plattan 

Samma tänk som i spiralen, en lodrät spiral av kopparrör där en kastrull eller gryta 

placeras ovanpå. Värmen leds då underifrån och upp i kastrullen. 
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3. Tallrik 

En helmantlad skål likt en djup tallrik. Kastrull med bra passform placeras i tallriken. 

De små väggarna ger stor värmeöverföringsyta. 

 

 

4. Wokspiralen (2.2.9)  

Samma tänk som i spiralen och plattan, en spiral av kopparrör med en inåt lutande 

vinkel. En wokpanna placeras ovanpå. Värmen leds då underifrån och upp i pannan, 

möjliggör wokande, stekning, fritering och kokning på grund av dess radie. 
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5. Trattplattan (2.3.2 & 2.7.3) 

En helmantlad tratt men en platt topp för att placera en gryta på. Värmen leds då 

underifrån och upp i kastrullen. 
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3.5.2 Gatemöte 

Under gatemötet med uppdragsgivaren redovisas de fem koncept som valdes av med hjälp av 

beslutsmatrisen (se Tabell 4) tillsammans med de koncept som genererats på ställningen. Efter 

en lång diskussion beslutas att konceptet Spiralen och Plattan ska kombineras till ett koncept 

(se Figur 10). 

 

 

Figur 10. Koncept som valdes under gatemöte 

Detta koncept tillsammans med ställningen kallad ”bordet” (se Figur 9.) beslutas vara det 

slutliga konceptet som tas vidare till Layoutkonstruktionsfasen och döpts till ”Halv spiral med 

botten”.  

  



35 
Hampus Nilsson 

Det tänkta materialet för konceptet är koppar på grund av dess höga värmeledningsförmåga 

och tillgänglighet förhållandevis till andra material (Axotron, 2016).  

Tabell 5. Tabell över värmeledningsförmågan för olika material. 

Metall Värmeledningsförmåga 
W/mK 

Koppar 390 

Aluminium 220 

Silver 420 

Guld 300 

Rostfritt stål 16-24 

 

I Tabell 5 kan man se att Silver är den metallen som har högst värmeledningsförmåga men på 

grund av dess pris och tillgänglighet prioriteras koppar före. 

Beslut tas också om att tre stycken förslag på isoleringsmaterial ska tas fram och redovisas för 

uppdragsgivaren i ett delat dokument. 
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3.6 Layoutkonstruktion 
Här redovisas de resultat som framkommer i layoutkonstruktionsfasensfasen. 

3.6.1 Materialförslag 

För att finna tre stycken materialförslag för isoleringsmaterial används materialdatabasen 

CES. För att få ut de isoleringsmaterial som isolerar bäst till det lägsta priset, eftersom ett av 

kraven var billig tillverkning, görs ett diagram där värmeledningsförmåga representerar y-

axeln och priset representerar axeln och där målet är att minimera båda. För att sortera bort 

material sållades material bort som var lättantändliga och gräns för den minsta maximala 

servicetemperaturen sätts till 200℃ efter överenskommelse med uppdragsgivaren. En gräns 

för den maximala värmeledningsförmågan sätts till värdet 1 (se Figur 11). 

 

Figur 11. Diagram som visar förslag på isoleringsmaterial. 

Detta diagram ger att de tre materialen som är bäst lämpade för uppgiften är: 

 Glass Foam. 

 Mullite Foam. 

 Carbon Foam. 

De tre materialen som är markerade i diagrammet. Utöver dessa tre material ges förslag på 

plasten EDPM, detta material visas inte i diagrammet på grund av att det har en maximal 

servicetemperatur på 150 − 170℃. Anledningen att detta material är inkluderat är på grund 

av att det redan används till slangar för tyckånga. Mer information om de förslagen av 

isoleringsmaterial se bilaga F. 
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3.6.2 Skiss 

Det konceptet som väljs tillsammans med uppdragsgivaren under konceptvalsfasen skissas 

upp i tre stycken olika sorters skisser. Det första som skissas upp var ett så kallat 

”Visualiseringsark” (Se Figur 12.) där små skisser som visar kokenheten både i två- och 

tredimensionellt. Dessa skisser av det valda konceptet genomförs för att få en visuell bild om 

kokenhetens helhet och komponenter. En tvärsnittsskiss med isoleringsmaterial gestaltas, 

också en dimensionering på det kombinerade konceptet. 

 

 

Figur 12. Småskisser på det valda konceptet. 

Detta visualiseringsark används mycket senare i projektet när en CAD-modell sammanställs, 

detta för att använda som inspiration och riktmärke för den modellen.   
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Den andra skissen visualiserar kokenheten tillsammans med enklare skisser av de två andra 

huvudenheter som solkokaren kommer bestå av, det vill säga en solfångare och ett 

energilager. För att koppla dessa enheter tillsammans används kopplingsrör av koppar (Se 

Figur 13).  

 

Figur 13. Skiss av solkokaren i tvåpunktsperspektiv. 

 

På den tredje och avslutande skissen har endast kokenheten visualiserats i profil tillsammans 

med ett tvärsnitt där det kombinerande konceptet placeras (se Figur 14).  
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Figur 14. Sidvy och tvärsnitt av kokenhetensställningen. 
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3.6.3 3D-modell i CAD 

Slutkonceptet av kokenheten består av en kopparspiral tillsammans med en spiralplatta, runt 

denna består kokenheten av en ställning bestående av en ram tillsammans med fyra stycken 

ytterväggar, en bottenplatta och ett lock. Dessa fästs i fyra stycken fästningsplattor och ben 

med en avrundning till fot för respektive ben. Matlagningskärlet placeras i spiralen och på 

spiralplattan för maximal värmeöverförande yta. I en av ytterväggarna finns öppningar för de 

två kopparrör som kopplar ihop kokenheten med energilagret. Det övre röret är för rusande 

ånga som kondensera i spiralen och det under röret är för återrinningen av vatten till 

energilagret (Se Figur 15 & 16). 

 

Figur 15. Slutkoncept av kokenhet med ställning 



41 
Hampus Nilsson 

 

Figur 16. Slutkoncept av kokenhet med ställning. 
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Efter att CAD-modellen sammanställs så genomförs en arbetsdag hos uppdragsgivaren i 

Arvika. Under arbetsdagen diskuteras slutkonceptets utformning där det beslutas att 

kokenheten ska använda en ställning med tre stycken ben för att minimera risken av en 

ostadig konstruktion och att kokenheten ska inneha en uppskattad totalhöjd på ca 91𝑐𝑚. Detta 

på grund av det finns ett krav på att kokenehetens in-/utlopp skall ha en högre utgångsposition 

än energilagret in-/utlopp. Utöver detta redovisas det slutkonceptet på kokenheten för 

uppdragsägaren. Efter att uppdragsägaren granskat slutkonceptet uttrycks en skepticism om 

slutkonceptets effektivitet, han anser att värmeöverföringsytan är alldeles för liten för ett 

effektivt användande och föreslår att en modell linkanande konceptet ”Wokspiralen” ska 

sammanställas. Detta på grund av att han anser att ett medium mellan den värmeöverförande 

ytan och matlagningskärlet är oundvikligt. Konceptet wokspiralen möjliggör användandet av 

en värmeledande medium som till exempel matlagningsolja. Två stycken varianter av detta 

koncept sammanställs där den första varianten består av en hexagon kokenhet (Se Figur 17 & 

18) och den andra versionen består av en cirkulär kokenhet (Se Figur 19 & 20), detta blev 

slutresultatet. 

 

Figur 17. Kokenhet med hexagonställning. 
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Figur 18. Tvätsnittsbild av kokenhet med hexagon ställning. 
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Figur 19. Kokenhet med cirkulär ställning. 
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Figur 20. Tvärsnittsbild av kokenhet med cirkulär ställning. 

Detta slutresultat har en kokenhet som beskrivs i konceptbeskrivningen av konceptet 

”Wokspiralen” (se Kapitel 3.5.1), den har en tillhörande trebent ställning som har likheter 

med trestensungen, den möjliggör matlagning via stekning, wokning, fritering och kokning 

med hjälp av ett värmeledande medium. För fler bilder av kokenhetens olika versioner se 

bilaga G.  
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4. Diskussion  
Projektplaneringen för detta projekt kan nu i efter hand ses som aningen tidsoptimistisk med 

facit i hand. När den tidsplaneringen sammanställdes togs inte hänsyn till den kurs som jag 

medverkade i parallellt med examensarbetet, tillsammans med att olika faser i projektet tog 

mer tid än var ursprungligen planerat. De faserna var framför allt förstudien och 

produktspecifikationen. Detta gjorde att den preliminära tidsplanen som sammanställdes i 

projektplanen sprak tidigt in i produktutvecklingsprocessen. I projektplanen sammanställdes 

en riskanalys för projektet där olika möjliga risker för projektet redovisades, i den var en av 

riskerna att tidsplanen spricker och där ett förslag på åtgärd var att uppdatera tidsplanen 

regelbundet. Detta gjordes inte under projektets gång. De faser som projektet planerat skulle 

innehåll enligt projektplanens WBS-schema och GANTT-schema stämmer inte helt överens 

med de faser som genomfördes i projektet, en del moment ersattes och utvecklades samtidigt 

som andra ströks. Detta på grund av vissa moment visade sig vara irrelevanta för detta projekt 

och inte stärkte arbetsprocessen men också på grund av tidsbrist för både mig och 

uppdragsgivaren. Eftersom att visa moment inte genomfördes tillsammans med en buffert av 

tid endast planerad för rapportskrivande som minskade kunde projektet avslutas under avsatt 

tid. 

Processen av detta examensarbete har varit bra och alla moment som genomfördes har varit 

betydande för att ett slutkoncept sammanställts. De moment och tillhörande metoder som 

valts att genomföra har passat denna typ av projekt. Det moment som har varit det mest 

utmanande i detta projekt var förstudien, att skapa sig en djupare förståelse för den tänkta 

målgruppen. För att få en verklighetstrogen insikt i matlagningsprocess, matlagningsredskap 

och matkulturen skulle förstudien behövts att göras under en längre tid i områden där 

solkokaren är tänkt att implementeras. Eftersom detta inte var möjligt borde ett större utbud 

av intervjuer borde ha genomförts med relevanta personer för detta projekt, men svårigheter 

att lokalisera dessa personer fanns. I de intervjuer som gjordes skilde sig svaren markant på 

vissa frågor vilket skapade en osäkerhet, när den första intervjun svarar på frågan efter sina 

erfarenheter och den andra svarar med raka motsatsen. Eftersom endast två stycken gjorde 

detta att legitimiteten i vissa av svaren ifrågasattes. Detta är också något som hade undvikits 

med en utförlig förstudie på platsför att skapa sig en egen bild av situationen eller genom 

flertalet intervjuer.  

Vid projektstart hölls ett möte tillsammans med representanter från Semcon och Joto 

Solutions. Där beslutades det att CAD-programmet SolidWorks skulle användas, eftersom jag 

inte hade använt detta program fanns det inte någon grundkunskap att luta sig tillbaka emot. 

För att spara tid och möjligtvis utveckla konceptet ytligare i layoutkonstruktionsfasen, men nu 

i efter hand är det tydligt att renderingsverktyget i SolidWorks är undermåligt. För att ta fram 

bra bilder på slutkonceptet borde ett annat CAD-program använts, bäst hade Creo Parametics 

varit då en bred grundkunskap i det programmet fanns. 
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Den mest relevanta informationen från förstudien låg till grund till konceptgenereringen. Den 

ansågs trots detta vara svår att slutföra då många av de lösningar som presenteras ansågs 

otillräckliga, detta på grund av ingen deltagare under dessa sessioner erhöll energitekniska 

kunskaper. Detta återspeglades i layoutkonstruktionsfasen då skiftet av slutkoncept 

genomfördes.  

På grund av otillräcklig kommunikation mellan uppdragsgivare, uppdragsägare och mig som 

projektledaren uppstod ett missförstånd i senare skede av layoutkonstruktionsfasen. Då 

uppdragsägaren och uppdragsgivaren inte hade klargjort mellan varandra vad som var 

genomförbart rent energitekniskt uppstod en situation, uppdragsgivaren och i förlängningen 

mig uppfattat att det skulle vara möjligt att utveckla en kokenhet som inte skulle ha ett behov 

av att nyttja ett värmeledande medium. För uppdragsägaren var detta oundvikligt och 

klargjorde att ett annat koncept skulle vidareutvecklas istället. Detta skifte i konceptval gjorde 

att mycket av den tiden som investerats i CAD-modellen var slöseri. Om kommunikationen 

mellan projektledare, uppdragsgivare och uppdragsägare varit bättre hade detta undvikits. 

Hade detta undvikits genom att de energitekniska möjligheterna tydligt presenteras hade 

också de två sessionerna med idégenereringar blivit riktade emot lösningar som endast 

hanterar användandet av ett värmeledande medium till exempel matlagningsolja. De lösningar 

som genererats har majoriteten skapats från en utgångspunkt där ett värmeledande medium 

skulle undvikas, speciellt under första sessionen där en grundlig genomgång av projektet 

gjordes.  

Med det nya slutkonceptet ökar riskerna för allvarliga skador jämfört med det tidigare 

slutkonceptet. Detta på grund av det värmeledande medium som kommer vara närvarande i 

matlagningsprocessen. Hur man på ett enkelt sätt ska kunna hantera denna varma olja är något 

som i framtiden måste hitta någon lösning på, utan det kan det blir svårt att marknadsföra 

produkten. Samtidigt kommer användandet av olja möjliggöra att alla matlagningskärl oavsett 

sort och utformning vilket det tidigare slutkonceptet inte hade gjort. Användandet av ett 

medium kommer också innebära att diskningen av diverse matlagningskärl kommer att 

försvåras avsevärt, ett problem som inte fanns med det första slutkonceptet. Det första 

slutkonceptet som har en fyra stycken ben vilket gör att den lätt hamnar stående på tre ben om 

marken inte är plan, något som inte kan garanteras. Det var något som insågs under 

konceptgenereringen utan upptäckt och en struktur med fyra stycken sidor skulle kunna 

ändras till 3 ben med en rundare struktur som i det andra slutkonceptet, vilket skulle göra den 

stadigare och mer lik värmekällor som i dagsläget används. 

Eftersom att inte något av dess slutkoncept har testats rekommenderar jag att båda 

funktionerna testa för att avgör vilket man vill ta vidare. Eventuellt att man kan hitta 

kombinerad lösning av de två olika slutkonceptet. De slutkoncept som redovisats i denna 

rapport är utvecklade i ett tidigt skede av processen och flertalet aspekter skulle kunna 

vidareutvecklas ytligare, konstruktionslösningar, slutföra materialval, hållbarhetsberäkningar, 

kostnadskalkyl och ritningar. En ytligare rekommendation är att använda sig av de relevanta 

variablerna för solkokare enligt Pia Otte (se Tabell 2) vid vidare utveckling av solkokaren.   
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Med projektet avslutat kan det diskuteras om projektet svarade på den frågeställningen som 

presenterades vid projektets start, alltså ”Hur ska solkokarens kokenhet utformas för att 

tillfredsställa slutanvändarens behov.”. Ur ett funktionellt perspektiv anses kokenheten göra 

detta eftersom den möjliggör matlagning genom många olika sorters metoder och inte 

begränsar användaren, ur ett kulturellt perspektiv anses den också göra det då likheter finns 

med värmekällor för matlagning som används i dagsläget.  
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5. Slutsats 
Slutkonceptet som valts är  en kokenhet som skiljer sig från de nuvarande värmekällorna för 

matlagning ur ett design- och funktionsperspektiv men samtidigt kan likheter i utformningen 

mellan dessa dras. Det finns frågetecken om hur hanteringen av det värmeledande medium 

ska ske på ett säkert och enkelt sätt. Det är något som måste redas ut innan en solkokare testas 

i fält och sedan lanseras. 

De tre slutkoncept är i tidiga utvecklingsstadier och för vidareutveckling rekommenderas ett 

antal olika områden att fokusera på 

 Vidareutveckling av konstruktionslösningar för säker hantering. 

 Slutföra materialval för ställningen och isoleringsmaterialet. 

 Beräkna konceptens hållbarhet. 

 Komplettera samtliga CAD-modeller med tillhörande ritningar. 

 Sammanställa en kostnadskalkyl. 

  



51 
Hampus Nilsson 

Tackord 
Jag skulle vilja tacka universitetsadjunkt Lennart Wihk som har varit min handledare i 

projektet och har ställt upp på olika möten och svarat på frågor. 

Jag skulle vilja rikta ett tack till Jonna Person och Bo Rydnert som tog sin tid och ställde upp 

på mina intervjuer. 

Jag vill också tacka Semcon i Karlstad där jag har fått arbetat med mitt examensarbete vid en 

egen arbetsstation och fått ta del av den utrustning och programvaror som funnit tillgängliga. 

Stort tack till de konsulter och anställda som hjälpt mig med diverse. 

Slutligen vill jag personligen rikta ett stort Niklas Nyström och Adam Fjeastad på Joto 

Solutions för möjligheten att få möjligheten att utföra detta examensarbete.  

  



52 
Hampus Nilsson 

Litteraturförteckning 
Africa Facts, 2015. Africa Facts - African cuisine. [Online]  

Available at: http://africa-facts.org/african-cuisine/ 

[Accessed 17 Maj 2017]. 

African Gourment, 2013. African Cooking Utensils. [Online]  

Available at: http://www.africangourmet.us/cooking-tools.html 

[Accessed 17 Maj 2017]. 

Aid Africa;, u.å.. Aid Africa - Rebuilding Sustainable Communites in Sub Sahara Africa. [Online]  

Available at: http://www.aidafrica.net/rocket_stoves/ 

[Accessed 22 Maj 2017]. 

Axotron, 2016. Axotron. [Online]  

Available at: http://axotron.se/index.php?page=24 

[Accessed 23 Maj 2017]. 

Enocksson, O., 2015. Heat Storing Solar Cooker, Karlstad: Karlstads Universitet. 

Eriksson, M. & Lilliesköld, J., 2005. Handbok för mindre projekt. 1 ed. Stockholm: Liber. 

Fjaestad , A., Möller, J. & Enocksson, O., 2016. A liquid heating system and a method for heating 

liquid. Sweden, Patent No. WO 2016185031 A1. 

Horizon Solutions Site For Kids, u.å.. Horizon solutions site for kids. [Online]  

Available at: http://www.solutions-site.org/kids/stories/KScat2_sol60.htm 

[Accessed 22 Maj 2017]. 

Johannesson, H., Persson, J.-G. & Pettersson, D., 2004. Produktutveckling - effektiva metoder för 

konstruktion och design. Stockholm: Liber AB. 

Johannesson, H., Persson, J.-G. & Pettersson, D., 2013. Produktutveckling - effektiva metoder för 

konstruktion och design. 2 ed. Stockholm: Liber. 

Konttinen, P., 1995. Solar cookers for use in Namibia, Esbo: Helsingfors Teknikska Högskola. 

Krag Jacobsen, J., 1993. Intervju - Konsten att lyssna och fråga. 1 ed. Lund: Studentlitteratur. 

M&G Africa, R., 2016. We are what we eat and how we cook: historical and delicious journey through 

Africa's traditional cooking utensils. [Online]  

Available at: http://mgafrica.com/article/2016-04-18-cooking-utensils-africa 

[Accessed 17 Maj 2017]. 

Otte, P. P., 2013. Solar cookers in developing countries - What is their key to success?, Trondheim: 

Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet, NTNU. 

Otte, P. P., 2013. Warming Up To Solar Cooking- A Comparative Study On Motivations And The 

Adoption Of Institutional Solar Cookers In Developing Countries, Trondheim: Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, NTNU. 



53 
Hampus Nilsson 

Our Africa, u.å.. Our Africa - Foods. [Online]  

Available at: http://www.our-africa.org/foods 

[Accessed 17 Maj 2017]. 

Seidel, D. A., Klingshirn, D. A. & Hancook, D., 2007. Here Comes The Sun - Options for using Solar 

Cookers in Developing Countries. [Online]  

Available at: http://cedesol.org/docs/english/gtz-en-here-comes-the-sun-2007.pdf 

[Accessed 17 Maj 2017]. 

Westling, M., 2012. Metodbanken - Verktyg för möten, utveckling och utbildning. [Online]  

Available at: http://www.metodbanken.se/2012/04/02/benchmarking/ 

[Accessed 10 Maj 2017]. 

WHO, 2014. Indoor air quality guidelines: household fuel combustion. [Online]  

Available at: http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc/en/ 

[Accessed 9 Mars 2017]. 

Österlin, K., 2016. Design i fokus - Varför ser saker ut som de gör?. 4:e ed. Stockholm: Liber . 

  



54 
Hampus Nilsson 

Figurförteckning 
Figur 1. Produktutvecklingens faser för projektet 8 

Figur 2. QFD-matris. 13 

Figur 3. WBS-schema 18 

Figur 4. Gantt-schema 18 

Figur 5. Solkokare med tvärsnitt av kokenhet. 19 

Figur 6. Lösningsförslag från den första idégenereringen. 26 

Figur 7. Lösningsförslag från den andra idégenereringen 27 

Figur 8. Resultat av öppen diskussion om olika lösningsförslag. 27 

Figur 9. Lösningsförslag från den individuella idégenereringen. 28 

Figur 10. Koncept som valdes under gatemöte 34 

Figur 11. Diagram som visar förslag på isoleringsmaterial. 36 

Figur 12. Småskisser på det valda konceptet. 37 

Figur 13. Skiss av solkokaren i tvåpunktsperspektiv. 38 

Figur 14. Sidvy och tvärsnitt av kokenhetensställningen. 39 

Figur 15. Slutkoncept av kokenhet med ställning 40 

Figur 16. Slutkoncept av kokenhet med ställning. 41 

Figur 17. Kokenhet med hexagonställning. 42 

Figur 18. Tvätsnittsbild av kokenhet med hexagon ställning. 43 

Figur 19. Kokenhet med cirkulär ställning. 44 

Figur 20. Tvärsnittsbild av kokenhet med cirkulär ställning. 45 

Figur 21. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen xix 

Figur 22. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. xx 

Figur 23. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. xxi 

Figur 24. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. xxii 

Figur 25. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. xxiii 

Figur 26. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. xxiv 

Figur 27. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. xxv 

Figur 28.Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. xxvi 

Figur 29. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. xxvii 

Figur 30. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. xxviii 

Figur 31. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. xxix 

Figur 32. Lösningsförslag från den andra idégenereringen. xxx 

Figur 33. Slutkoncept av kokenhet med ställning. xxxv 

Figur 34. Slutkoncept av kokenhet med ställning. xxxv 

Figur 35. Slutkoncept av kokenhet med ställning. xxxvi 

Figur 36. Slutkoncept av kokenhet med hexagon ställning xxxvii 

Figur 37. Slutkoncept av kokenhet med hexagon ställning xxxvii 

  



i 
 

Bilagor 

Bilaga A – Projektbeskrivning 

 

FÖRSLAG PÅ EXAMENSARBETE: 
DESIGN AV KOKENHET PÅ EN SOLKOKARE FÖR EN AFRIKANSK MARKNAD 

1 Bakgrund 

3 miljarder människor lagar mat med fastbränslen som till exempel 
ved och kol. Ofta görs detta med öppen eld inomhus, något som ger 
upphov till hälsoproblem på grund av de giftiga rökgaserna. 
 
Detta faktum kostar ca 4 miljoner liv per år, enligt WHO ”en av de 
största hälsoriskerna i världen”. 
 
Att leta efter ved och bränsle tar också mycket tid i anspråk, speciellt 
för kvinnor i utvecklingsländer. Det är tid som annars kunde ha lagts 
på utbildning eller ett betalt jobb. 
 
Användningen av fastbränslen bidrar också till både lokala och 
globala miljöproblem med avskogning och utsläpp av växthusgaser. 
 

Joto Solutions AB startades våren 2015 i samband med två 
examensarbeten som initierades av Adam Fjaestad i Arvika. Ett examensarbete: ”Business model 
innovation and new product development - for a solar cooker in a BoP-market” av Karl Torgå och Per 
Kilman undersökte affärsmodeller för en implementering av en solkokare på en afrikansk marknad 
och gjorde inom ramen för uppsatsen en resa till Sydafrika. Det andra examensarbetet: ”Heat Storing 
Solar Cooker: Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering” av Olle Enocksson gick 
ut på att konstruera en solkokare och resulterade i en prototyp och en patentansökan.  

Den svenska patentansökan godkändes efter bara ett år och togs sedermera vidare till en 
internationell PCT-ansökan som nu är publicerad (bifogad). 

Under 2016/2017 så avser Joto Solutions att göra en satsning och bygga solkokare som ska testas i 
fält. Till detta så kan olika delar av konstruktionen undersökas och utformas med hjälp av 
examensarbeten. Målet är att produktifiera solkokaren med en utformning och konstruktion som är 
anpassad för såväl slutanvändare samt i förlängningen möjliggöra en lokal produktion, försäljning och 
export. 
 
Det kan bli aktuellt med vidare ansökningar om mönster- och/eller patentskydd gällande hela eller 
delar av utföranden, tekniker och produkter i projektet. Därför kräver vi sekretess i behandlingen av 
dokument och uppgifter som rör detta projekt. 
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1.2 Kort beskrivning av tekniken 

Solkokare är inte en helt ny företeelse och det finns ett antal kända utföranden som kan användas till 
bland annat matlagning med hjälp av solenergi. I regel finns det dock nackdelar med dessa som 
bidragit till att solkokare inte har slagit stort, inte ens i länder med bristande infrastruktur men 
gynnsamma förhållanden med till exempel många soltimmar. De kräver i regel att man lagar mat när 
solen lyser, något som visat sig stämma dåligt med kulturellt betingat beteende som oftast innebär 
att matlagning främst sker kvällstid när solen gått ner samt att man även där man har enklare 
boenden vill laga mat inomhus. 

Det som utmärker Jotos Solkokare 
(joto = ”hetta” på swahili) är att den 
möjliggör matlagning både efter 
solnedgång och inomhus tack vare ett 
energilager som laddas av solen samt 
ett kokkärl som är separerat och 
således kan placeras inomhus även 
om resterande anordningar som 
energilager och solfångare står 
utomhus. 
 
I kort så går den patentsöka tekniken 
i Jotos solkokare ut på att använda sig 
av förångning och kondensering i 
slutna kretsar för överföring av 
värme. Värme i sig och gravitation är 

drivkraften, s.k. termosifon. Det är en teknik som är mycket effektiv men helt utan rörliga delar och 
kräver ingen smart reglering. Det möjliggör en robust, driftsäker och underhållsfri konstruktion. På 
bilden ses principen för solkokaren (den större behållaren är det oljefyllda energilagret). 

2 Syfte och mål med projektet 

 Huvudsyftet med projektet är att bidra till att produktifiera Jotos solkokare som i sin tur kan bidra till 
att förbättra livet genom bättre hälsa, vara jobbskapande mm. i utvecklingsländer. 
 
Målet i detta examensarbete är att designa, konstruera och bygga en prototyp av kokenheten (nr (7) i 
patentritningar) på solkokaren. Förutsättningarna är att kokenheten ska vara del av en sluten krets 
med ett ångflöde som kondenserar mot insidan av kokenheten och kondensatet ska rinna tillbaka (till 
energilagret). Utformningen ska klara av att möta de krav som ställs på matlagning ur kulturell 
synvinkel samt vara enkel att använda. Det bör också tas i beaktande att konstruktionen ska vara 
robust och ha förutsättningar för en låg tillverkningskostnad. 

3 Förslag på metod 

Vi tror att metodval behöver innehålla någon slags studie av hur matlagning görs i slutanvändarled 
(kokning, fritering och så vidare.) samt med vilken utrustning (kärl, grytor, pannor mm.). Detta för att 
det styr design, utförande och användande av kokenheten. Någon slags konceptgenerering för att väga 
fördelar och nackdelar med lite olika utföranden kan också stärka caset vid val av ett visst utförande. 
Vi önskar att examensarbetet också innebär att en fungerande prototyp och/eller design-mockup 
byggs samt att en teknisk utvärdering av prestanda görs (ångflödet kan simuleras med en 
ånggenerator). 

4  Parallella projekt, stödfunktioner och andra examensarbeten 
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 Joto Solutions ska konstruera och bygga en fungerande mindre version av en solkokare. Syftet 
är att demonstrera tekniken och skapa uppmärksamhet. Den blir anpassad för att koka upp 
vatten till handbryggning av kaffe i samarbete med Löfbergs Lila. 

 ecoINSIDE - Interreg-projekt mellan Norge och Sverige med EU-stöd (mer info på 
http://ecoinside.nu/om/). Centralt i projektet är Glava Energy Center utanför Arvika som är en 
”arena för koncept inom förnybar energi”. Här finns både kunskap och möjligheter att testa 
tekniker, härifrån erhålls medfinansiering av material (via Joto Solutions). 

 Examensarbete (Högskolan i Dalarna) – ” Solar thermal collector for charging an oil based 
energy storage on a solar cooker for an African market” 

5 Krav 

Vi tror att minst en student, till exempel högskoleingenjör i Maskinteknik, Innovation & design eller 
Energi- och miljöteknik kan ta sig an det här som ett examensarbete. Då en stor del är design och 
konstruktion lutar det åt de förstnämnda men det krävs också energiberäkningar för dimensionering. 
 
 

  

http://ecoinside.nu/om/
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Bilaga B – Projektplanering  
  

 

 

 

Projektplan 
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Bakgrund 

Tre miljarder människor lagar mat med fastbränslen som till exempel ved och kol. Ofta görs 

detta med öppen eld inomhus, något som ger upphov till hälsoproblem på grund av de giftiga 

rökgaserna. Detta faktum kostar ca fyra miljoner liv per år (WHO, 2014) Att leta efter ved 

och bränsle tar också mycket tid i anspråk, speciellt för kvinnor i utvecklingsländer. Det är tid 

som annars kunde ha lagts på utbildning eller ett betalt jobb. Användningen av fastbränslen 

bidrar också till både lokala och globala miljöproblem med avskogning och utsläpp av 

växthusgaser.  

Joto Solutions AB startades våren 2015 i samband med två examensarbeten som initierades av 

Adam Fjaestad i Arvika. Examensarbetet ”Business model innovation and new product 

development - for a solar cooker in a BoP-market” av Karl Torgå och Per Kilman undersökte 

affärsmodeller för en implementering av en solkokare på en afrikansk marknad och gjorde 

inom ramen för uppsatsen en resa till Sydafrika. Det andra examensarbetet ”Heat Storing 

Solar Cooker: Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering” av Olle 

Enocksson gick ut på att konstruera en solkokare och resulterade i en prototyp och en 

patentansökan. Den svenska patentansökan godkändes efter bara ett år och togs sedermera 

vidare till en internationell PCT-ansökan som nu är publicerad (Fjaestad , et al., 2016). Under 

2016/2017 så avser Joto Solutions att göra en satsning på att utveckla och produktifiera 

solkokaren som sedan ska testas i fält.  

 

Mål 

Målet med projektet att ta fram en fungerande design/konstruktion på solkokarens kokenhet 

som är väl anpassad för såväl slutanvändaren och i förlängningen en lokal produktion, 

försäljning och export. 

Projektet kommer att avslutas med en redovisning som kommer att ske v.22. 

 

Organisation 

Projektets medlemmar och personer som är knutna till projektet är följande. 

Hampus Nilsson (Student, Karlstad universitet) 

Niklas Nyström (Kontaktperson, Joto Solutions) 

Adam Fjaestad (Projektägare, Joto Solutions) 

Jimmy Danielsson (Kontaktperson, Semcon) 

Lennart Wihk (Handledare, Karlstad universitet) 

Leo J De Vin (Examinator, Karlstad universitet) 
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Hampus Nilsson kommer driva projektet under våren och använda detta som examensarbete 

inom programmet högskoleingenjör i innovationsteknik och design för att kunna avsluta sina 

studier och ta ut en kandidatexamen. 

Niklas Nyström kommer att vara närmaste kontaktperson på Joto Solutions och kommer vara 

den som beslutar projektets fortsättning vid kommande gatemöten. Niklas kommer också 

fungera som ett bollplank om så behövs. 

Adam Fjaestad är projektägare och kommer att övervaka projektet.  

Jimmy Danielsson kommer arbeta som kontaktperson på Semcon och fungera som ett 

bollplank om så behövs. Jimmy kommer att förse projektet med de resurser som Semcon kan 

bidra med. 

Lennart Wihk är Karlstads universitets handledare under projektets gång och kommer finnas 

till som stöd och guidning om så behövs. Lennart kommer att delta i handledarmöten där 

projektets framfart diskuteras. 

Leo J De Vin på Karlstads universitet kommer att vara examinator och bedöma de dokument 

som lämnas till Karlstads universitet.   

 

I figur 1 finns en lista med kontaktuppgifter för de medverkande personerna i projektet. 
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Projektmodell 

Tabell 1. Projektmodell 

 

 

 

 

I figur 2 så visas projektets WBS schema och ett GANTT-schema som visar projektets alla ingående 

moment och tiden som är planerad att lägga på varje moment. Tidsplanen kommer att uppdateras 

löpande under projektets gång beroende på hur projektet utvecklar sig och efter kommentarer från 

handledare. Projektrapporten kommer att skrivas under projektets gång i mån av tid, rapporten 

kommer slutföras under redovisningsfasen som tidsplanen visar. Antalet timmar som läggs på 

projektet kommer att antecknas efter varje arbetstillfälle och dokumenteras i ett Excel dokument där 

antalet arbetstimmar per vecka kommer att redogöras, denna kommer också visa på vilket moment 

timmarna lagts på. 

Projektet startar v.4 och avslutas v.22 med en presentation 
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Riskbedömning 

Jag har valt att göra en förenklad riskanalys för att klargöra vilka risker som kan finnas med projektet. 

Detta är en processriskanalys. 

De risker som identifierats har sammanställts i Tabell 2 nedan som utvärderar riskernas sannolikhet 

och konsekvens, var och en på skala 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst. Dessa multipliceras sedan för 

att få fram en riskfaktor. Föreslag åtgärder till riskerna och också getts. 

Tabell 2. Riskanalys 

 

S: Sannolikhet 

K: Konsekvens 

R: Riskfaktor (S*K) 
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Dokumenthantering 

Projektets dokumenthantering kommer att ske i It’slearnings projektfunktion, där kommer alla 

obligatoriska dokument läggas in. En Google Drive mapp kommer skapas med där material från de 

olika faserna sparas, till denna mapp så kommer projektets handledare få tillgång så han kan följa 

projektets framfart. 

Alla dokument kommer att namnges efter samma mall. Den mallen som alla dokument kommer följa 

är: 

titel, version – examensarbete. 

Exempel: Projektplan, 1.0 – examensarbete. 
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Bilagor 

Figur 1. Kontaktlisa 

Namn Tel. nr Mail Adress  

Hampus Nilsson    

Niklas Nyström     

Adam Fjaestad    

Jimmy Danielsson    

Lennart Wihk     

Leo J De Vin    
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Figur 2. GANTT & WBS 
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Bilaga C – Intervjusammanställning 
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Intervjuer 

Intervjuerna inleddes med att be intervjupersonen att svara på frågorna efter deras egna 

erfarenheter och upplevelser. De två personer som intervjuades var Jonna Persson5 och Bo 

Rydnert6. Frågorna i sammanställningen är skrivna med kursiv och svaren är skrivna med 

normal stil. De frågor som ställdes under intervjun kan ses i Tabell 1, se nedan. 

Tabell 1. Frågor som ställdes under intervjuer. 

Intervjufrågor 

1  Lagas all mat med hjälp av fossila bränslen? 

2  Sker matlagningen innomhus eller utomhus? 

3  Är det endast kvinnorna som sköter matlagningen? 

4 

 Lagas all maten av en person eller är det en 

gruppaktivitet?  

5 

 Skulle du säga att matlagningen är en fysisk och 

tidskrävande process?  

6 

 Vilka redskap används under matlagningen? Grytor, kittlar, 

pannor, storlekar på dessa och så vidare. 

7 

 I vilken arbetshöjd lagas maten? Stående, sittande elller 

på huk? 

8  Vilken sorts matkultur har det?  

9  Vad är ett vanligt mål mat? 

10  Använde du eller såg du en solkokare under din där? 

11 

 Tror du att det finns ett intresse av en sådan produkt som 

jag skall utveckla? 

                                                           
5 Jonna Persson projektledare på Drivhuset Karlstad 
6 Bo Rydnert managementkonsult, har mångårig erfarenhet av samhällsliv och småskalig företagsutveckling i 
Zimbabwe, Botswana, Uganda och Rwanda.  
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Sammanställning av intervju med Jonna Persson 

 

”Lagas all mat med hjälp av fossila bränslen?” 

”Det som används som bränsle vid matlagning är ved och kvistar eller kol. Det värsta är att de 

använder plast för att tända dessa eldar, plast finns överallt och är lätt att tända med.” 

 

”Sker matlagningen inomhus eller utomhus?” 

”Jag skulle säga att matlagninen sker inomhus, men när jag var där så stod jag i en sorts av 

större cykelskjul med tak.” 

 

”Är det endast kvinnor som sköter matlagningen?” 

”Kvinnor gör allt i matlagningsprocessen förutom att kanske slakta/stycka köttet.” 

 

”Lagas maten av en person eller är det en gruppaktivitet?” 

”Jag skulle säga att all mat lagas av kvinnor. Barn är också tvungna att hjälpa till.” 

 

”Skulle du säga att matlagningen är en fysisk och tidskrävande process?” 

”Jag skulle säga att de är en väldigt lång och krävande process, jag var helt slut efter att jag 

gjorde det. Tvätta och laga mat är ju en hel dag för dem!” 

 

”Vilka redskap används under matlagningen? Grytor, kittlar, pannor, 

storlekar på dessa och så vidare?” 

”När jag var där nere så använde jag mig mycket av gjutjärnsgrytor och aluminium kastruller. 

Problemet med gjutjärnsgrytorna var att det tog lång tid och jobbiga att diska.” 

 

”I vilken arbetshöjd lagas maten? Stående, sittande eller på huk?” 

”Där jag var så lagades all mat på tre stycken klumpar av torkad lera som man ställde 

kastrullen eller grytan på och i mitten under kastrullen så gjorde man en eld, så all matlagning 

gör på marknivå. De sitter på huk, knä och viker såg även dubbelt, förstår inte hur deras 

kroppar klarar det hela dagarna.” 
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”Vilken sorts matkultur fanns det där du var?” 

”Det vanligaste är ris tillsammans med någon sorts gryta.” 

 

”Vad var ett vanligt mål mat?” 

”När jag var där nere så käkade jag ris tillsammans med en sorts tomatgryta, detta åt vi hela 

veckan!” 

 

”Använde du eller såg du en solkokare under din tid där?” 

”Jag var i e 

 

”Tror du att det finns intresse av en sådan produkt som jag skall vara med och 

utveckla?” 

”Tror absolut att de skulle ha användning av Joto Solutions solkokare men behöver lära dem 

hur man använder den. Berätta inte bara utan visa, någon de känner till och litar på måste ha 

använt en eller äga en för att de ska övertygas. Tror inte att de köper idéen på papper. Men 

den kan säkert användas till mycket mer än att laga mat, den kan vara jättebra för att endast 

koka vatten som kan användas till att tvätta och diska.” 

 

Övrigt 

”Tänk på att folk där nere inte tänker långsiktigt, de köper hellre något billigt som funkar för 

stunden än något dryare som håller över tid.” 

 

”Folk där är inte rädda för saker, de har inget säkerhetstänk som här i norden. Man måste 

överdriva en säkerhetstext. Istället för att skriva bör inte ätas så måste man skriva ÄT INTE. 

Måste använda sig av bilder för att förklara säkerhets grejer.” 

 

”Tänk verkligen hållbarhet för de kommer inte vara försiktiga med den, den kommer att testas 

på alla möjliga olika sätt.” 

 

”Om någonting skulle gå sönder så ska de vara lätt att ersätta, man ska inte behöva byta ut 

hela solkokare. Det finns stor sannolikhet att något går sönder.” 
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Sammanställning av intervju med Bo Rydnert 

 

”Lagas all mat med hjälp av fossila bränslen?” 

”Det som är absolut vanligast att som bränsle vid matlagning är gasol i tuber, men även ved 

och kol används i stor utsträckning.” 

 

”Sker matlagningen inomhus eller utomhus?” 

”Mycket av matlagningen sker utomhus, eller i en avbalkning av själva huset. Tror att de 

flesta är medvetna om de gifta gaser som kan uppstå.” 

 

”Är det endast kvinnor som sköter matlagningen?” 

”Jag skulle säga att 90 % av all mat lagas av kvinnorna i hushållen, men även barn 

.  

”Lagas maten av en person eller är det en gruppaktivitet?” 

”Vanligtvis så lagar kvinnan eller kvinnorna i hushållen maten för familjen, men barnen får 

också hjälpa till. Allt från 11åriga barn till 90åriga kvinnor kan delta i matlagningen. 

 

”Skulle du säga att matlagningen är en fysisk och tidskrävande process?” 

”Ja, det är ju deras dagsuppgift att laga dagens mål mat.” 

 

”Vilka redskap används under matlagningen? Grytor, kittlar, pannor, 

storlekar på dessa och så vidare?” 

”Jag skulle säga att det är grytor/kastruller som används och inte några stekpannor, allt gör i 

gryan/kastrullen. De har ett utseende och storlek likt misonärsgrytemodellen. 

 

”I vilken arbetshöjd lagas maten? Stående, sittande eller på huk?” 

”Det mesta av matlagningen sker på marken sittandes på huk eller på knä,  

 

”Vilken sorts matkultur fanns det där du var?” 

”Det är vanligt med varianter av samma sorts mat, mycket ris, kött, grönsaker och rotfrukter.” 
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”Vad var ett vanligt mål mat?” 

”Som sagt ris med någon sorts av gryta eller röra.” 

 

”Använde du eller såg du en solkokare under din tid där?” 

- 

”Tror du att det finns intresse av en sådan produkt som jag skall vara med och 

utveckla?” 

”Det tror jag absolut, förmågan att vilja hitta lösningar finns där. Ett stort intresse finns om 

produkten har en rimlig livsläng tillsammans med ett rimligt pris. Det finns absolut en 

marknad!” 

 

Övrigt 

- 
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Bilaga D – Konceptgenereringssammanställning.  

 

Figur 21. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen
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Figur 22. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. 
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Figur 23. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. 
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Figur 24. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. 
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Figur 25. Lösningsförslag från den första idéegenegreringen. 
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Figur 26. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen.
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Figur 27. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. 
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Figur 28.Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. 
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Figur 29. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. 
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Figur 30. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. 
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Figur 31. Lösningsförslag från den andra idéegenegreringen. 
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Figur 32. Lösningsförslag från den andra idégenereringen. 
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Bilaga E – Elimineringsmatris  
Tabell 6. Sammanställd elimineringsmatris 
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Bilaga F – Sammanställning av förslag på isoleringsmaterial 
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Förslag av isoleringsmaterial 

De materialen som kommer att presenteras i detta dokument är framtagna som förslag till 

isoleringsmaterial för Kokenheten till Joto Solutions solkokare. Efter en överenskommelse 

med handledare så bestämdes det att isoleringsmaterialet skulle tåla en värme på minst 200℃. 

Materialförslagen har valts med hjälp av programvaran CES Edupack 2012. En graf ställdes 

upp med pris på x-axeln och värmeledningsförmåga på y-axeln där både värdena minimerades 

för att nå det bästa resultatet. Det som kommer att presenteras är fyra stycken material med 

värden som kan vara av intresse och vad de har använts till tidigare. 

1. Glass foam (Glasskum) 

Detta material används idag som värmeisolering till rörledningar, varm olja, ånga, 

väggar och golv.  

𝐶𝑚 = 82.2 − 110 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔  

𝜌 = 130 − 140 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝 = 410 − 560℃ 

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝 =  −273℃ 

𝜆 = 0,043 − 0,046 𝑊/𝑚℃ 

Specifik värmekapacitet = 760 − 800 J/kg℃ 

 

2. Mullite Foam 

Detta material används idag bland annat som värmeisolering, högtemperaturs filtrering 

och värmeöverföringar. 

𝐶𝑚 = 68.6 − 82.2 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔  

𝜌 = 450 − 470 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝 = 1,52𝑒3 − 1,54𝑒3℃ 

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝 =  −273℃ 

𝜆 = 0,15 − 0,317 𝑊/𝑚℃ 

Specifik värmekapacitet = 750 − 780 J/kg℃ 

 

3. Carbon foam (Kolskum) 

Detta material används idag bland annat som högtemperatursisolering, filter och 

avångingsanordningar. 

𝐶𝑚 = 137 − 164 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔  

𝜌 = 49 − 51 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝 = 3,38𝑒3 − 3,53𝑒3℃ 

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝 =  −273℃ 

𝜆 = 0,04 − 0,11 𝑊/𝑚℃ 

Specifik värmekapacitet = 1,21𝑒3 − 1,31𝑒3 J/kg℃ 
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Extra 

 

4. EPDM (Ethylene-propylene diene monomer) 

Detta material används idag bland annat som tryckångsslang, tätningar, packningar 

och kabelisoleringar. 

𝐶𝑚 = 27,7 − 30,6 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔  

𝜌 = 868 − 880 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝 = 150 − 170℃ 

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝 =  −45℃ 

𝜆 = 0,15 − 0,2 𝑊/𝑚℃ 

Specifik värmekapacitet = 2,01𝑒3 − 2,11𝑒3 J/kg℃ 

 

Materialet EPDM hittades inte i grafen då den inte klarade av en temperatur på 200℃, men 

då detta material används i tryckångssladdar så var det ändå av intresse. 

Förutom de fyra stycken material som presenterats så finns det möjlighet att man kan använda 

sig av stenull vid isolering av kokenheten, detta behöver det dock samlas mer information om 

och eventuellt testas.  
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Bilaga G - CAD-modeller av kokenheter med ställning 

 

Figur 33. Slutkoncept av kokenhet med ställning. 

 

 

 

Figur 34. Slutkoncept av kokenhet med ställning. 



xxxvi 
 

 

Figur 35. Slutkoncept av kokenhet med ställning. 
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Figur 36. Slutkoncept av kokenhet med hexagon ställning 

 

Figur 37. Slutkoncept av kokenhet med hexagon ställning 


