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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete som är på avancerad nivå handlar om ett samarbete med företaget Calesco Foil 

AB. Målet med arbetet är att ta fram nya användningsområden för deras befintliga produkt FRTP 

Heater (Fiber Reinforced Thermoplastic Heater). Det är en patenterad produkt som är ett 

värmegivande folie laminerat med glasfibrer. Det vi gjort är en produktframtagning med företagets 

FRTP Heater integrerad med en lampa som tillsammans bildar ett innovativt värmeelement. Detta har 

gjorts med fokus på företagets produkt egenskaper.   

Vi har använt oss av olika produktutvecklingsverktyg för att sammanställa och utveckla arbetet. En 

marknadsundersökning har utförts för att kollat vilka konkurrenter det finns ute på marknaden. Vi har 

använt oss av CAD programmet SolidWorks för att kunna visualisera våra modeller i 3D och samtidigt 

ta fram tekniskt ritunderlag för dessa. Det har dokumenterats och förklarats utförligt i denna tekniska 

rapport. Vi har tagit fram två olika koncept och valt att utveckla en av dem till en fungerande prototyp 

modell. 

Vi hade en bra planeringsstruktur redan från början vilket underlättade examensarbetets gång. 

Planeringen baserades främst på Gantt-schemat och de aktiviteter som skulle genomföras. Vi hade 

kontinuerliga möten med jämna mellanrum med våra handledare på företaget och vår handledare på 

högskolan. På dessa möten fick vi feedback och svar på eventuella frågor och funderingar som uppstod 

under projektets gång. Samtidigt kunde våra handledare få en uppfattning av hur projektet 

utvecklades och vi kunde stämma av vad som skulle göras till nästa möte. 

Under projektets arbetsgång har vi även dokumenterat och sammanställt alla undersökningar och 

fakta i en teknisk rapport. 
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka Calesco Foil AB för möjligheten att få samarbeta och genomföra detta 

examensarbete. Vi vill tacka alla dessa personer som på olika sätt hjälpt och stött oss under projektets 

gång och tagit sig tid för alla frågor. Vi vill även tacka våra familjer och vänner för det stöd som de gett 

oss.  

 

Calesco Foil AB Uppdragsgivare 

Dragan Urosevic Kontaktperson på Calesco Foil AB 

Johan Harder  Tekniker på Calesco Foil AB 

Rolf Lövgren  Examinator på Mälardalens Högskola 

Ragnar Tengstrand Handledare på Mälardalens Högskola 

Sizar Alexis  CAD assistent 

Niclas Lindqvist Produktionstekniker på Solö Mechanical Solutions 

Esa Ahonen  Eskilstuna Handelsstål AB 
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Ordlista 
 

Avge värme:  Att produkten ska ge ifrån sig värme med en viss effekt. 

Anpassningsbar:  Att den enkelt ska kunna anpassas till olika miljöer. 

Avge ljus:   Produkten ska kunna ge ifrån sig belysning. 

Användarvänlig:   Den ska vara enkel att använda. 

Bulb:   Halvklot i glas. 

Brandsäker:   Den ska inte kunna brinna. 

CAD:   Computer Aid Design, datorprogram för 3D miljö. 

FMEA:  Failure Modes and Effects Analysis, en metod för att kunna se möjliga fel 

som kan uppstå. 

FRTP:  Fiber Reinforced Thermoplastic Heater, företagets patenterade 

värmefolie. 

Funktionsanalys:  En analys som beskriver och tar upp produktens huvudfunktion och 

delfunktion. 

Hållbar design:  Produktdesign som har en lång livslängd, även ur ett miljöperspektiv. 

Jämn temperaturfördelning: Temperaturen ska vara jämn över hela ytan. 

Koncept:   Är en tänkt lösning på ett givet problem. 

Miljövänlig:  Ger inga påfrestningar på miljön. 

Innovativ:   En produkt som är ny på marknaden. 

Inte för tung:    Den ska inte väga för mycket. 

PIPS:   Används för att reflektera över gruppens insats under projektets gång. 

Prototyp:  En prototyp är en produkt som bara finns i ett eller endast i ett fåtal 

exemplar. 

PUGH:   Används för att vikta egna koncept mot en befintlig produkt/lösning. 
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QFD:  Quality Function Deployment, används för att ta reda på produktens 

viktigaste egenskaper samt jämföra produkten med konkurrerande 

produkter.  

Tilltalande design:  Produktens ska ha en design som ska anses vara till attraktiv. 

Tillförlitlig:  Produkten ska vara pålitlig och kunna leverera värme och behaglig 

belysning. 

Tystgående:  Ska inte avge något ljud. 

Tillverkningsbar: Att produkten ska vara möjlig att masstillverka. 

Smidig att montera:  Att den ska kunna hängas upp på väggen enkelt och smidigt. 

Snabb uppvärmning:  Produkten ska snabbt kunna bli varm. 

Värmeelement:  En anordning som används till att värma upp inomhusmiljö. 

Värmefolie:   Värmegivande folie som använd i FRTP Heater.  

  



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

6(100) 

Innehållsförteckning 

 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................ 2 

FÖRORD .............................................................................................................................................................. 3 

ORDLISTA ............................................................................................................................................................ 4 

1. INLEDNING .................................................................................................................................................... 10 

2. SYFTE OCH MÅL ............................................................................................................................................. 11 

3. PROJEKTDIREKTIV .......................................................................................................................................... 12 

4. PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................... 13 

5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................ 14 

6. TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER ......................................................................................... 15 

6.1 NULÄGESBESKRIVNING......................................................................................................................................... 15 

6.2 METOD OCH ANSATS ........................................................................................................................................... 18 

6.3 DESIGNPROCESSEN ............................................................................................................................................. 19 

6.4 GANTT-SCHEMA ................................................................................................................................................. 21 

6.5 FUNKTIONSANALYS ............................................................................................................................................. 22 

6.6 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) ............................................................................................................... 23 

6.7 MARKNADSUNDERSÖKNING .................................................................................................................................. 24 

6.8 KRAVSPECIFIKATION ............................................................................................................................................ 24 

6.9 KONCEPTGENERING ............................................................................................................................................. 25 

6.10 KONCEPTUTVÄRDERING (PUGH) .......................................................................................................................... 25 

6.11 FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (FMEA) .......................................................................................................... 26 

6.12 COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) ....................................................................................................................... 26 

6.13 FÖRETAGSBESKRIVNING ..................................................................................................................................... 27 

7. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK.................................................................................................................... 30 

7.1 FLÖDESSCHEMA.................................................................................................................................................. 30 

7.2 GANTT-SCHEMA OCH PROJEKTPLANERING ................................................................................................................ 31 

7.3 STUDIEBESÖK ..................................................................................................................................................... 31 



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

7(100) 

7.4 IDÉGENERERING ................................................................................................................................................. 32 

7.5 MARKNADSUNDERSÖKNING .................................................................................................................................. 35 

7.6 MÅLGRUPP ....................................................................................................................................................... 39 

7.7 INSPIRATION ...................................................................................................................................................... 40 

7.8 DESIGNKONCEPT PÅ FORMER ................................................................................................................................ 41 

7.9 KONCEPTBESKRIVNING ......................................................................................................................................... 42 

7.10 FUNKTIONSANALYS ........................................................................................................................................... 44 

7.11 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) ............................................................................................................. 46 

7.12 KRAVSPECIFIKATION .......................................................................................................................................... 48 

7.13 KONCEPTUTVÄRDERING ..................................................................................................................................... 50 

7.14 VAL AV KONCEPT .............................................................................................................................................. 52 

7.15 FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (FMEA) .......................................................................................................... 53 

7.16 PROTOTYPFRAMTAGNING ................................................................................................................................... 54 

8. RESULTAT ...................................................................................................................................................... 62 

8.1TEST AV PROTOTYP .............................................................................................................................................. 64 

9. ANALYS ......................................................................................................................................................... 65 

10. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................................... 70 

11. REFERENSER ................................................................................................................................................ 71 

12. BILAGOR ...................................................................................................................................................... 72 

 

Bilagor: 

1. Gruppkontrakt 6. PUGH-matris  

2. Gantt-schema 7. FMEA  

3. Mötesprotokoll 8. CAD ritningar  

4. Kravspecifikation 9. PIPS 

5. QFD   



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

8(100) 

Figurförteckning 

 

FIGUR 1: VÄRMETAVLA ..................................................................................................................................... 15 

FIGUR 2: VÄRMETAVLA I HEM MILJÖ ................................................................................................................ 15 

FIGUR 3: FRTP HEATER I EN PRODUKT ............................................................................................................... 15 

FIGUR 4: FRTP HEATER OCH VÄRMEELEMENT ................................................................................................... 17 

FIGUR 5:DESIGNPROCESSEN .............................................................................................................................. 19 

FIGUR 6: EXEMPEL PÅ FUNKTIONSTRÄD ........................................................................................................... 22 

FIGUR 7: KVALITETSHUSET ................................................................................................................................ 23 

FIGUR 8: MATVAGN .......................................................................................................................................... 28 

FIGUR 9: BILBACKSPEGEL................................................................................................................................... 28 

FIGUR 10: CERN ................................................................................................................................................. 29 

FIGUR 11: KNAPPVÄRMARE .............................................................................................................................. 29 

FIGUR 12: OPERATIONSBORD ............................................................................................................................ 29 

FIGUR 13: BEBIS KUVÖS .................................................................................................................................... 29 

FIGUR 14: VATTENSÄNGVÄRMARE ................................................................................................................... 29 

FIGUR 15: KAMERALINS .................................................................................................................................... 29 

FIGUR 16: FLÖDESSCHEMA ................................................................................................................................ 30 

FIGUR 17: HUVUDKONTORET ............................................................................................................................ 31 

FIGUR 18: ETT VÄRMEELEMENT ........................................................................................................................ 36 

FIGUR 19: LVI EL-RADIATOR .............................................................................................................................. 37 

FIGUR 20: VÄRMEELEMENT TWISTER ................................................................................................................ 38 

FIGUR 21: RADIATOR AEON ZEPHYR .................................................................................................................. 38 

FIGUR 22: INSPIRATIONSBILDER ........................................................................................................................ 40 

FIGUR 23: CIRKULÄR DESIGN ............................................................................................................................. 41 

FIGUR 24: TRIANGULÄR DESIGN ........................................................................................................................ 41 

FIGUR 25: KVADRATISK DESIGN ........................................................................................................................ 41 

FIGUR 26: REKTANGULÄR DESIGN ..................................................................................................................... 41 

FIGUR 27: SPRÄNGSKISS PÅ KONCEPT 1 ............................................................................................................ 42 

FIGUR 28: SIDOPERSPEKTIV OCH LJUSBESKRIVNING ......................................................................................... 42 



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

9(100) 

FIGUR 29: SPRÄNGSKISS PÅ KONCEPT 2 ............................................................................................................ 43 

FIGUR 30: SIDOPERSPEKTIV PÅ KONCEPT 2 ....................................................................................................... 43 

FIGUR 31: VÄRMELAMPA FRAMIFRÅN .............................................................................................................. 43 

FIGUR 32: FUNKTIONSTRÄD .............................................................................................................................. 45 

FIGUR 33: QFD-MATRIS ..................................................................................................................................... 46 

FIGUR 34: QFD-DIAGRAM .................................................................................................................................. 47 

FIGUR 35: REFERENSPRODUKT .......................................................................................................................... 51 

FIGUR 36: KONCEPT 1 ........................................................................................................................................ 51 

FIGUR 37: KONCEPT 2 ........................................................................................................................................ 51 

FIGUR 38: PUGH-MATRIS .................................................................................................................................. 51 

FIGUR 39: FMEA TABELL .................................................................................................................................... 53 

FIGUR 40: ROSTFRI STÅLSKIVA .......................................................................................................................... 56 

FIGUR 41: KLIPPNING AV STÅLSKIVA ................................................................................................................. 56 

FIGUR 42: STÅLSKIVAN SÄTTS PÅ PLATS FÖR BOCKNING ................................................................................... 57 

FIGUR 43: HÄR BOCKAS STÅLSKIVAN ................................................................................................................. 57 

FIGUR 44: DEN FÄRDIG BOCKADE STÅLSKIVAN ................................................................................................. 57 

FIGUR 45: MDF-TRÄ SKIVA EFTER SÅGNING ...................................................................................................... 58 

FIGUR 44: DEN FÄRDIG BOCKADE STÅLSKIVAN ................................................................................................. 57 

FIGUR 45: MDF-TRÄ SKIVA EFTER SÅGNING ...................................................................................................... 58 

FIGUR 46: SÅ HÄR SÅG FRTP PLATTORNA UT NÄR VI FICK DEM AV FÖRETAGET  ............................................... 59 

FIGUR 47: LAMPPLATTAN ISKRUVAD PÅ FRAMPLATTAN .................................................................................. 60 

FIGUR 48: HÄR ÄR EN BULB MED OCH UTAN BELYSNING .................................................................................. 60 

FIGUR 49: BEN/VÄGGFÄSTE .............................................................................................................................. 61 

FIGUR 50: HÄR BORRAS HÅLEN FÖR UPPHÄNGNINGEN .................................................................................... 61 

FIGUR 51: DE FYRA BEN/VÄGGFÄSTEN .............................................................................................................. 61 

FIGUR 52: EXEMPEL PÅ TERMOSTAT ................................................................................................................. 61 

FIGUR 53: CAD BILD PÅ FYRKANTIG FORM ........................................................................................................ 62 

FIGUR 54: CAD SPRÄNGSKISS ............................................................................................................................ 62 

FIGUR 55: CAD BILD PÅ REKTANGULÄR FORM .................................................................................................. 62 

FIGUR 56: CAD SPRÄNGSKISS ............................................................................................................................ 63 

FIGUR 57: VÄRMEELEMENTET ........................................................................................................................... 63 

FIGUR 58: VÄRMEELEMENT MED BELYSNING .................................................................................................... 63 



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

10(100) 

1. Inledning 
 

Denna rapport kommer att handla om ett examensarbete gjort för Calesco Foil AB.  

Calesco Foil AB är världsledande inom värmefolie som implementeras i många olika produkter. De är 

världsledande inom bilindustrin där de framförallt tillverkar värmefolie för backspeglar.  

Arbetet är utfört av två studenter från Mälardalens Högskola med ingenjörs- och 

produktutvecklingskunskaper. I examensarbetet har vi fått i uppgift utav uppdragsgivaren att 

implementera deras värmeplatta, som heter FRTP Heater(Fibre Reinforced Thermoplastic Heater), in i 

en ny produkt för att kunna uppnå ett nytt marknadsområde. Produkten kan vara en helt ny eller en 

befintlig med möjliga modifieringar. Företagets har olika marknadsområden vilket möjliggör en stor 

variation på möjliga produkter som man kan införa FRTP Heater i.  

Arbetet innefattar en funktionsanalys, kravspecifikation, ritningar och CAD-modeller samt att göra 

konceptframtagningar med hjälp av produktutvecklingsverktyg som QFD, PUGH-matris, FMEA och 

dessutom ta fram en fysisk modell av produkten.  

En produkt som utvecklas måste svara mot ett behov på marknaden, den måste utvecklas vid en tid då 

marknaden är mogen för den och till en kostnad som gör att den kan säljas med vinst. 

Det finns tre problem som man måste klara av för att lyckas med produktutveckling. Dessa tre är: 

• Välja att satsa på rätt idé, som verkligen svarar mot ett behov på marknaden. 

• Driva utvecklingsarbetet snabbt så att produkten kommer ut på marknaden och genererar 

pengar. 

• Få fram en produkt med rätt kvalitet och tillräcklig låg tillverkningskostnad för att ge vinst. 
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2. Syfte och mål 
 

Syftet med projektet är att hitta nya användningsområden för produkten FRTP Heater(Fibre 

Reinforced Thermoplastic Heater).  Projektets omfattning är inom produkt- och 

processutvecklingsprocessen och kommer innefatta ett konceptval av produkt, formgivning, 

materialval, kostnadskalkyl samt prototypframtagning där fokus ligger på att ta fram nya tillämpningar 

för den existerande FRTP Heater produkten. 

Målet med projektet är att skapa en ny attraktiv produkt för ett nytt användningsområde. Produktens 

egenskaper ska passa in i företagets profil. Som mål ska också en fysisk funktionell prototyp 

presenteras och tillverkningen kommer att ske i skolans verkstadslokal. 
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3. Projektdirektiv 
 

Vi fick inte några specifika direktiv av Calesco Foil AB för projektet, utan fick någorlunda fria händer för 

produktframtagningen. Detta förmedlades i praktiken muntligt under vårt första möte med 

uppdragsgivaren. 

• Produkten skall fungera som ett värmeelement med en max effekt på 1000 Watt . 

• Produkten skall kunna användas på allmänna och offentliga miljöer. 

• Produkten ska mynna ut i en representativ prototyp. 

• Företaget kommer att förse oss med finansiella kostnader vid framtagning utav prototypen. 

• Inga hållfastighetsberäkningar kommer att göras på denna typ av produkt. 
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4. Problemformulering 
 

Företaget har nått en punkt inom verksamhetens utvecklingsområde där de har kommit till ett stopp 

och därmed behöver nya synvinklar och idéer för deras befintliga värmeplatta FRTP Heater. Vår 

uppgift är att hjälpa till och hitta nya användningsområden för deras värmeplatta. Tanken med det nya 

användningsområdet är att integrera FRTP plattan med en ny eller befintlig produkt och tillsammans 

ska de fungera som ett värmeelement. Produkten skall vara anpassningsbar för att kunna användas i 

både hemmet och på offentliga miljöer och den ska även vara enkel att tillverka.  

 

De frågor som vi kommer att behandla i detta arbete är följande: 

• Inom vilka nya användningsområden kan man tillämpa FRTP Heater? 

• Hur mycket effekt kommer produkten att ge? 

• Vilka material kan användas för att leda värmen effektivast? 

• Hur skall designen vara för att produkten ska vara attraktivt? 

• Hur har produkten tänkt användas? 

• Vilka är den tänkta målgruppen?  

Dessa frågor har vi tagit fram med hänsyn till kravspecifikationen se bilaga 4. 
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5. Projektavgränsningar 
 

Projektet omfattar 30 högskolepoäng på D-nivå, vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier.  Vi 

kommer framförallt att fokusera på produktframtagning där nya tillämpningar tas fram för den 

befintliga FRTP Heater produkten. Slutprodukten kommer att bestå av modeller i CAD och projektet 

skall resultera i en funktionell prototyp. Enklare marknadsundersökningar och konkurrentanalyser 

kommer att genomföras för att se vad för liknande produkter det finns på marknaden. 
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6. Teoret

lösningsmetoder
 

För att få en större förståelse i produktens utveckling och dess lösningsmetodik har vi utnyttjat 

teoretiska referensramar för att kunna uppnå 

Vi börjar med att beskriva företagets FRTP produkt i nuläget och dess egenskaper. 

 

6.1 Nulägesbeskrivning

 

Calesco Foil AB har framställt en tavla där tillämpningen av produkten FRTP Heater används. Det är en 

unik produkt som baseras sig på att värma upp 

integreras ihop med glasfibrer och fungerar tillsammans som en enhet.

Produkten är applicerbar och kan därför med stor enkelhet användas som en applikation tillsammans 

med andra färdiga produkter. Ett exempel

applicerat på insidan.  

Syftet med värmetavlan är att den ska avge värme samtidigt som den ska se tilltalande ut då den 

hänger på väggen. Det finns möjlighet att välja det motiv man själv eftersträva

lösningen. 

I samarbete med ett annat företag togs denna produkt fram som då förväntades göra stor succé men 

tyvärr så motsvarade den inte förväntningarna.

Figur 1. En värmetavla med 

motiv av en blomma.  
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Teoretisk bakgrund och 

lösningsmetoder 

För att få en större förståelse i produktens utveckling och dess lösningsmetodik har vi utnyttjat 

teoretiska referensramar för att kunna uppnå det optimala resultatet.  

Vi börjar med att beskriva företagets FRTP produkt i nuläget och dess egenskaper. 

Nulägesbeskrivning 

Calesco Foil AB har framställt en tavla där tillämpningen av produkten FRTP Heater används. Det är en 

unik produkt som baseras sig på att värma upp foliet med hjälp av en termostator. Värmefoliet 

integreras ihop med glasfibrer och fungerar tillsammans som en enhet. 

Produkten är applicerbar och kan därför med stor enkelhet användas som en applikation tillsammans 

med andra färdiga produkter. Ett exempel på detta är den nedanstående tavlan som har FRTP Heater 

Syftet med värmetavlan är att den ska avge värme samtidigt som den ska se tilltalande ut då den 

hänger på väggen. Det finns möjlighet att välja det motiv man själv eftersträvar tack vare den flexibla 

I samarbete med ett annat företag togs denna produkt fram som då förväntades göra stor succé men 

tyvärr så motsvarade den inte förväntningarna. 

 

Figur 2. Värmetavlan i hem miljö. 

Figur 3
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Beskrivning av produkten FRTP Heater 

FRTP Heater är en alldeles egen och unik produkt som är patenterad av Calesco Foil AB. Självaste FRTP 

i namnet står för ”Fibre Reinforced ThermoPlastic” Heater. Värmefolien är då integrerad med 

materialet som består av glasfibrer. Värmefoliet är ordentligt skyddad i en varaktig förslutning som är 

både stöt- och vattentålig. Den är även fukttålig vilket möjliggör användning för hårt utsatta miljöer. 

Produktens styvhet gör det möjligt att använda den som en egen produkt samt som man kan ha den 

som en applikation integrerad i en annan produkt. 

Produkten kan integreras med många olika typer av ytor, allt från mjuka termoplastiska 

gummimaterial till styva glansiga ytor med både text och bild på. FRTP Heatern kan även lamineras 

ihop med både värmeisolatorer och metalliska delar. Tack vare produktens unika tillverkningsteknik så 

har man en stor designfrihet. Effekten på FRTP Heater kan variera och beror på den önskade storleken, 

detta beräknas efter 0,075 Watt per cm2 (750 W/m2). 

Teknisk specifikation: 

Max. temperatur. °C, (°F)    80 (176) 

Min. temperatur. °C, (°F)    -50 (-58) 

Hur hög spänning materialet tål per kV/ mm 20 

Måttet hur bra termisk ledare i W/m °K  0.36  

Materialets fuktupptagning i %  0,025 

Vattentät     Ja 

Ledningsförmåga i materialet jämfört med vakuum 3.0 

Minsta böj radie, mm    400  

Max bredd, mm    800 

Effekt densitet W/cm2    0,075 W/cm2  

Resistans tolerans, återspeglas på effekten i produkten  ± 5 % 

Beräknad max spänning   Upp till 690 V AC/DC  
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Fördel med värmefolie:  

- Styvhet  

- Hållbarhet  

- Vara motståndskraftig 

- Formbar design 

- Integrerade funktioner 

- Vattentät 

 

Typiska applikationer: 

- Värmeelement 

- Golvvärmare 

- Värmare för tuffa miljöer
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Värmare för tuffa miljöer  

 

Figur 4. FRTP Heater och ett värmeelement.

Datum: 2010-03-31  

 

och ett värmeelement. 
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6.2 Metod och ansats 

 

För att styrka de val och beslut som utförs under arbetets gång är det viktigt att använda sig av 

utvecklingsmetoder och produktutvecklingsverktyg som är baserade på litteraturstudier som vi går 

igenom senare i arbetet. Vår val av metod och ansats kommer att bestå av följande delar: 

Planering 

• Projektet planerades med hjälp av ett Gantt-schema, som skall fungera som ett styrdokument 

och på ett enkelt sätt ger god överblick kring ett projekts framfart, vilket kontinuerlig skall 

uppdateras under projektets gång. 

Litteraturstudie 

• En litteraturstudie kommer att göra för att få inspiration och teoretiskt kunskap om 

produktutveckling.  

Studiebesök 

• Vi kommer att göra ett flertal studiebesök på företaget för att få en inblick om företaget och 

om deras verksamhet. 

Marknadsundersökning 

• En marknadsundersökning kommer att göras för att få en bakgrundsbild utav produktens 

efterfråga och behov. Även en SWOT-analys kommer att göras för att definiera produktens 

styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot. 

Produktutvecklingsverktyg 

• Olika produktutvecklingsverktyg kommer att användas vid produktframtagningen. Verktygen 

kommer bestå av exempelvis funktionsanalys, QFD, PUGH, CAD (Ullrich.K & Eppinger.S, 

Product design and development, 4rd ed., 2008). 
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6.3 Designprocessen 

 

Designprocessens steg och 

utformning kan variera beroende på 

vad det är för projekt och 

designområde. Det finns många 

olika sorters designprocesser fast de 

flesta kan ändå likna varandra.  

En designprocess tillämpas vid 

produktutveckling och är en modell 

som ska hjälpa till vid designarbetet. 

Den visar designprocessens steg 

från början till slut och kan ses som 

en del i företagets 

utvecklingsprocess. Det används för 

att man ska kunna nå ett 

framgångsrikt och kreativt resultat 

med hjälp av designkompetens.  

Designprocessen kan tillämpas inom 

många olika arbetsområden och olika 

former av designprojekt.  

(Figur 5 är taget ifrån Svids hemsida).

 

Processen delas in i 6 punkter som vidareutvecklas nedan

www.svid.se. 

 

1 Utgångspunkt 

Det kan variera i stora drag beroende på vad det är för projektområde. Design är något som 

berör allt och alla i vår omgivning vilket leder till stora arbetsområden då designfriheten är 

oändlig. Men beroende på 

att man kan få en definition av det aktuella projektet.
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utformning kan variera beroende på 

designområde. Det finns många 

olika sorters designprocesser fast de 

 

produktutveckling och är en modell 

som ska hjälpa till vid designarbetet. 

Den visar designprocessens steg 

från början till slut och kan ses som 

utvecklingsprocess. Det används för 

ltat 

 

kan tillämpas inom  

många olika arbetsområden och olika  

hemsida). 

Processen delas in i 6 punkter som vidareutvecklas nedan, dessa steg hänvisas till Svids hemsida, 

Det kan variera i stora drag beroende på vad det är för projektområde. Design är något som 

berör allt och alla i vår omgivning vilket leder till stora arbetsområden då designfriheten är 

oändlig. Men beroende på vad det är för projekt så kan det ändå begränsas till en viss del så 

att man kan få en definition av det aktuella projektet. 

Figur 5. Designprocessen.

Datum: 2010-03-31  

 

ll Svids hemsida, 

Det kan variera i stora drag beroende på vad det är för projektområde. Design är något som 

berör allt och alla i vår omgivning vilket leder till stora arbetsområden då designfriheten är 

vad det är för projekt så kan det ändå begränsas till en viss del så 

. Designprocessen. 
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2 Användarstudier  

Olika analyser genomförs för att ta reda på information kring behov och funktion samt olika 

tester med berörda delar för att kunna uppnå optimal information om användaren. Även 

kontakter med berörda nätverk och media bör göras. Allt detta för att senare kunna göra 

utförliga analyser inför det konstruktiva arbetet.  

 

3 Koncept och visualisering 

Efter att man utgått från de första stegen kan man nu utveckla ett eller flera konceptförslag 

som då testas och presenteras. Detta arbete genomförs i ett nära samarbete med andra 

relevanta kompetensområden utifrån produktions- och marknadsperspektiv. 

 

4 Utvärdering och konceptval 

I detta steg genomförs utvärderingar genom olika prioriteringar, marknadsvärderingar och 

olika tekniska förutsättningar. Alla de olika förslagen ställs nu mot varandra och ett eller flera 

koncept väljs ut för vidareutveckling. Förberedande aktiviteter inför presentationer påbörjas. 

 

5 Justering och genomförande 

Det valda förslaget vidareutvecklas och sammanbinds med olika nyckelpersoner. Det slutgiltiga 

förslaget kan nu presenteras, testas och sedan utvärderas. Detta arbete kräver samarbete med 

andra olika kompetensområden för att möjliggöra framtagning av ett produktionsunderlag. 

Efter att eventuella osäkerheter kring projektet eliminerats kan produktionsprocessen 

påbörjas. 

  

6 Uppföljning och utvärdering 

Efter att produktionen kommit igång så utvärderas alla parametrar för att kunna optimera 

framtida förbättringar av olika slag. Uppföljningsarbetet innefattar även nya användarstudier 

och tester. Marknadsföringen kan nu anpassas till dess resultat så att designarbetets fördelar 

framhävs. 
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6.4 Gantt-schema  

 

För att kunna skapa en projektplan som fungerar måste man först definiera aktiviteterna som ska 

genomföras i projektet. Det är svårt att säga exakt hur lång tid varje aktivitet kommer att ta så man får 

försöka uppskatta tiden det tar att genomföra varje aktivitet. 

Nyckeln för en lyckad planeringsprocess är att planera i tre viktiga steg: 

1. Definiera vart vi vill komma, målsättningen. 

2. Vad som skall göras för att det ska uppnås, arbetsmoment. 

3. Hur mycket tid ska ägnas åt de olika arbetsmomenten, tidsplanering. 

Om det finns möjlighet är det bra att planera och köra vissa aktiviteter så att de utförs parallellt, allt 

för att spara tid i projektet. 

När man har aktiviteterna listade och satt ut tiden är det dags att göra en planering, det smidigaste 

sättet att göra detta på är att skapa ett så kallad Gantt-schema.  

Gantt-schema fungerar som så att man fyller i planerade och utfall av veckor som man kommer att 

lägga ner på de olika aktiviteterna i projektet.  

Med hjälp av en projektplan så får man en bra översikt på alla saker som skall göras och eventuella 

deadlines som måste hållas (Design i fokus, Kenneth Österlin, 2003). 
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6.5 Funktionsanalys 

 

För att kunna säkerställa att man till den kommande produkten får med sig alla de krav som 

kravspecifikationen ställer så kan man använda sig av en funktionsanalys. Funktionsanalys är ett 

hjälpmedel för att underlätta och stödja framtagning av idéer och koncept. Det handlar om att 

beskriva vilka funktioner den nya produkten ska uppfylla. 

Ett annat sätt att ställa upp en funktionsanalys är att helt enkelt göra listor med olika funktioner. Från 

dessa listor kan man sedan sortera och rangordna funktionerna. Listan med funktioner kan också 

användas som underlag om man vill göra ett funktionsträd. 

En funktionsanalys innebär att man identifierar huvudfunktionen för en produkt samt eventuella 

delfunktioner. Dessa funktioner kan sedan delas upp i stödfunktioner så att funktionsträd uppstår 

(Design i fokus, Kenneth Österlin, 2003).  

 

 

  

Figur 6. Exempel på ett funktionsträd. 
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6.6 Quality Function Deployment (QFD) 

 

QFD (Quality Function Deployment) är ett användbart kvalitetsverktyg inom produktutveckling som 

härstammar från Japan. 

Det används för att på ett systematiskt sätt ta reda på vilka egenskaper som är viktiga för produkten 

och därefter gör en jämförelse med konkurrenternas produkter. Detta verktyg används tidigt i 

utvecklingsprocessen för att få mätbara data från antingen kravspecifikationen eller 

marknadsundersökning. Meningen är att man tidigt ska se vilka egenskaper som blir viktigt för 

produkten och på så sätt lägga mer vikt på det i projektet (Design i fokus, Kenneth Österlin, 2003). 

Fördelen med QFD är att man får in marknadskraven och sätter dessa i samband med de olika 

produktegenskaperna och kan på så sätt se vilka egenskaper som är viktigast. 

Nackdelen med detta verktyg är att egenskapsvikten som ibland kan resultera en aning missvisande 

om man inte har gjort en bra viktning på kraven från början. Det är även svårt att få fram tillräckligt 

bra underlag för kundönskemål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 7. Kvalitetshuset som används för att göra QFD. 
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6.7 Marknadsundersökning 

 

Marknadsundersökningen hjälper till att ta reda på vad kunderna har för önskemål och behov. Det är 

även ett sätt att ta reda på vad som redan finns ute på marknaden i form av produkter och tjänster.  

Det är viktigt att i ett tidigt skede av projektet genomföra en marknadsundersökning för att jämföra 

olika produkter som anknyter till det ens egen produkt ska användas till och att produkten skiljer sig 

från konkurrenterna för att fånga användarnas intresse. En sak är viktigt att tänka på och som 

underlättar produktutvecklingsarbetet, det är att ta hjälp av användarna eftersom det är trots allt de 

som ska använda produkten i slutändan. Detta kan man göra enklast med hjälp av 

enkätundersökningar och intervjuer. 

 

6.8 Kravspecifikation 

 

En kravspecifikation tas fram för att detaljerat beskriva vilka krav som skall uppfyllas av den slutgiltiga 

produkten. Detta verktyg är viktigt för att kunna styra olika egenskaper mot ett bestämt mål.  

Man brukar få en kravspecifikation genom beställaren/uppdragsgivare eller så kan man komma 

överens och göra en egen kravspecifikation efter de krav som uppdragsgivare vill ha. 

Det är viktigt att tydligt identifiera marknadens behov och krav, det görs via marknadsundersökningar 

för att få diverse krav från marknaden. En produktutveckling som inte baseras på marknadens krav 

löper mycket stor risk att misslyckas. 

En bristfällig kravspecifikation kommer antagligen att leda till ett förödande slutresultat, speciellt om 

bristerna upptäcks sent i utvecklingsprocessen. 

Kravbeskrivningar kan göras på olika nivåer för olika målgrupper. 

Kravspecifikationen är de krav på utförande, funktioner etc. vi som kund ställer på produkten eller 

tjänsten. Här följer exempel på vad en kravspecifikation kan innehålla: 

• Beskrivning av den önskvärda produkten och dess användningsområde. 

• Beskrivning av i vilken miljö som produkten ska användas.  

• Produktens prestanda, kapacitet. 

• Mått, vikt, utsläpp, bullernivå etc.  

Ibland kanske man är tvungen att formulera om kravspecifikationen under projektets gång då man 

längre fram i utvecklingsprocessen får mer information om produkten.  
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6.9 Konceptgenering 

 

Konceptgenering är en viktig steg i produktutvecklingsarbetet, detta för att kunna se olika problem och 

dess möjliga lösningar. Man vill ha ett stort urval av koncept för att kunna välja ut den bästa lösningen. 

För att kreativt och lätt kunna få ut så många idéer som möjligt på kort tid brukar man använda ett av 

den vanliga metoden som kallas för brainstorming. Här har man fria händer och man låter först alla 

sätta sig in i problemet och analyserar vilka funktioner som finns så att man vet vad som ska lösas. 

Därefter kan man sitta individuellt och skissa och komma på idéer på egen hand för att sedan 

presentera sina idéer för resten av gruppen.  Tillsammans så kan man fortsätta spinna vidare på 

varandras idéer och slutligen har man ett urval av välutvecklade lösningar. 

 

6.10 Konceptutvärdering (Pugh) 

 

Efter att man har tagit fram några olika koncept som man vill vidareutveckla är det dags att göra en 

konceptutvärdering för att få ut det bästa konceptet. Ett användbart verktyg är så kallad Pugh-matris. 

Detta verktyg hjälper till att få mätbar data på hur bra koncepten förhåller sig till varandra och för att 

stödja valet av det slutgiltiga konceptet 

När man gör en konceptutvärdering så utgår man alltid från en referens. Detta kan vara en befintlig 

lösning eller ett passande koncept. Man lägger sedan in de krav som man fått utifrån kravspecifikation. 

Referensen sätter man in som noll och får därmed inga värden tilldelad. 

Därefter numrerar man de koncept man har valt ut för att sedan tilldela dessa koncept olika värden i 

förhållande till referensen. Man använder -1, 0, +1 för att värdera de olika koncepten för att se om det 

är sämre, lika eller bättre på just det kravet i förhållande till referensen (Product Design and 

Development, Karl T. Ulrich, Steven D Eppinger, 2008). 

Genom att vikta de olika egenskaper som ska bedömas får man en mer rättvis bild och det koncept 

som bäst uppfyller dessa bör vinna.  
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6.11 Failure Mode Effects Analysis (FMEA) 

 

FMEA hjälper oss att förutse fel som möjligtvis kan uppkomma vid användandet av vår egen produkt. 

Det kan vara komponenter, funktioner eller annat som slitits ut och som kan skada kunden eller 

omgivningen. Med hjälp utav FMEA kan man lokalisera samt eliminera dessa fel innan det är för sent. 

FMEA fungerar på så sätt att man tänker på olika möjliga fel som kan uppstå. För varje fel funderar 

man på vilken effekt felet kan få och vad som kan orsaka felet.  För varje felorsak gör man sedan en 

bedömning av hur ofta felet kan inträffa, hur allvarliga konsekvenserna av felet blir samt hur svårt det 

är att upptäcka felet.  

Resultatet av bedömningen får vi fram ett risktal. Fel med höga risktal finns anledning att försöka 

åtgärda för att sänka risktalet. Höga risktal fås för fel som inträffar ofta, ger allvarliga konsekvenser 

och är svåra att upptäcka i förväg. 

 

6.12 Computer Aided Design (CAD) 

 

CAD står för Computer Aided Design och är ett konstruktionsverktyg. I skolan använder vi av 

SolidWorks som är ett CAD-program i 3D-miljö och körs på vanliga PC. Med hjälp av CAD kan man 

skapa ritningar och avancerade modeller i datorn och sättas samman till sammanställningar istället för 

att rita för hand. Det finns många fördelar med CAD som exempelvis kan man enkelt testköra sina 

modeller och ritningar utan att skapa en fysisk modell (Product Design and Development, Karl T. 

Ulrich, Steven D Eppinger, 2008). 
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6.13 Företagsbeskrivning 

 

Här kommer en beskrivning och lite historik om företagen som vi samarbetar med i projektet. 

Historik 

• 1967-Kanthal köper licens från USA 

• 1970-Uppstarten av Folie divisionen  

• 1973-Fastställandet av att Norells Sweden AB i Västerås, kommer huvudsakligen att producera 

inhemska applikationer till värmeelement 

• 1975-Den första kommersiella produkten: Piglet heater 

• 1981-Första genombrottet inom bilindustrin, vilket är värmefolie för bilbackspeglar som 

levererades till Britax Wingard UK to Ford 

• 1984-Uppstarten för vattensängsproduktionen  

• 1986-Norells lyckas sälja 1 miljon värmefolie för bilbackspeglar 

• 1990-Ett produktionsföretag öppnas i Frankrike, finns nu inom EU 

• 1992-Företaget delar upp sig i delar, Kanthal och Calesco   

• 1994-Första leveransen av RVM heaters till den amerikanska marknaden 

• 1995-Norells öppnar ett USA kontor 

• 1996-Norells säljer 5 miljoner värmeprodukter per år 

• 1998-NIBE köper upp Calesco  

• 1999-Norells säljer 10 miljoner värmeprodukter per år 

• 2000-Calesco startar en företagsdel i Polen 

• 2001-Calesco tar över Norells USA kontor i Chicago, Calesco-Norells säljer 15 miljoner 

värmeprodukter per år 

• 2002-Norells huvudkontor i Sverige flyttar sitt kontor till Kolbäck (huvudkontor, försäljning, 

R&D, produktion)  

• 2003-Nedläggning av Norells i Frankrike, produktionen flyttas till Polen 

• 2004-Calesco startar ett produktionsföretag I Kina 

• 2005-Calesco skriver på ett exklusivt försäljnings- och distributions kontrakt med Muth Mirrors 

Systems for Europe 
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Calesco Foil AB är ett dotterbolag till NIBE och befinner sig 

företaget stod för var värmefolie till bilbackspeglar, men har idag ett stort utbud 

Calesco levererar komponenter till företag liksom färdiga produkter. De har ett brett kontaktnätverk 

och ett nära samarbete med sina kunder vilket bidrar till flexibla lösningar på marknadskraven. Då 

Calesco har ett stort utbud på produkter inom olika användningsområden, så gör det dem till ett av de 

världsledande företagen inom tunn värmefolie element. Calesco har si

Sverige. Deras utbud är stort och kan anpassas till de flesta kundgrupper och möjligheten att kunna 

applicera ihop värmefolien med andra produkter utökar deras produktmöjligheter. Med många års 

erfarenhet har Calesco’s produkter h

optimala resultatet.  

Några utav deras produkter är följande:

• Polyester Heaters 

• Polyimide Heaters 

• PEN Heaters 

• PVC Heaters 

• Silicone Heaters 

• Polymer Heaters 

• FRTP Heaters 

Dessa olika värmefolier används inom olika områden. Några utav deras användningsområden är 

följande: 

• Inom matvärmehållning 

 

 

 

 

 

 

• Transport 
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dotterbolag till NIBE och befinner sig i Kolbäck. De första applikationerna 

företaget stod för var värmefolie till bilbackspeglar, men har idag ett stort utbud 

Calesco levererar komponenter till företag liksom färdiga produkter. De har ett brett kontaktnätverk 

samarbete med sina kunder vilket bidrar till flexibla lösningar på marknadskraven. Då 

Calesco har ett stort utbud på produkter inom olika användningsområden, så gör det dem till ett av de 

världsledande företagen inom tunn värmefolie element. Calesco har sin största marknad utanför 

Sverige. Deras utbud är stort och kan anpassas till de flesta kundgrupper och möjligheten att kunna 

applicera ihop värmefolien med andra produkter utökar deras produktmöjligheter. Med många års 

erfarenhet har Calesco’s produkter hög kvalité och är under ständig utveckling för att uppnå det 

Några utav deras produkter är följande: 

vänds inom olika områden. Några utav deras användningsområden är 

  

Figur 8. Matvagn som håller värme. 

Figur 9. Bilbackspeglar.

Datum: 2010-03-31  

 

Kolbäck. De första applikationerna 

företaget stod för var värmefolie till bilbackspeglar, men har idag ett stort utbud utav olika produkter. 

Calesco levererar komponenter till företag liksom färdiga produkter. De har ett brett kontaktnätverk 

samarbete med sina kunder vilket bidrar till flexibla lösningar på marknadskraven. Då 

Calesco har ett stort utbud på produkter inom olika användningsområden, så gör det dem till ett av de 

n största marknad utanför 

Sverige. Deras utbud är stort och kan anpassas till de flesta kundgrupper och möjligheten att kunna 

applicera ihop värmefolien med andra produkter utökar deras produktmöjligheter. Med många års 

ög kvalité och är under ständig utveckling för att uppnå det 

vänds inom olika områden. Några utav deras användningsområden är 

 

Figur 9. Bilbackspeglar. 
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• Sjukvård  

och hälsa 

 

 

 

 

 

 

• Komfort och vattensäng 

 

 

 

 

 

 

• Militären  

 

 

 

Figur 10. Dämpa värmen för CERN. 

program.

Figur 12. Operationsbord.
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Dämpa värmen för CERN. 

program. 

Figur 12. Operationsbord. Figur 13. Bebis kuvös.

Figur 14. Vattensängvärmare. 

Figur 11. Knappvärmare för bankomater.

Figur 15. Kameralins. 

Datum: 2010-03-31  

 

Figur 13. Bebis kuvös. 

Figur 11. Knappvärmare för bankomater. 



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

30(100) 

7. Tillämpad lösningsmetodik 
 

Här redogör vi på ett pedagogiskt och logiskt sätt vad vi kommer att göra i projektet. Här framgår det 

hur vi har tillämpat valda verktyg och metoder samt problem vi stött på och hur vi gått till väga för att 

lösa dem samt vilka konsekvenser det har fått för vårt arbete. 

 

7.1 Flödesschema 

 

För att få en bra överblick på arbetsprocessen i projektet skapade vi ett flödesschema som illustrerade 

våra aktiviteter under projektet och vad som förväntade utföras under varje aktivitet. Samtidigt 

hjälper det oss att hålla planeringen och fokus på vad vi ska göra och inom tidsramen för projektet. En 

figur på flödesschema kan ses här nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 16. Flödesschema över PU-processen. 

Idégenerering Projektstart Marknads-

undersökning 

Produkt-

utveckling 

Modell-

framtagning 

CAD- 

modellering 

Dokumen-

tering 

Planera projekt 

med hjälp av 

Gantt-schema 

Koncept-

generering med 

brainstorming 

och skisser 

SWOT-analys 

och  

Konkurrent-

analys 

Funktionsanalys

QFD 

PUGH, koncept-

utvärdering 

FMEA 

SolidWorks Fysisk 

framtagning av 

prototypmodell 

Samman-

ställning av 

rapport 

Mål 

Inlämning av 

rapport och 

presentation 
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7.2 Gantt-schema och projektplanering

 

Gantt-schemat skapar vi tillsammans, d

Det måste tilläggas att många utav uppgifterna bestämdes att göras tillsammans i grupp, detta för att 

kvalitén på vårt arbete skulle bli 

specifika deadlines som satts i projektet. Det visade sig dock att en d

delmoment och tid blivit över. Med hjälp av 

omfördelas på rätt moment och 

 

7.3 Studiebesök 

 

Det första mötet med uppdragsgivare

kontaktperson, gick igenom vad 

högskolan och företaget. Vi fick även en kort 

produkter som de tillverkar.  

Tillsammans med uppdragsgivaren kom

för att få en bra överblick på deras produktion och

Fredagen den 9:e oktober åkte v

Kolbäck som är en liten tätort i sydöstra

Studiebesöket gick ut på att få en 

exakt vad för typ av produkter de sysslar med i deras verksamhet.

  

Figur 
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schema och projektplanering 

tillsammans, där en översyn av projektets tidsomlopp sker. 

att många utav uppgifterna bestämdes att göras tillsammans i grupp, detta för att 

kvalitén på vårt arbete skulle bli effektiv och hög. Gantt-schemat hjälper oss främst med att hålla de 

specifika deadlines som satts i projektet. Det visade sig dock att en del timmar felfördelats vid vissa 

tid blivit över. Med hjälp av projektplaneringens enkla översikt kunde timmarna enkelt 

omfördelas på rätt moment och tiden utnyttjades mer effektivt (Se bilaga 2). 

uppdragsgivaren skedde i skolan, där vi gemensamt med företagets 

gick igenom vad examensarbete skulle gå ut på och syftet med samarbete

ck även en kort PowerPoint presentation om företaget 

uppdragsgivaren kom vi överens om en dag då vi besöker företaget i Kolbäck. Detta 

en bra överblick på deras produktion och verksamhet. 

vi ut till företaget för ett kort studiebesök. Företaget låg belägen i

sydöstra Västmanland. 

Studiebesöket gick ut på att få en klarare bakgrundsbild om företaget och för att 

produkter de sysslar med i deras verksamhet. 

 

Figur 17. Huvudkontoret Calesco Foil AB i Kolbäck. 

Datum: 2010-03-31  

 

en översyn av projektets tidsomlopp sker.  

att många utav uppgifterna bestämdes att göras tillsammans i grupp, detta för att 

schemat hjälper oss främst med att hålla de 

el timmar felfördelats vid vissa 

enkla översikt kunde timmarna enkelt 

med företagets 

syftet med samarbetet mellan 

företaget och vilka 

besöker företaget i Kolbäck. Detta 

iebesök. Företaget låg belägen i 

för att lära känna till mer 
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7.4 Idégenerering 

 

I idégenereringsfasen används metoder och tekniker för att skapa en mängd idéer med så olika 

infallsvinklar som möjligt. Det utförs i form av brainstormings sessioner under det tidiga skedet av 

projektet. Vad vi vill är att skapa en positiv och tankeväckande miljö. Vi skapar en översiktlig bild av 

marknaden för att få inspiration av redan befintliga produkter och vad konkurrenterna har att erbjuda. 

Skissarbetet inleds strax därefter och alla i gruppen bidrar med sina egna tankar och idéer.  

De kommande veckorna gick ut på att gemensamt välja ut de mest övertygande bidragen och 

förbättra dessa. Under de första tillfällena var det störst fokus på själva konstruktionen som ska 

möjliggöra värmefördelningen. Många olika förslag och lösningar lades fram inom gruppen för att 

senare visas upp för uppdragsgivaren. Vi presenterade våra förslag för företaget och fick deras åsikt 

om vilket förslag/koncept som var mest lockande att driva vidare. 

Här nedan följer några exempel på användningsområden som man kan integrera FRTP Heater med. 

En kort beskrivning görs om varje användningsområde och deras för och respektive nackdelar. 

Skovärmare 

Det här är ett användningsområde som redan finns idag och utnyttjas flitigt under vinterperioden då 

fötterna behöver värmas. En typisk skovärmare ute på marknaden idag erbjuder hög värmeeffekt med 

uppvärmning upp till 14 timmar till ett mycket förmånligt pris. FRTP Heater integrerad tillsammans 

med värmesulan med bra värmeisolering ansluts till ett batteripaket via en kabelkontakt.  

Batteripaketet med utbytbara batterier fästs på skon med hjälp av kardborrefäste.  

Fördelar: Fötterna hålls varma på vintern. 

Nackdelar: Ganska så oprövad metod. 

Barnvagnsvärmare 

Det här är ett användningsområde som inte finns idag. En typ av liknande värmare som säljs ute idag 

till barnvagnar är en så kallad värmedyna. Både uppfyller samma funktion det är att hålla barnen 

varmt när man är ute och promenerar med barnvagnen. Eftersom alla produkter som är riktad 

framförallt till barn är som sagt väldigt känslig och måste gå igenom många olika säkerhetskrav innan 

det är godkänd för att sälja. Det kan nog vara en av anledningen varför barnvagnsvärmare inte görs 

idag och finns att få tag på ute på marknaden. 

Fördelar: Håller barnen varm. 

Nackdelar: Kan vara svår att tillverka med tanke på alla säkerhetskrav som måste genomföras. 
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Bäddmadrassvärmare 

Det här är ett användningsområde som är vanligt och används i många hem idag. Det finns en rad olika 

bäddmadrassvärmare ute i affären och de flesta fungerar nästan likadant. FRTP Heater integrerad 

tillsammans med bäddmadrassen placeras mellan lakanet och madrassen, sätts i kontakten 1 timme 

innan läggdags. Sedan kan man njuta av den sköna värmen som den behagliga madrassen ger. 

En standard bäddmadrass är ungefär 8-10 tjock med tryckavlastande och temperaturkänslig som 

reagerar på kroppens värme och formar sig efter kroppen.   

Bäddmadrassen lämpar sig vid alla typer av rygg och ledbesvär och för alla som önskar förbättrad 

sömnkvalité.  

Fördelar: Håller en varm och man slipper frysa när man kliver in i sängen. Förhindrar rygg och 

ledbesvär. 

Nackdelar: Finns en risk att det blir överhettad. 

Sadelvärmare till cyklar 

Denna typ av användningsområde är inte så vanlig idag. De sadelvärmare som finns idag används 

mycket till hästar men inga direkt som man kan använda till cyklar. Tänk er hur vanligt är det inte att 

cykelsadel blir kalla när cykeln har stått parkerat utomhus och då blir det ju inte så skönt att sitta på 

när man ska använda cykel. Eftersom behovet inte är så stort och efterfrågan saknas så kommer denna 

typ av produkt aldrig att slå igenom. Istället så finns det en enklare och billigare produkt idag där man 

använder ett varmt fodral av fårskinn på sadeln som värmer baken bra under kalla dagar.  

Fördelar: Håller baken varm. 

Nackdelar: Kort användningsperiod då den är tänkt att använda på vintern. 

Värmeelement med belysning 

En stilren kombination av ett element och en lampa. En designad värmelampa som man kan ha 

upphängt på väggen, det fungerar som ett element som samtidigt ger ett behagligt ljussken.  

Fördelar: Erhåller en stor värme yta. Innovativ lösning med FRTP Heater och integrerad lampa som 

skalla ge en behaglig belysning. 

Nackdelar: Kan vara dyr att tillverka och sälja. 
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Toalettsitts 

En smart lösning på iskalla toalettsitsar är att ha FRTP Heater integrerat i toalettsitsen som då ser till 

att det hålls uppvärmt till en behaglig temperatur.  

Fördelar: Varm toalettsits som ger en behaglig känsla. 

Nackdelar: Svårt att få ut på marknaden. 

Värmebräda till mat 

En värmebräda som ser till att hålla värmen på maten. En snygg design med smart teknik ser tull att 

kastrullen aldrig kallnar. Brädan har då FRTP Heater integrerat i sig och den tar inte något större 

utrymme. 

Fördelar: Liten och smart lösning på att hålla maten varm i kastrullen eller stekpannan. Stor marknad 

med restauranger. 

Nackdelar: Kan vara nödvändigt att ha elförsörjning via sladd.  

Fönstervärmare/Persienner 

Att ha fönster som ger värme genom att ha FRTP Heater upplagt i ett smalt lager längst med fönstrets 

lister. Eller att man har FRTP Heater integrerat med persiennerna och på så sätt utnyttjar dem för att 

ge värme.  

Fördelar: En smart och innovativ idé som kan utnyttjas i varje rum. En bred marknad. 

Nackdelar: Kan vara dyr i produktion.    

 

Slutlig val av användningsområde 

Valet av användningsområde baserar sig främst på områden som marknad, design, funktionalitet och 

konstruktion. Det är viktigt att tänka på om det finns ett behov och vilka som kan tänka sig att använda 

produkten. För att få en konkurrenskraftig produkt är det viktigt att ta fram en unik och innovativ 

lösning på användningsområdet till ett förmånligt pris. 

Det är en stor fördel om produkten har en enkel konstruktion vilket då underlättar tillverkningen. En 

stilren design och användarvänlig produkt skapar ett mervärde. 

Det slutliga valet av användningsområde blev ett värmeelement med belysning, eftersom den kändes 

lämpligast att förverkliga. Samtidigt är detta en produkt som kan användas i vardagen och som även 

passa in i offentliga miljöer.  

Det blir störst värmespridning med denna produkt bland de olika användningsområdena då störst 

fokus ligger på att avge värme. 



Examensarbete, KPP305 Produktutveckling - 30hp D-nivå Datum: 2010-03-31  

Mälardalens Högskola   

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

35(100) 

7.5 Marknadsundersökning 

 

SWOT-analys 

SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska för styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen är alltså en kartläggning av produkten/tjänsten styrkor 

och svagheter samt de möjligheter och hot som kommer från dess omvärld.  

Det är ett viktigt verktyg i ett företags strategiutformning och kan användas både för en helhetsanalys 

av företaget och för analys av en specifik produkt/produktgrupp. 

 

Styrkor (S) Svagheter (W) 

 

• Värmegivande 

• Unik lösning 

• Innovativ 

• Användarvänlig 

• Behaglig känsla 

• Starkt varumärke 

 

 

• Specifika kunder 

• Brist på erfarenhet 

• Dålig position på marknaden 

 

Möjligheter (O) Hot (T) 

 

• Expansiv marknad 

 

 

 

• Konkurrenter som har starkare 

varumärke 

• Produkten är oattraktiv på marknaden 

• Liknande produkter till lägre priser 

• Dagens finanskris 

• Konjunkturnedgång 

• Nya regler och lagar 

 
 

En SWOT-analys resulterar till en handlingsplan som företaget kan använda sig av i sin 

produktutveckling. Efter man har fyllt i de fyra rutorna med olika faktorer analyserar man därför vilka 

handlingsalternativ man har för att förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta vara på sina 

möjligheter och anpassa sig till de hot som finns för produkten. Utifrån dessa handlingsalternativ kan 

man sedan skapa en bra handlingsplan som man använder sig av för att utveckla, förbättra och stärka 

sin produkt.  
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Konkurrentanalys 

Under produktutvecklingsprocessen är det viktigt att tänka på ko

produkter. För att kunna producera en

som visar tidigt i utvecklingsprocessen vilka tekniska krav som ska ställas på produkten. Vid val av våra 

konkurrenter för analysen var vi tvungna att

uppdragsgivarens krav på funktionalitet, design och formgivning, vilket har stor betydelse i valet av 

konkurrenter. 

Följande konkurrenters produkter valdes för analysen, en enklare uppdelning av de olika 

konkurrenterna finns beskrivit här nedan.

 

“Nytt samarbete föder innovativa värmeelement”

Denna produkt är framtagen av Zehnder Group och DuPont 

Building Innovations som samarbetar i utvecklingsarbetet 

kring innovativa värmeelement. Deras produkter förväntas 

vara tillgängliga på marknaden under slutet av 2009. 

De nya värmeelementen som utvecklas kommer utan yttre 

synlighet att förena avancerad värmeteknik med materialet 

DuPont Corian. Detta ger unika estetiska effekter och 

designlösningar såväl som överlägsen anpassningsförmåga till 

ett brett utbud av stilfulla och funktionella krav för både 

privata och offentliga miljöer. 

DuPont Corian är ett inspirerande och unik

blivit till en global ”ikon” och en hyllad lösning inom design 

och arkitektur i såväl professionella som konsumentled.
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Under produktutvecklingsprocessen är det viktigt att tänka på konkurrenter som producerar

r. För att kunna producera en konkurrenskraftig produkt bör en konkurrentanalys utföras 

som visar tidigt i utvecklingsprocessen vilka tekniska krav som ska ställas på produkten. Vid val av våra 

konkurrenter för analysen var vi tvungna att välja bort vissa konkurrenter som inte uppfyl

krav på funktionalitet, design och formgivning, vilket har stor betydelse i valet av 

Följande konkurrenters produkter valdes för analysen, en enklare uppdelning av de olika 

här nedan. 

“Nytt samarbete föder innovativa värmeelement”. 

Zehnder Group och DuPont 

Building Innovations som samarbetar i utvecklingsarbetet 

kring innovativa värmeelement. Deras produkter förväntas 

vara tillgängliga på marknaden under slutet av 2009.  

De nya värmeelementen som utvecklas kommer utan yttre 

avancerad värmeteknik med materialet 

DuPont Corian. Detta ger unika estetiska effekter och 

designlösningar såväl som överlägsen anpassningsförmåga till 

ett brett utbud av stilfulla och funktionella krav för både 

är ett inspirerande och unik material som har 

blivit till en global ”ikon” och en hyllad lösning inom design 

och arkitektur i såväl professionella som konsumentled. 

 

Figur 18. Ett värmeelement från 

Zehnder Group och DuPont 

Building Innovations.

Datum: 2010-03-31  

 

nkurrenter som producerar liknande 

en konkurrentanalys utföras 

som visar tidigt i utvecklingsprocessen vilka tekniska krav som ska ställas på produkten. Vid val av våra 

välja bort vissa konkurrenter som inte uppfyllde 

krav på funktionalitet, design och formgivning, vilket har stor betydelse i valet av 

Följande konkurrenters produkter valdes för analysen, en enklare uppdelning av de olika 

Ett värmeelement från 

Zehnder Group och DuPont 

Building Innovations. 
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LVI el-radiator av gjutgranit  

 

 

En radiator som hämtat inspirationen från naturen, och stenens förmåga att bevara och sprida 

behaglig värme. 

Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. MILO 

förenar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets 

estetiska intryck. Stenytan är dessutom mycket lätt att hålla ren och fräsch. En elegant och exklusiv 

mjukvärmare helt i en klass för sig. 

Termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna. MILO

horisontellmonterade versionen av denna verkl

SET-seriens stenyta avger strålningsvärme och arbetar med låg yttemperatur vilket ger en jämn 

värmefördelning och mycket behagligt inomhu

att damm inte kan tränga in i panelen.

Finns både för horisontell och vertikal montering. Den unika vertikala modellen medger montering på 

smala väggpartier. Levereras med 

temperatursänkningsmöjligheter.

anslutningskabel, plug-in kontakt och väggdosa. 

slavkoppling. 

 

 

Figur 19. LVI el-radiator av 
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En radiator som hämtat inspirationen från naturen, och stenens förmåga att bevara och sprida 

Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. MILO 

nar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets 

Stenytan är dessutom mycket lätt att hålla ren och fräsch. En elegant och exklusiv 

mjukvärmare helt i en klass för sig.  

på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna. MILO

horisontellmonterade versionen av denna verkligt unika dekorativa radiator.  

seriens stenyta avger strålningsvärme och arbetar med låg yttemperatur vilket ger en jämn 

ning och mycket behagligt inomhusklimat. Radiatorns heltäckta konstruktion gör 

damm inte kan tränga in i panelen. 

Finns både för horisontell och vertikal montering. Den unika vertikala modellen medger montering på 

Levereras med elektronisk mjukvärmetermostat som har inbyggd klocka för olika 

temperatursänkningsmöjligheter.  Termostaten monterad på höger sida. Levereras med kopplad 

in kontakt och väggdosa. Panelen är förberedd för eventuell installation med 

radiator av modell MILO H (SET), Horisontell, 230V, höjd 400 

mm. 

Datum: 2010-03-31  

 

En radiator som hämtat inspirationen från naturen, och stenens förmåga att bevara och sprida 

Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. MILO 

nar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets 

Stenytan är dessutom mycket lätt att hålla ren och fräsch. En elegant och exklusiv 

på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna. MILO H är den 

seriens stenyta avger strålningsvärme och arbetar med låg yttemperatur vilket ger en jämn 

konstruktion gör 

Finns både för horisontell och vertikal montering. Den unika vertikala modellen medger montering på 

elektronisk mjukvärmetermostat som har inbyggd klocka för olika 

Levereras med kopplad 

Panelen är förberedd för eventuell installation med 

MILO H (SET), Horisontell, 230V, höjd 400 
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Designer: Marco Dessi Via: Mocoloco

 

Det råa intrycket av industriell funktionalitet var det huvudsakliga inspirationen för Twisted Radiator. 

Denna ovanligt designade värmeelement används till både hem

 

Aeon Zephyr Designer Radiator 

Figur 21. Radiator Aeon Zephyr 
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Designer: Marco Dessi Via: Mocoloco 

 

 

Det råa intrycket av industriell funktionalitet var det huvudsakliga inspirationen för Twisted Radiator. 

Denna ovanligt designade värmeelement används till både hem- och offentliga miljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Värmeelement Twisted 

Radiator. 

Aeon Zephyr Vertical Stainl

Designer Radiator, är 

häpnadsväckande och diskret. Den 

rostfria panelen är vertikal och kan 

passa in i de flesta hushåll.

Radiatorn hamnar cirka 10 cm ut från 

väggen. Själva radiatorn är ganska 

tunn men har ändå väldig god 

värmekapacitet. 

Radiator Aeon Zephyr . 

Datum: 2010-03-31  

 

Det råa intrycket av industriell funktionalitet var det huvudsakliga inspirationen för Twisted Radiator. 

och offentliga miljöer.  

Aeon Zephyr Vertical Stainless Steel 

Designer Radiator, är 

och diskret. Den 

rostfria panelen är vertikal och kan 

passa in i de flesta hushåll. 

Radiatorn hamnar cirka 10 cm ut från 

väggen. Själva radiatorn är ganska 

tunn men har ändå väldig god 
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7.6 Målgrupp 

 

Produkten vänder sig främst till kvinnor och män i åldrarna 25+, med fokus på design och inredning, 

boende på de nordligare delarna av ekvatorn. Produkten passar användare med behov av något mer 

unikt än det som går att finna ute i affären. Prisgruppen är i mellan till överklassnivå.  

Användaren: 

• Designmedvetna personer 

• Inredare 

• Privatpersoner 

• Företagare 

• Män och kvinnor i åldern 25+ 

En typisk kund är en mogen och självständig som vågar använda en personlig stil och som förväntar sig 

något unikt med hög kvalitet, utan att låta prislappen avgöra. Produkten ska förmedla en rogivande 

känsla i en avslappnad miljö med en personlig atmosfär.  
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7.7 Inspiration 

 

Här nedan följer några bilder som vi inspi

vår produkt.  
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bilder som vi inspirerats av till bland annat färg och form vid utvecklandet av

 

Figur 22. Inspirationsbilder. 

Datum: 2010-03-31  

 

vid utvecklandet av 
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7.8 Designkoncept på former

 

Här nedan är det några designkoncept på lite former som vi har tänkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 23. Cirkulär design. 

Figur 25. Kvadratisk 

Cirkulär design med en kvadrat 

i mitten. Enkel design med 

brytningen av en kvadrat 

istället för en cirkel i mitten. 

En kvadratisk design med en cirkel i 

mitten. Inspirerat från ett fönster. 

Enkel design med rena linjer. Man 

utvinner effektivast värme

den här typen av design.
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Designkoncept på former 

Här nedan är det några designkoncept på lite former som vi har tänkt utveckla vidare på.

 

design.  Figur 24. Triangulär design. 

 design.  Figur 26. Rektangulär

Cirkulär design med en kvadrat 

i mitten. Enkel design med 

brytningen av en kvadrat  

istället för en cirkel i mitten.  

Triangel design med en mindre triangel 

i mitten. Ser enkel och annorlunda ut 

med den ovanliga utformningen.

Inspiration från en varningstriangel. 

Man får ut mindre värme yta med 

denna design jämfört med de andra 

koncepten. 

 

En kvadratisk design med en cirkel i 

mitten. Inspirerat från ett fönster. 

Enkel design med rena linjer. Man 

utvinner effektivast värme yta med 

den här typen av design. 

Rektangulär design med en mindre rektangel i 

mitten. Tar lite för stor plats om man ska hålla 

sig till det tänkta måttet med 100 cm på 

höjden, eftersom bredden då blir runt

på grund av formen. 

Datum: 2010-03-31  

 

vidare på. 

design.  

Rektangulär design.  

Triangel design med en mindre triangel 

i mitten. Ser enkel och annorlunda ut 

utformningen. 

Inspiration från en varningstriangel. 

Man får ut mindre värme yta med 

denna design jämfört med de andra 

gn med en mindre rektangel i 

. Tar lite för stor plats om man ska hålla 

a måttet med 100 cm på 

höjden, eftersom bredden då blir runt 150 cm 
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7.9 Konceptbeskrivning

 

Koncept 1. 

Här är en sprängskiss på en 

kvadratisk design med ett cirkulärt 

hål i mitten. FRTP Heater är tänkt 

att lamineras ihop med framsida

En ljusslinga skall monteras på 

baksidan för att få ett behagligt 

ljussken. Materialet på bak och 

framsida är tänkt att vara i 

aluminium, då det leder värmen 

effektivt. 

Storleken på modellen är 

dimensionerad till 100x100x8 cm 

och hålet har en diameter på  

40 cm. 

 

 

 

 

 

 

Här ser man värmelampan från ett 

sidoperspektiv och hur ljusskenet 

sipprar längst med kanten. Detta 

sker eftersom konstruktionen har 

ett mellanrum mellan fram och 

baksida. 

 

 

 

Fördelar: Enkel design med 

rena linjer. Man utvinner 

effektivast värme med den 

 här typen av design. 
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Konceptbeskrivning 

kvadratisk design med ett cirkulärt 

i mitten. FRTP Heater är tänkt 

att lamineras ihop med framsidan. 

 

cm  

från ett 

sidoperspektiv och hur ljusskenet 

etta 

sker eftersom konstruktionen har 

Figur 27. Sprängskiss på koncept 1

Figur 28. Sidoperspektiv och ljusbeskrivning

Nackdelar: Svårare att få behaglig 

belysning gentemot väggen då ljuset 

kan absorberas upp av väggen vid 

mörka underlag. Om ljusslingan går 

sönder är det komplicerad att 

reparera på egen hand. 

Datum: 2010-03-31  

 

Sprängskiss på koncept 1.  

. Sidoperspektiv och ljusbeskrivning. 
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Koncept 2. 

Här är en sprängskiss på en 

kvadratisk design på koncept 2. 

Ett halvklot, även kallad bulb, 

placeras i mitten på framsidan. 

FRTP Heater lamineras ihop 

med framsidan och en lampa 

placeras i mitten för att 

möjliggöra ett behagligt 

ljussken. Materialet på 

framsida är tänkt att vara i 

rostfritt stål, då metalliska 

ämnen leder värme effektivast.  

Baksida ska vara i trä material för 

att skapa stabilitet i konstruktionen.

Storleken på modellen är  

dimensionerad till 100x100x45 cm

Diameter på bulben är 51 cm. 

 

 

 

 

 

  

Figur 30. Sidoperspektiv på 
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aterial för  

att skapa stabilitet i konstruktionen. 

cm.  

 

Figur 29. Sprängskiss på koncept 2. 

Fördelar: Stor värme yta med 

den kvadratiska typen av design. 

Integrerad termostat.  

Utbytbar lampa. 

Hög kvalitetskänsla. 

Nackdelar: Dyr att tillverka.

idoperspektiv på koncept 2.  Figur 31. Värmelampan framifrån.

Datum: 2010-03-31  

 

. Sprängskiss på koncept 2.  

Stor värme yta med 

den kvadratiska typen av design.  

Dyr att tillverka. 

Värmelampan framifrån.  
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7.10 Funktionsanalys 

 

Vi gjorde en funktionsanalys för att se vilken huvudfunktion produkten har, samt vilka funktioner som 

är nödvändiga och önskvärda. 

Huvudfunktion 

• Avge värme 

 

Nödvändig funktion 

• Fungerar som en enhet 

• Anpassningsbar för allmänna och offentliga miljöer 

• Medge stilren design 

• Möjliggöra jämn värmefördelning 

• Möjliggöra belysning 

• Förmedla harmoni 

• Medge tillförlitlighet 

• Vara tillverkningsbar 

• Vara anpassad för tillverkning 

• Vara ekonomisk 

• Äga få komponenter 

• Äga säkerhet 

• Vara tilltalande 

 

Önskvärd funktion 

• Äga innovationsvärde 

• Äga hållbar design 

• Återge kvalitetskänsla 
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Avge värme 

Förmedla 

harmoni 

Anpassningsbar 

för allmänna 

och offentliga 

miljöer 

Vara anpassad 

för tillverkning 

Vara 

tillverkningsbar 

Fungerar som en 

enhet 

Medge stilren 

design 

Äga 

innovationsvärde 

Återge 

kvalitetskänsla 

Vara 

ekonomisk 

Möjliggöra 

belysning 

Möjliggöra jämn 

värmefördelning 

Äga hållbar 

design 

Äga 

säkerhet 

Äga få 

komponenter 

Vara tilltalande 

 

Medge 

tillförlitlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32. Funktionsträd. 
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7.11 Quality Function Deployment (QFD) 

 

Vi har använt oss av verktyget QFD för att ta reda på vilka egenskaper som är viktiga för produkten. En 

konkurrentjämförelse har även gjort där vi har jämfört vår egen ny koncept med fyra andra på 

marknaden.  De tre konkurrenter består av följande: 

• Konkurrent 1 – Värmeelement från Zehnder Group och DuPont Building Innovations. 

• Konkurrent 2 – LVI el-radiator av gjutgranit. 

• Konkurrent 3 – Värmeelement Twisted Radiator.  

Vi har haft stor hjälp av QFD då relativt många marknadskrav med direkta produktegenskaper och 

dessutom flera konkurrenter att jämföras med. Viktningen av marknadskraven var relativt enkel då vi 

utgick utifrån vår kravspecifikation. Tanken är att man tidigt ska se vilka egenskaper som blir viktiga 

och på så sätt lägga mer tid åt det i projektet. 

Det resultat vi fick fram i vår QFD visar att vår produkts egenskaper placerar sig mycket bra jämfört 

med våra konkurrenter på marknaden. Det visar sig även tydligt hur viktiga de olika egenskaperna är 

beroende på hur högt resultat de får. De som fått högst egenskapsvikt är tilltalande design, 

värmegivande och innovationsgrad. Även form och materialkvalité är betydelsefulla och landade på 

samma egenskapsvikt. Se bilaga 5 för en tydligare bild av QFD matrisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. QFD-matris. 
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Figur 34. QFD-diagram. 
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7.12 Kravspecifikation 

 

Denna kravspecifikation har framtagits i samarbete med uppdragsgivaren och baseras på deras 

riktlinjer, QFD och kundönskemål. 

Marknadsbedömning 

• Vilka marknader skall produkten levereras till?  

• Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få, dvs. hur länge skall försäljning pågå? 

• Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter. 

Marknadskrav 

• Skall fungera som ett värmeelement – ha en effekt på 800-1000 Watt. 

• Den ska vara anpassningsbar för allmänna och offentliga miljöer. 

• Kunna avge dämpad och behaglig belysning. 

• Den ska vara innovativ med tilltalande och stilren design. 

• Hållbar design – innebär design och produktutveckling där såväl sociala, ekonomiska som 

ekologiska hänsyn är intakta. 

• Miljövänlig – äga få komponenter med återvinnande material. 

• Inte för tung – minimera vikten så att den inte ramlar ner från väggen. 

• Tillförlitlig – kunna lita på att produkten fungerar. 

• Enkel att använda. 

Kundkrav: 

• Ge värme – produkten ska klara av att värma upp till ca 700 C samt kunna regleras med hjälp 

av en termostator. 

• Attraktiv design. 

• Rimligt pris – prisintervall mellan 5000–10000 kr. 

• Bra kvalitet . 

• Den ska vara lätt och smidig att montera på väggen. 

• Lätt att underhålla – hålla rent och enkelt kunna byta lampa. 

• Tystgående – ger inte ifrån sig några störande ljud. 

• Målgruppen - män och kvinnor i åldern 25+. 
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• Prestandakrav – värma upp och ge behaglig belysning. 

• Krav på bruksanvisning – förklarar hur produkten fungerar samt skötselråd. 

• Packning och emballage – fraktas i lämplig kartong med skyddande emballage som exempelvis 

frigolit. 

Produktkrav: 

• Fungerar som en enhet. 

• Värmeelementet får max väga 25 kg . 

• Max temperatur för värmefoliet är 800 C som begränsas med hjälp av ett överhettningsskydd 

och temperaturen ska kunna regleras med hjälp av en installerad termostator. 

• Luktfri. 

• Snabb uppvärmning vid påslagning, inom en minut och jämn temperaturfördelning över ytan. 

• Vara brandsäker vid eventuell överhettning. 

• Vara tillverkningsbar vid en eventuell produktion. 

• Äga få komponenter för att underlätta tillverkningen. 

• Prestandakrav – inneha en effekt på 800-1000 Watt och innehålla en ljusskälla med 4x25 

Watts glödlampor för att uppnå behaglig belysning. 

• Livslängdskrav – minst 20 år. 

• Produkten ska klara av inomhus miljö som exempelvis ett vardagsrum. 

• Produkten ska uppfylla de lagar och direktiv som ställs inom EU.  

• Produkten ska kunna vara återvinningsbar enligt befintliga miljökrav. 

Materialkrav: 

• Värmegivande material som består av FRTP Heater. Värmeförmågan för materialet ska vara ca 

700 C enligt företagets anvisningar.  

• Framplattan ska vara av en värmeledande material exempelvis rostfri stål. 

• Bakplattan i trä material för att skapa stabilitet tillsammans med stålskivan. 
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7.13 Konceptutvärdering 

 

Efter olika koncept har tagit fram och endast ett fåtal idéer kvarstår är det dags att utveckla dem från 

idé till koncept. ”Konkretiseringen ger idé ägaren chansen att fördjupa sig i sin idé och ta den till nästa 

nivå i form av målande beskrivningar, tankar kring kundbehov eller grafiska illustrationer” (Idéer, 

kreativitet och innovation kap.2). 

Tillämpning av Pughs matris 

Vid tillämpning av Pugh matris togs kriterier från kravspecifikationen och de muntliga framförda 

direktiven av handledaren från Calesco. 

I matrisen jämfördes två koncept med referensprodukten. Konceptet som agerade referens var den 

befintliga produkten som företaget själva har tagit fram. 

Vid utvärderingen utav matrisen har skalan varit tregradig (-1, 0, +1), där 0 innebär att kriterierna är 

lika med referensen, -1 och +1 visar om produkten är sämre respektive bättre. 

De två olika koncepten jämfördes i matrisen och vi kunde konstatera att en av dem hade högre 

slutvärde än den andra. 

Pugh matrisen hjälper oss att utvärdera den bästa passande koncept utifrån dessa värderingspunkter: 

• Avge värme 

• Anpassningsbar 

• Tilltalande design 

• Innovativ 

• Tillförlitigt 

• Användarvänlig 

• Tillverkningsbar 

Visserligen behöver man inte gå efter matrisen slutresultat, de kan räcka med att notera vad man 

kommit fram till och utföra nödvändiga åtgärder. Det kan uppstå olika frågeställningar kring matrisens 

slutresultat och man kan fundera kring olika förbättringar vid låga viktningsvärden. Efter en väl utförd 

analys kan eventuella missar avslöjas och åtgärdas. 

Det koncept som fick störst värden i Pugh-matrisen var koncept 2. Det gav oss slutsumman på 9 

jämfört med koncept 1 som hade lägre slutsumma. Resultatet beror på att koncept 2 är en 

vidareutveckling av koncept 1 där främst konstruktionen ändrades för att underlätta tillverkningen.  

Se bilaga 6 för en tydligare bild av Pugh-matrisen.  
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Figur 35. Referens produkt.
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Figur 38. Pugh-matris. 

Figur 36. Koncept 1. Figur 37. Koncept 2.Referens produkt. 

Datum: 2010-03-31  

 

Koncept 2. 
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7.14 Val av koncept 

 

Efter tillämpning utav produktutvecklingsverktyget Pugh, tog vi nästa steg och valde ett av koncepten. 

Valet blev koncept 2 eftersom det fick högre värden än koncept 1 i Pugh-matrisen. Utöver den 

information som verktyget gett så har koncept 2 en till synes enklare konstruktion än koncept 1, 

eftersom alla sidor lamineras ihop och det bildas därför inget mellanrum som konstruktionen på 

koncept 1, då när det behövs utrymme för ljusslingan.  

Båda koncepten har en stor möjlighet för framgång med sin stilrena och utstickande design. De är 

avvikande jämfört med de traditionella elementen. Men koncept 2 kan vara aningen mer utstickande 

då den har sitt iögonfallande halvklot som fångar ens uppmärksamhet. Ljussättningen mellan de två 

koncepten är båda behagliga, men då koncept 1 har sin ljussättning baserat på väggen den hänger på 

så kan den i vissa fall inte ge det beräknade ljusskenet. Ljusa underlag ger bäst det behagliga ljus man 

vill uppnå, och eftersom mörka underlag absorberar ljusskenet kan dess användningsområde 

begränsas till ljusa väggar. Koncept2 har sitt behagliga ljussken oavsett vilken vägg den hänger på.  

Slutligen så kan detta sammanfattas till att koncept 2 har fler fördelar som talar för ett vinnande val av 

koncept. 

Efter koncept valet redovisade vi till våra handledare på företaget om varför just koncept 2 vann. 

Deras synpunkter var positiva där de bland annat gillade idén och designen, och de ser fram emot att 

få se en fungerande prototyp.   
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7.15 Failure Mode Effects Analysis (FMEA) 

 

FMEA gav oss möjligheten att se över vilka fel som kan uppkomma då produkten används. Vi valde då 

att gå in djupt och detaljerat i alla möjliga fel som kan uppkomma, där många gemensamma fel kan 

vara i riskzonen för att få produkten obrukbar. En granskning görs för att upptäcka möjliga uppkomna 

fel och vilka alternativa lösningar som finns för att lösa problemet.  

Granskningen görs genom att sätta olika vikter på de olika riskerna så att det blir möjligt att sätta ett 

prioriteringsnummer, Risk Priority Number (RPN), på varje riskområde. Sedan kan man lägga fokus på 

att åtgärda och lösa de högst rankade riskerna. Se bilaga 7 för tydligare tabell av FMEA. 

 

Konstruktion FMEA: 

 

 

Efter FMEA analysen så kan vi konstatera att de största felorsakerna som kan uppstå enligt RPN´s 

värden är överhettning, förslitning och risken för att produkten ska ramlar ner.  Dessa felorsaker 

åtgärdas enklast genom att bryta elförsörjningen vid eventuellt överhettning, byta ut termostaten vid 

förslitning och fästa stadigare hänganordning för att undvika att den inte ramlar ner från väggen. 

 

 

Figur 39. FMEA tabell. 
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7.16 Prototypframtagning 

 

Kostnadskalkyl 

Kostnaderna för prototypbyggen baserar sig främst kring materialvalen. En lättare sammanställning av 

de kostnader vi lagt ut för att bygga en prototyp följer här nedan: 

• Rostfri stålskiva 2x1 meter  ca 2000 kr inklusive frakt 

• MDF 3x1,5 meter  500 kr 

• Lampa med bulb  ca 800 kr 

• Ben/väggfäste  3 kr/styck (4 stycken) 

• Sladd komponenter  ca 100 kr 

• Skruvar och muttrar  ca 50 kr 

• Glödlampor  15 kr/paket (2 paket) 

• FRTP Heater  Sponsrad av företaget 

Den totala kostnaden för en prototyp ligger runt 3500 kr. 

 

Allmänt om rostfritt stål 

Rostfritt stål är en benämning som används för många ståltyper som kan karakteriseras med en 

mycket hög korrosionsbeständighet jämfört med ett vanligt mild- och låglegerat stål.  

Med hög korrosionsbeständighet menar man att materialet har en hög tålighet då den utsätts för 

slitage så som luft, vatten och även i kemiska lösningar (rost). 

Den höga korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål grundar sig främst på att man tillägger till 

åtminstone 11 % krom (Cr), men de flesta vanligt använda rostfria stål innehåller ungefär 18 % krom. 

Andra legeringselement som har betydelse är nickel (Ni) och för sin framstående 

korrosionsbeständighet används också molybden (Mo). 

Vanliga egenskaper hos rostfritt stål är följande: 

• Att vara hållbar och korrosionsbeständig i olika miljöer 

• God formnings- och behandlingskaraktär 

• Enkel att underhålla (rengöring) 

• Bra hållfasthet 
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Rostfritt stål kan i huvudsak delas in i fyra olika typer: 

Austenitiskt rostfritt stål – Denna typ utgör det största inom rostfritt stål och är enkel att arbeta med. 

Detta rostfria stål innehåller ca 18 % krom, 10 % nickel och 2-3 % molybden och har en utmärkt 

korrosionsbeständighet. Till skillnad mot andra typer av rostfritt stål är inte austentiska stål 

magnetiska och därför dras inte magnetiska partiklar till dess yta.  

 

Austenitiskt-ferritiskt stål - Stålet innehåller normalt 18-25 % krom, 5-6 % nickel och 0,03-0,15 % 

kol. Dess korrosionsresistens är densamma som för austenitiskt rostfritt stål, men dess resistens mot 

spänningskorrosion är bättre. Detta stål är magnetiskt tillskillnad från den förra.  

 

Normala användningsområden för denna typ är inom den petrokemiska industrin, olje- och 

gasindustrin samt den kemiska processindustrin. 

 

Ferritiska rostfria stål - Ferritiska stål innehåller mellan 11,5-16,5 % krom och mindre än 0,5 % nickel. 

Denna ståltyp är magnetisk och kommer därför att dra till sig partiklar vilket kan orsaka problem med 

kontamination (förorening). Ferritiska stål är inte lämpliga för produkter som skall användas inom 

exempelvis avvattningssystem. 

Denna typ har sämre egenskaper beträffande korrosionsbeständighet jämfört med den austenitiska 

typen. De används i mindre krävande applikationer som exempelvis hushålls- och bilens inre 

utrustning. Denna typ av rostfritt stål är jämfört med de austenitiska typerna en aning sprödare. 

 

Martensitiska rostfria stål - Denna ståltyp innehåller omkring 12,5 % krom och har en relativt hög 

kolhalt 0,3 % jämfört med austenitiska stål som innehåller omkring 0,02 % kol och ferritiska stål som 

innehåller omkring 0,04 % kol.  

Martensitiska rostfria stål är magnetiska och är den typ av rostfritt stål som har den högsta 

hållfastheten, fast de har också den sämsta korrosionsbeständigheten. De kan härdas med 

värmebehandling och används i allmänhet för tillverkning av knivar och bland annat för turbiner och 

propellrar (Rostfria stål, SiS handbok 4 utgåva 7, 2003). 
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Framplatta i rostfritt stålskiva

Vårt beslut av materialval till framplatta baseras kring värme givande egenskaper och utseende.  Vi 

valde att konstruera framplattan i rostfritt stål eftersom det är ett bra värmeledande material. 

Rostfritt material ger en hög kvalitetskänsla och skapar et

 

 

Efter att vi har fått hem den rostfria stålskivan 

så var vi tvungen att klippa av den efter det 

mått som vi beräknat och ritat ut.  

Dimensionen på rostfria stålskivan ska vara 

126,5 cm x 94 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Rostfri stålskiva.
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skiva 

Vårt beslut av materialval till framplatta baseras kring värme givande egenskaper och utseende.  Vi 

valde att konstruera framplattan i rostfritt stål eftersom det är ett bra värmeledande material. 

Rostfritt material ger en hög kvalitetskänsla och skapar ett tilltalande intryck.  

Den rostfria stålskivan beställs 

Eskilstuna Handelsstål. Skivan levereras i 

storleken 200x100 cm med tjockleken 0.6 

mm.  

 

 

 

 

 

 

rostfria stålskivan 

tvungen att klippa av den efter det 

mått som vi beräknat och ritat ut.  

Dimensionen på rostfria stålskivan ska vara 

Rostfri stålskiva. 

Figur 41. Klippning av stålskivan.

Datum: 2010-03-31  

 

Vårt beslut av materialval till framplatta baseras kring värme givande egenskaper och utseende.  Vi 

valde att konstruera framplattan i rostfritt stål eftersom det är ett bra värmeledande material. 

Den rostfria stålskivan beställs hem från 

Eskilstuna Handelsstål. Skivan levereras i 

en 200x100 cm med tjockleken 0.6 

Klippning av stålskivan. 
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Framplattan har vi valt att bocka 

på alla sidor för att minimera antal 

skarvar och för att täcka komponenterna 

inifrån så att den inte syns. Bockni

av stål skivan fick vi hjälp med av 

företaget Solö Mechanical Solutions

eftersom skolans inte hade verktyg för 

ändamålet. 

Vi har även gjort 4 borrhål på alla 

bockade sidor för att senare kunna 

sammansätta alla komponenter till en 

enhet.  

 

 

 

 

Figur 42. Stålskivan sätts på 

plats för bockning. 
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ramplattan har vi valt att bocka 1,5 cm 

alla sidor för att minimera antal 

och för att täcka komponenterna 

Bockningen 

av stål skivan fick vi hjälp med av 

företaget Solö Mechanical Solutions 

eftersom skolans inte hade verktyg för 

hål på alla 

kunna 

sammansätta alla komponenter till en 

Stålskivan sätts på  

Figur 43. Här bockas stålskivan.

Figur 44. Den färdig bockade stålskivan.

Datum: 2010-03-31  

 

Här bockas stålskivan. 

Den färdig bockade stålskivan. 
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Om MDF (Medium Density Fiberboard)

MDF står för Medium Density Fiber

används för tillverkning av möbelkomponenter där man önskar fräsa en profilerad kant. 

tvåsidigt släta och tillverkas i en mängd tjocklekar. 

lackeringsegenskaper. Eftersom materialet består av finfördelade fibrer är även bearbetade ytor släta 

och lämpar sig därför väl till målning.

dubbelsidigt direktlaminerade. MDF

 

Bakplatta i MDF-skiva 

Bakplattan har vi valt att använda oss av trä 

för att öka konstruktionens stabilitet och 

för att minimera risken att vår produkt ska 

blir allt för tung. Med tanke på 

konstruktionen så ville vi ha ett material 

som är lätt att arbeta med. Valet av trä 

material blev ett material som kallas för 

MDF ” Medium Density Fiberboard

fanns att få tag på i skolans verkstad. 

Vi var tvungen att såga ut exakt det mått vi 

ville ha på vår bakplatta för att den ska 

passa innanför den bockade rostfria 

stålskivan.  
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MDF (Medium Density Fiberboard) 

Medium Density Fiberboard och är en typ av träfiberskivor med mycket fint spån 

för tillverkning av möbelkomponenter där man önskar fräsa en profilerad kant. 

tvåsidigt släta och tillverkas i en mängd tjocklekar. Materialet är kompakt och har goda fräs

Eftersom materialet består av finfördelade fibrer är även bearbetade ytor släta 

och lämpar sig därför väl till målning. MDF-skivorna levereras antingen råa, lackerade eller 

. MDF-skivan tillverkas av 100 % barrträ, vilket ger en mycket ljus skiva. 

plattan har vi valt att använda oss av trä 

öka konstruktionens stabilitet och 

risken att vår produkt ska 

konstruktionen så ville vi ha ett material 

som är lätt att arbeta med. Valet av trä 

material blev ett material som kallas för 

Medium Density Fiberboard” och det 

verkstad.  

Vi var tvungen att såga ut exakt det mått vi 

ville ha på vår bakplatta för att den ska 

de rostfria 

 

Figur 45. MDF-trä skiva efter sågning.

Datum: 2010-03-31  

 

med mycket fint spån och 

för tillverkning av möbelkomponenter där man önskar fräsa en profilerad kant. MDF skivor är 

är kompakt och har goda fräs- och 

Eftersom materialet består av finfördelade fibrer är även bearbetade ytor släta 

skivorna levereras antingen råa, lackerade eller 

barrträ, vilket ger en mycket ljus skiva.  

trä skiva efter sågning. 
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Om FRTP Heater 

FRTP står för ”Fibre Reinforced ThermoPlastic” Heater. 

som består av glasfibrer. Värmefoliet är ordentligt skyddad i en varaktig förslutning som är både stöt

och vattentålig. Den är även fukttålig vilket möjliggör användning för hårt utsatta miljöer. Produkten 

kan integreras med många olika ty

glansiga ytor med både text och bild på. FRTP Heatern kan även lamineras ihop med både 

värmeisolatorer och metalliska delar. 

Fördel med värmefolie:  

- Styvhet  

- Hållbarhet  

- Vara motståndskraftig 

- Formbar design 

- Integrerade funktioner 

- Vattentät 

Värmeplattorna, FRTP, fick vi av 

företaget som behövdes för att 

konstruera vår prototyp av 

värmeelementet. Vi fick två 

spillskivor av FRTP Heater med 

måtten 91x61 cm och både 

skivorna är testade och 

funktionella för prototypbygget. 

FRTP plattorna har sedan 

tidigare lamineras ihop med en 

skyddsplast utanför för att 

skydda värmefoliet. 

Plattorna klarar av 230 Volt och 

det finns ett överhettningsskydd 

fast monterad av säkerhetsskäl, 

vilket se till att plattorna inte överstiger 100

på 800-1000 Watt. FRTP plattorna har 

en effekt på 0,075 Watt/cm2, enligt 

våra mått på plattorna får vi beräkningarna 

till 122 x 91 cm vilket blir 11 102 cm

Sedan tar vi plattornas effekt angivelse och 

får fram 11 102 x 0,075 = 832,65 Watt. 
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FRTP står för ”Fibre Reinforced ThermoPlastic” Heater. Värmefolien är då integrerad med 

som består av glasfibrer. Värmefoliet är ordentligt skyddad i en varaktig förslutning som är både stöt

och vattentålig. Den är även fukttålig vilket möjliggör användning för hårt utsatta miljöer. Produkten 

kan integreras med många olika typer av ytor, allt från mjuka termoplastiska gummimaterial till styva 

glansiga ytor med både text och bild på. FRTP Heatern kan även lamineras ihop med både 

värmeisolatorer och metalliska delar.  

 

 

  

 

Värmeplattorna, FRTP, fick vi av 

funktionella för prototypbygget. 

överhettningsskydd 

vilket se till att plattorna inte överstiger 1000 C. Värmeplattorna ger en effekt  

FRTP plattorna har  

ligt  

äkningarna  

102 cm2.  

Sedan tar vi plattornas effekt angivelse och  

= 832,65 Watt. Detta motsvarar en yttemperatur ca 700 C.

Figur 46. Så här såg FRTP plattorna ut när vi fick dem av företaget.

Datum: 2010-03-31  

 

Värmefolien är då integrerad med materialet 

som består av glasfibrer. Värmefoliet är ordentligt skyddad i en varaktig förslutning som är både stöt- 

och vattentålig. Den är även fukttålig vilket möjliggör användning för hårt utsatta miljöer. Produkten 

v ytor, allt från mjuka termoplastiska gummimaterial till styva 

glansiga ytor med både text och bild på. FRTP Heatern kan även lamineras ihop med både 

C. 

Så här såg FRTP plattorna ut när vi fick dem av företaget. 
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Lampa med bulb  

Här sätts lampplattan utan bulb 

fast på framplattan med skruvar så 

att den håller sig kvar på sin plats. 

4 stycken 25 Watts glödlampor 

kommer sedan att monteras för 

att få den behagliga belysningen.

 

 

 

 

 

 

 

Bulben är en halvklot 

formad glaskupa med 

diametern 51 cm och 

höjden 10 cm, som 

kommer sitta fast på 

framplattan och allmänt 

skapa en tilltalande 

design på 

slutprodukten. Bulben 

är i vit färg och av 

frostat glas, material 

kommer därför inte släppa  

igenom så mycket ljus.  

Det kommer finnas fyra vanliga  

glödlampor på 25 Watt vardera 

 fast monterad bakom bulben för

 att få den behagliga ljussken som 

värmeelementet kommer ge ifrån sig.
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Här sätts lampplattan utan bulb 

fast på framplattan med skruvar så 

att den håller sig kvar på sin plats.  

kommer sedan att monteras för 

att få den behagliga belysningen. 

 

 

fast monterad bakom bulben för 

gliga ljussken som  

kommer ge ifrån sig. 

 

Figur 48. Här är en bulb med och utan belysning.

Figur 47. Lampplattan i skruvad på framplattan.

Datum: 2010-03-31  

 

Här är en bulb med och utan belysning. 

47. Lampplattan i skruvad på framplattan. 
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Ben/Väggfäste 

Fyra ben med tillhörande väggfäste kommer att 

finnas på bakplattan så att man kan hänga upp 

elementet på väggen. Benen kommer 

konstruerad så att den klarar av tyngden på 

värmeelementet så att den inte ramlar ner från väggen.

På figur 50 ser man att två hål borras på två

väggfästena för att kunna hänga upp på väggen och de 

andra två benen är som stöd mot väggen.

 

 

 

 

 

 

Termostat 

Eftersom det är en prototyp modell så kommer det 

inte finnas någon riktig fungerande termostat s

hade tänkt ha från början, utan istället en attrapp 

modell.  Men om produkten kommer realiseras 

senare så behövs det en termostat som kan reglera 

temperaturen efter önskemål.  

Figur 50. Här borras hålen för upphängningen.
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Fyra ben med tillhörande väggfäste kommer att  

kan hänga upp  

Benen kommer att vara i stål och 

rar av tyngden på  

så att den inte ramlar ner från väggen. 

På figur 50 ser man att två hål borras på två utav 

fästena för att kunna hänga upp på väggen och de 

benen är som stöd mot väggen. 

Eftersom det är en prototyp modell så kommer det 

inte finnas någon riktig fungerande termostat som vi 

hade tänkt ha från början, utan istället en attrapp 

mmer realiseras 

ermostat som kan reglera 

Figur 49. Ben/Väggfäste som ska sitta på 

baksidan för upphängning och stöd.

50. Här borras hålen för upphängningen. Figur 51. De fyra ben/väggfästen fast 

monterad på bakplattan.

Figur 52. Exempel på termostat.

Datum: 2010-03-31  

 

 

 

 

 

49. Ben/Väggfäste som ska sitta på 

baksidan för upphängning och stöd. 

51. De fyra ben/väggfästen fast  

monterad på bakplattan. 

52. Exempel på termostat. 
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Efter att vi bestämt användningsområdet för FRTP Heater vart det slutgiltiga resultatet ett 

värmeelement med en integrerad lampa fäst på dess framsida. Då företaget ville ha ett nytt 

användningsområde för deras produkt FRTP Heater, så lades det ner stor fo

och vad som skulle kunna vara det mest lämpliga tillämpningen med tanke på produktens goda 

värmegivande potentialer. Värmeelementet är tänkt att kunna användas i både privata hem och även 

på offentliga platser som exempelvis konf

Resultatet baserar sig mycket kring ett värmeelement som skall vara väldigt innovativt och samtidigt 

ha en tilltalande design. Bakom innovationen ligger FRTP Heater integrationen i värmeelementet samt 

integrationen av en lampa på framsidan av värmeelementet. Designen är tänkt att vara fyrkantig med 

en stor cirkulär lampa på framsidan. 

fyrkantig modell. 

 

 

  

Prototyp modellen har en mer rektangulär design och aningen större lampa på framsidan. 

de förutsättningarna som vi fick av företaget så fick vi ändra grundmåtten på vår modell från 

100x100x45 cm till 123x94x10 cm. De nya måtten på modellen 

centimeter på sidorna och med en liten ökning av diametermåttet på lampan

Istället för den tänkta termostaten på den nedre sidan har vi på prototypen använt oss av en 

termostat attrapp för en illustration. 

Figur 53. CAD bild på fyrkantig form.
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8. Resultat 

Efter att vi bestämt användningsområdet för FRTP Heater vart det slutgiltiga resultatet ett 

värmeelement med en integrerad lampa fäst på dess framsida. Då företaget ville ha ett nytt 

användningsområde för deras produkt FRTP Heater, så lades det ner stor fokus på dess funktionalitet 

och vad som skulle kunna vara det mest lämpliga tillämpningen med tanke på produktens goda 

värmegivande potentialer. Värmeelementet är tänkt att kunna användas i både privata hem och även 

på offentliga platser som exempelvis konferensrum eller bibliotek.  

Resultatet baserar sig mycket kring ett värmeelement som skall vara väldigt innovativt och samtidigt 

ha en tilltalande design. Bakom innovationen ligger FRTP Heater integrationen i värmeelementet samt 

på framsidan av värmeelementet. Designen är tänkt att vara fyrkantig med 

en stor cirkulär lampa på framsidan. Vi utförde CAD ritningar på våra idéer och använde oss först av en 

Prototyp modellen har en mer rektangulär design och aningen större lampa på framsidan. 

de förutsättningarna som vi fick av företaget så fick vi ändra grundmåtten på vår modell från 

0 cm. De nya måtten på modellen skiljer sig enbart med ett par 

en liten ökning av diametermåttet på lampan från 45 cm till 51 cm

Istället för den tänkta termostaten på den nedre sidan har vi på prototypen använt oss av en 

termostat attrapp för en illustration.  

53. CAD bild på fyrkantig form. Figur 54. CAD sprängskiss.

Datum: 2010-03-31  

 

Efter att vi bestämt användningsområdet för FRTP Heater vart det slutgiltiga resultatet ett 

värmeelement med en integrerad lampa fäst på dess framsida. Då företaget ville ha ett nytt 

kus på dess funktionalitet 

och vad som skulle kunna vara det mest lämpliga tillämpningen med tanke på produktens goda 

värmegivande potentialer. Värmeelementet är tänkt att kunna användas i både privata hem och även 

Resultatet baserar sig mycket kring ett värmeelement som skall vara väldigt innovativt och samtidigt 

ha en tilltalande design. Bakom innovationen ligger FRTP Heater integrationen i värmeelementet samt 

på framsidan av värmeelementet. Designen är tänkt att vara fyrkantig med 

Vi utförde CAD ritningar på våra idéer och använde oss först av en 

Prototyp modellen har en mer rektangulär design och aningen större lampa på framsidan. På grund av 

de förutsättningarna som vi fick av företaget så fick vi ändra grundmåtten på vår modell från 

enbart med ett par 

från 45 cm till 51 cm. 

Istället för den tänkta termostaten på den nedre sidan har vi på prototypen använt oss av en 

54. CAD sprängskiss. 
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Då grunduppgiften var att ta fram ett nytt anvä

designen variera på värmeelementet och dess lampa, men är hittills bäst lämpad efter vår utveckling 

och design. Tanken bakom lampan är att den ska kunna ge en behaglig belysning och vara innovativ då 

den sitter på ett värmeelement. 

Värmeelementet består av ett ytskikt med rostfritt stål och frostat glas. Funktionaliteten består av 

FRTP Heatern som värmer upp med hjälp av en termostat och lampan som ger det behagliga 

belysningen. Konstruktionen baserar sig 

MDF-trä för stabilitet på baksidan.   

Den exklusiva designen ger en känsla av hög kvalitet och är iögonfallande av de flesta då 

konstruktionen är stor och robust.

 

Figur 55. CAD bild på rektangulär form.

Figur 57. Värmeelementet.
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Då grunduppgiften var att ta fram ett nytt användningsområde för FRTP Heater som vi gjorde, så kan 

designen variera på värmeelementet och dess lampa, men är hittills bäst lämpad efter vår utveckling 

och design. Tanken bakom lampan är att den ska kunna ge en behaglig belysning och vara innovativ då 

 

Värmeelementet består av ett ytskikt med rostfritt stål och frostat glas. Funktionaliteten består av 

FRTP Heatern som värmer upp med hjälp av en termostat och lampan som ger det behagliga 

belysningen. Konstruktionen baserar sig kring laminering av FRTP Heater plattorna på insidan och 

trä för stabilitet på baksidan.    

Den exklusiva designen ger en känsla av hög kvalitet och är iögonfallande av de flesta då 

konstruktionen är stor och robust. 

55. CAD bild på rektangulär form. Figur 56. CAD sprängskiss.

57. Värmeelementet. Figur 58. Värmeelement med belysning.

Datum: 2010-03-31  

 

ndningsområde för FRTP Heater som vi gjorde, så kan 

designen variera på värmeelementet och dess lampa, men är hittills bäst lämpad efter vår utveckling 

och design. Tanken bakom lampan är att den ska kunna ge en behaglig belysning och vara innovativ då 

Värmeelementet består av ett ytskikt med rostfritt stål och frostat glas. Funktionaliteten består av 

FRTP Heatern som värmer upp med hjälp av en termostat och lampan som ger det behagliga 

kring laminering av FRTP Heater plattorna på insidan och 

Den exklusiva designen ger en känsla av hög kvalitet och är iögonfallande av de flesta då 

56. CAD sprängskiss. 

58. Värmeelement med belysning. 
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8.1Test av prototyp 

 

Efter att vi har byggt färdigt prototypen så var det dags att göra tester på den. Detta gjordes efter 

följande kriterier: 

• Att den ger värme och uppnår en temperatur på 700 C med den angivna effekten  

på 800 Watt. 

• Att den ger en behaglig belysning. 

• Att väggfäste/ben klarar av vikten vid upphängning. 

• Att den klarar standarden på strömuttag på 230 Volt. 

• Att designen ger ett tilltalande intryck. 

• En uppskattning av försäljningspriset på produkten. 

 

Produkten ger värme med en effekt på ca 800 Watt med en temperatur upp mot 700 C. Detta testades 

utan en installerad termostat då detta bara är en prototyp. 

Värmeelementet har en lampa integrerad på framplattan och ger ifrån sig en behaglig belysning med 

hjälp av 4 stycken 25 Watts glödlampor. Behaglighetskänslan av belysningen kan uppfattas olika från 

person till person, men denna belysning på vår produkt är en uppskattning som känns rimligt för att 

kalla behaglig. 

Prototypen är försedd med 4 stycken väggfäste/ben gjorda i stålmaterial för att klara av den totala 

vikten på ca 20kg. Av de 4 väggfästena/ben, så är två av dessa stöd så att inte produkten vill luta sig 

mot väggen på den nedre delen.  

 Produkten klarar av standarden på dagens alla vanliga strömuttag på 230 Volt. 

Designen är väldig stilrent och tilltalande. Den kan lätt anpassas till olika miljöer tack vare den unika 

designen. En enkel undersökning har gjorts för att få feedback på produktens design och utseende. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta tyckte om produktens design. Mycket beror på att 

materialvalet av rostfritt stål ger produkten en hög kvalitetskänsla. 

Efter att ha vägt samman alla kostnader och gjort en marknadsundersökning så uppskattar vi att 

slutprodukten kommer att kunna säljas för ca 5000–10000 kr. 
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9. Analys 
 

Syftet med projektet var att hitta nya användningsområden för produkten FRTP Heater. Målet med 

projektet är att skapa en ny attraktiv produkt för ett nytt användningsområde vars egenskaper ska 

passa in i företagets profil. Detta har uppfyllts med ett godkännande från företaget.  

Dessa frågor har vi behandlat i projektet med referens till problemformuleringen. 

• Inom vilka nya användningsområden kan man tillämpa FRTP Heater? 

• Hur mycket effekt kommer produkten att ge? 

• Vilka material kan användas för att leda värmen effektivast? 

• Hur skall designen vara för att produkten ska vara attraktivt? 

• Hur har den tänkt och användas? 

• Vilka är den tänkta målgruppen? 

Vi har tagit fram ett koncept för ett värmeelement som vi anser uppfyller de kraven utifrån 

uppdragsgivarens önskemål. Men hur väl uppfyller resultatet jämfört med kravspecifikationen? 

Marknadsbedömning 

• Vilka marknader skall produkten levereras till?  

- Produkten är tänkt att levereras till marknader inom hus- och offentliga miljöer. 

• Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få, dvs. hur länge skall försäljning pågå? 

- Försäljningen kommer att ske löpande tills bättre uppvärmningsmetoder uppkommer. 

• Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter. 

- En konkurrentanalys har gjorts för att få en uppfattning om vilka konkurrenter som finns på 

marknaden och deras motsvarande produkter.  

Marknadskrav 

• Skall fungera som ett värmeelement – ha en effekt på 800-1000 Watt. 

- Slutprodukten blev ett värmeelement med en effekt på ca 800 Watt.  

• Den ska vara anpassningsbar för allmänna och offentliga miljöer. 

- Produkten är anpassningsbar för både hemmet och offentliga miljöer.  

• Kunna avge dämpad och behaglig belysning. 

- Värmeelementet är en unik och innovativ produkt då den är integrerad tillsammans med en 

lampa och ger en dämpad belysning med hjälp av 4 stycken 25 Watts glödlampor. 

• Den ska vara innovativ med tilltalande och stilren design. 
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- Den har en tilltalande och stilren design tack vare den unika lösningen. 

• Hållbar design – innebär design och produktutveckling där såväl sociala, ekonomiska som 

ekologiska hänsyn är intakta. 

- Produkten har en stilren och enkel design som man inte tröttnar på i första taget. 

• Miljövänlig – äga få komponenter med återvinnande material. 

- Den är tillverkad av återvinnande material där komponenterna kan tas isär för att enkelt 

kunna källsorteras. 

• Inte för tung – minimera vikten så att den inte ramlar ner från väggen. 

- Produktens vikt har vi tagit hänsyn till vid prototypbygget för att minimera risken att den blir 

för tung och ramlar ner från väggen. 

• Tillförlitlig – kunna lita på att produkten fungerar. 

- Produkten känns pålitlig och kan förse med både värme och behaglig belysning.  

• Enkel att använda. 

- Produkten är lätt att använda utan några avancerade funktioner.  

Kundkrav: 

• Ge värme – produkten ska klara av att värma upp till ca 700 C samt kunna regleras med hjälp 

av en termostator. 

- Då detta är en prototyp så klarar värmeelementet av att värma upp till 700 C, men kan inte 

regleras då prototypen saknar en termostator. 

• Attraktiv design. 

- Designen är attraktiv med den unika konstruktionen. 

• Rimligt pris – prisintervall mellan 5000–10000 kr. 

- Priset på slutprodukten hamnar uppskattningsvis runt mellan till överklass nivå  

ca 5000–10000 kr.  

• Bra kvalitet. 

- Hög kvalitetskänsla då produkten är gjord i rostfritt stål. 

• Den ska vara lätt och smidig att montera på väggen. 

- Värmeelementet har två hänganordningar med stöd på baksidan så att den blir smidig att 

montera och hänga upp på väggen. 

• Lätt att underhålla – hålla rent och enkelt kunna byta lampa. 

- Konstruktionen är lätt att underhålla till exempel om man vill byta glödlampan så är det bara 

att ta loss bulben på framsidan. 
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• Tystgående – ger inte ifrån sig några störande ljud. 

- Värmeelementen är väldigt tystgående och ger inte ifrån sig några störande ljud. 

• Målgruppen - män och kvinnor i åldern 25+. 

- Den tänkta målgruppen som produkten inriktar sig mot är män och kvinnor i åldern 25+. 

• Prestandakrav – värma upp och ge behaglig belysning. 

- Produkten ger en effekt på ca 800 Watt och ger ifrån sig en behaglig belysning med 4 stycken 

25 Watts glödlampor. 

• Krav på bruksanvisning – förklarar hur produkten fungerar samt skötselråd. 

- Den skall följa med en bruksanvisning som visar hur värmeelementet fungerar samt hur man 

ska underhålla den. 

• Packning och emballage – fraktas i lämplig kartong med skyddande emballage som exempelvis 

frigolit. 

- Värmeelementet bör fraktas i en lämplig kartong med skyddande emballage i exempelvis 

frigolit eller skumplast. 

Produktkrav: 

• Fungerar som en enhet. 

- Värmeelementet är byggd och konstruerat så att alla komponenter sätts ihop till en funktionell 

enhet. 

• Värmeelementet får max väga 25 kg. 

- Totalvikten ligger runt 20 kg. 

• Max temperatur för värmefoliet är 800 C som begränsas med hjälp av ett överhettningsskydd 

och temperaturen ska kunna regleras med hjälp av en installerad termostator. 

- Värmeelementet har en överhettningsskydd monterad så att värmefoliet inte ska överstiga  

800 C. Prototypen saknar en termostator. 

• Luktfri. 

- Produkten ger inte ifrån sig några oönskade lukter. 

• Snabb uppvärmning vid påslagning, inom en minut och jämn temperaturfördelning över ytan. 

- Det går fort att värma upp elementet till önskad temperatur vid påslagning och man får en 

jämn värmefördelning över ytan. 

• Vara brandsäker vid eventuell överhettning. 

- Detta förhindras med hjälp av överhettningsskyddet som finns monterad i produkten. 

• Vara tillverkningsbar vid en eventuell produktion. 

- Produkten är fullt möjlig att tillverka. 
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• Äga få komponenter för att underlätta tillverkningen. 

- Produkten äger få komponenter vilket underlättar vid eventuell serietillverkning. 

• Prestandakrav – inneha en effekt på 800-1000 Watt och innehålla en ljusskälla med 4x25 

Watts glödlampor för att uppnå behaglig belysning. 

Uppfyller prestandan med ca 800 Watt och innehåller en behaglig ljuskälla. 

• Livslängdskrav – minst 20 år. 

- Konstruktion, teknik och material bör hålla i 20 år, beroende på vilka påfrestningar 

värmeelementet utsätts för.  

• Produkten ska klara av inomhus miljö som exempelvis ett vardagsrum. 

- Produkten har en design och är byggd för att passa in i sådana miljöer. 

• Produkten ska uppfylla de lagar och direktiv som ställs inom EU. 

- Detta är en prototyp och har inte genomgått de standardkraven som ställts på den än.  

• Produkten ska kunna vara återvinningsbar enligt befintliga miljökrav. 

- De material som används till prototypen är återvinningsbara. 

Materialkrav: 

• Värmegivande material som består av FRTP Heater. Värmeförmågan för materialet ska vara ca 

700 C enligt företagets anvisningar. 

- Värmeelementet består av två FRTP Heater plattor som är ett värmegivande material 

framställt utav Calesco.  

• Framplattan ska vara av en värmeledande material exempelvis rostfritt stål. 

- Materialet för framplattan är konstruerad i rostfritt stål med bra värmeledande egenskaper.  

• Bakplattan i trä material för att skapa stabilitet tillsammans med stålskivan. 

- Bakplattan är gjord av MDF-trä och används för att skapa stabilitet tillsammans med 

framplattan. 

 

En enkel kostnadskalkyl har gjorts för att få en uppfattning av vad prototypbygget kommer att kosta i 

slutändan. Vi kan konstatera att produkten kan variera i pris då en produktionslinje sänker 

kostnaderna till skillnad från ett prototypbygge. Priset kan variera då produkten även kan vara 

kundanpassad, exempelvis om en kund vill ha speciella mönster på produkten. Samt materialval kan 

påverka priset på slutprodukten. 
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Valet av materialet rostfritt stål baserar sig främst på att den ger en hög kvalitetskänsla jämfört med 

andra metalliska material, fastän det inte ger värmeelementet den optimala effekten av 

värmespridning. 

MDF träskivan vi använt som bakplatta har stabiliserat konstruktionen av produkten. Materialet är 

väldigt lätt att arbeta med och har en lite lättare vikt jämfört med andra trämaterial. Eftersom den är 

gjord av sågspån i mitten kan den vara aningen för skör vid skruvfästena på sidorna. Samt att 

väggfästena kändes lite opålitliga till en början med tanke på produktens vikt men förstärktes då med 

ytterligare skruvhål. 

Värmeelementet är ett nytt användningsområde då det är integrerat med en lampa och har en väldigt 

tilltalande design. Designformen är flexibel då grundidén var tänkt från början att vara fyrkantig men 

kunde i efterhand modifieras om till en rektangulär design efter de förutsättningar vi hade. Detta 

betyder att värmeelementet kan lätt anpassas efter olika designformer.  

Värmeelementet med de integrerade FRTP Heater plattorna ger en effekt på 0,075 kW per 

kvadratcentimeter. Med vår storlek på värmeelementet får vi en effekt på ca 800 Watt och det ger en 

temperatur på ca 700 C. 

Värmeelementet är tänkt att användas i både hemmet och ute på offentliga platser, som exempelvis 

konferensrum, där den kommer att ge behaglig värme och ljussken. Med den unika och tilltalande 

designen kommer den att dra till sig en målgrupp i både mellan och överklassen.  

Man kan dra slutsatsen efter prototyptestet att den fungerar efter våra produktkrav. Visserligen så har 

vi ingen termostator installerat som kan reglera temperaturen till önskad nivå utan enbart värma upp 

till 700 C, vilket är effekten på FRTP plattorna vi fått av företaget. Eftersom detta bara är en prototyp så 

var det inte nödvändig med en termostator enligt företaget. 

Produkten innehåller en ljuskälla som ger en förväntat och behaglig belysning. Detta tack vare valet av 

svagare effekt på glödlampor och bulbens frostade yta. Men som vi tidigare nämnt så kan behaglighets 

känsla av belysningen upplevas olika från person till person. 

Uppskattad försäljningspris är ca 5000–10000 kr. Detta baserar sig kring en enklare 

marknadsundersökning. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
 

Vi hade en bra planeringsstruktur redan från början vilket underlättade examensarbetets gång. 

Planeringen baserades främst på Gantt-schemat och de aktiviteter som skulle genomföras. Vi hade 

kontinuerliga möten med jämna mellanrum med våra handledare på företaget och vår handledare på 

högskolan. På dessa möten fick vi feedback och svar på eventuella frågor och funderingar som uppstod 

under projektets gång. Samtidigt kunde våra handledare få en uppfattning av hur projektet 

utvecklades och vi kunde stämma av vad som skulle göras till nästa möte. 

Målet med projektet var att hitta ett nytt användningsområde för deras befintliga produkt FRTP 

Heater och ta fram en fungerande prototyp. Denna produkt som företaget tagit fram ska i sin tur 

tillämpas med en annan produkt eller ett användningsområde. Syftet med FRTP Heater är att värma 

upp på ett snabbt och effektivt sätt.   

Efter att vi fått de direktiv som behövdes av företaget kunde vi påbörja en brainstorming session för 

att ta fram olika tänkbara användningsområden som kan vara lämpliga för deras produkt. En 

marknadsundersökning gjordes för att få en uppskattning av hur stor efterfråga det finns på 

marknaden. Efter dessa undersökningar gjordes olika konceptframtagningar i form av skisser för det 

valda användningsområdet. Vi kom fram till två olika koncept, de båda har liknande former men skiljer 

sig i designen och konstruktionen. Efter att ha gjort en konceptutvärdering så utsågs koncept 2 som 

det vinnande konceptet. Detta koncept vidareutvecklades senare till en fungerande prototyp. 

Under projektets arbetsgång har vi även dokumenterat och sammanställt alla undersökningar och 

fakta i en teknisk rapport.  

Våra rekommendationer till företaget angående värmeelementet är följande: 

• Använd alternativa material som exempelvis plast. 

• Hitta lämpliga samarbetspartner för vidareutveckling, exempelvis företaget Alwagi. 

• Sänk tillverkningskostnaderna genom att ha en produktionslinje. 

• Marknadsföra produkten på ett lämpligt sätt. 

• Möjliggöra kundanpassning vid behov. 

• Sammankoppla strömförsörjning till en kabel. 

• Tillsätta en dimmer till belysningen, för att reglera önskad ljusstyrka. 

 

Det finns flera lämpliga användningsområden som vi har tagit upp tidigare i vår rapport och även nya 

användningsområde som man kan tillämpa FRTP Heater med. Detta beror på att FRTP Heater är en 

sådan flexibelt produkt och har en stor möjlighet att tillämpa inom olika användningsområden.  
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12. Bilagor 
 

Bilagor: 

1. Gruppkontrakt  

2. Gantt-schema  

3. Mötesprotokoll 

4. Kravspecifikation 

5. QFD 

6. PUGH-matris 

7. FMEA  

8. CAD ritningar 

9. PIPS 
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Bilaga 1. Gruppkontrakt 

Gruppkontrakt Calesco Foil AB 

Projektgruppen 

En förutsättning för att vara medlem i gruppen är att kontraktet har lästs igenom och godkänts. 

Gruppens medlemmar samt deras respektive ansvarsområden redovisas här nedan. Utöver de 

enskilda ansvarsområdena har medlemmarna ett gemensamt ansvar för projektets framskridande och 

resultat.  

Gruppmedlemmar: 

Nhu Phuc Ngo  nno05001@student.mdh.se  0736 - 168 796 

David Matevossian dmn04002@student.mdh.se  0739 - 713 395 

 

Bakgrund 

I kursen KPP305 Produktutveckling, på 30hp skall ett projektarbete göras mot ett företag, i vårt fall är 

det Calesco Foil AB som vi upprättat kontakt med. Gruppen består av de ovanstående individer som 

alla är studerande vid akademin innovation, design och teknik, IDT.  

 

Arbetstider  

Arbetet styrs muntligt vid möte, ev. e-mail och telefon vart efter projektet fortskrider. Arbetstider skall 

anpassas efter schemat, och är då planerat gemensamt inom gruppen. Raster tas vid behov och skall 

inte missbrukas eller störa arbetets gång, rasterna tas gemensamt.    

 

Beslutsfattning 

Vid beslutsfattning används sunt förnuft. Sker internt i gruppen eventuellt i samråd av kursansvarig. 
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Arbetsformer 

Arbetet planeras övergripande i början av projektet. Gruppen har därtill fortlöpande planeringsmöten 

där beslut tas och när det ska vara klart. Under nästkommande möte stämmer gruppen av vad som 

har gjorts.  

Alla arbetsuppgifter ska utföras och redovisas på utsatt tid. Om man inte hinner eller klarar av att 

utföra uppgifterna i tid ska man ta kontakt med den andra grupp medlemmen för att få hjälp. 

 

Konflikthantering 

Gruppen löser eventuella meningsskiljaktigheter och konflikter internt i första hand, men om detta 

inte är möjligt kontaktas en yttre person exempelvis kursansvarige eller handledare. 

 

Frånvaro och förseningar 

All frånvaro ska självklart meddelas så snart som möjligt. Vid eventuell frånvaro från möte eller 

arbetspass är det den frånvarandes egen skyldighet att informera sig om vad han missat. Vid eventuell 

längre sjukdom sköts arbetet hemifrån efter bästa förmåga. 

 

Giltighet 

Kontraktet är giltigt fr.o.m. 1:a september 2009 till och med att uppgiften och kursen är godkänd och 

avslutad. Om det skulle uppstå något problem kan kontraktet brytas med alla gruppmedlemmars 

samtycke. 

  

 

Nhu Phuc Ngo 

_______________________________   

 

David Matevossian      

_________________________________ 
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Bilaga 2. Gantt-schema 
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Bilaga 3. Mötesprotokoll 

Mötesprotokoll 1 

Datum: 2009.09.16 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Dragan Urosevic 

 

§ 1 Uppstartsmöte 

Vi träffar Dragan för första gången. Han presenterar företaget Calesco Foil AB och redogör vad de 

sysslar med. Vi har Dragan och Johan Harder som våra handledare på företaget. Vi går igenom vad vi 

kan göra för företaget och vi får fria händer till det mesta. Vi får i uppgift att hitta nya 

användningsområden för deras produkt FRTP Heater, vilket är en relativt ny produkt hos företaget.  

Till nästa möte har vi i uppgift att komma på nya användningsområden för FRTP Heater. 

§ 2 Ansvarsområden 

Vi ansvarar lika mycket för uppgifter i examensarbetet och fördelar arbeten jämt. 

§ 3 Mål 

Vi beslutar vilka mål vi har för examensarbetet. 

§ 4 Övrigt 

Vi börjar lägga upp en enklare planering för hur vi skall sköta examensarbetet. 
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Mötesprotokoll 2 

Datum: 2009.10.09 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Dragan Urosevic 

 

§ 1 Möte med handledaren på företaget 

Vi träffar Dragan och han visar oss runt på företaget så vi får en inblick i hur deras tillverkningsprocess 

går till. Vi får även ta del av de olika produkter som Calesco tillverkar och hur de kan tillämpas.  

§ 2 Arbetsuppgifter 

Vi brainstormar för att komma på olika tänkbara användningsområden för FRTP Heater. 

§ 3 Övrigt 

Gör lättare marknadsundersökningar för att få en inblick av vilka produkter som redan existerar på 

marknaden och vart det kan finnas möjliga behov. 
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Mötesprotokoll 3 

Datum: 2009.10.26 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Ragnar Tengstrand 

 

§ 1 Möte med handledare 

Vi träffar Ragnar som är vår handledare för att diskutera om projektet och vad vi tagit fram för olika 

användningsområden för FRTP Heater. Vi tar noteringar av Ragnar och fortsätter med beslut av 

användningsområden.  

Till nästa möte har vi i uppgift bestämma ett användningsområde för FRTP Heater. 

§ 2 Arbetsuppgifter 

Vi beslutar oss för vilka arbetsuppgifter som måste göras för att vi skall kunna göra ett slutgiltigt beslut 

av användningsområdet.  

§ 3 Övrigt 

Vi börjar lägga upp enklare skisser på idéer vi brainstormat. 
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Mötesprotokoll 4 

Datum: 2009.12.15 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Dragan Urosevic 

Johan Harder 

 

§ 1 Möte med handledarna på företaget 

Vi träffar Dragan och Johan för att visa vilket användningsområde vi valt att gå vidare med. Samt 

presenterar alla de olika idéer vi haft. De gillar vår idé och vill att vi fortsätter med det. Vi presenterar 

även de olika lösningar vi tänkt oss för användningsområdet. Johan som är mer tekniskt inriktad 

redogör de tekniska områdena för oss.  

Till nästa möte har vi i uppgift bestämma det slutgiltiga konceptet för vårt valda användningsområde 

till FRTP Heater. 

§ 2 Arbetsuppgifter 

Vi tar fram olika koncept och tillämpar olika produktutvecklingsverktyg för att ta fram det bästa 

konceptet.  

§ 3 Övrigt 

Vi börjar med CAD ritningar för att kunna lättare visualisera våra idéer. 
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Mötesprotokoll 5 

Datum: 2010.01.25 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Dragan Urosevic 

Johan Harder 

 

§ 1 Möte med handledarna på företaget 

Vi träffar Dragan och Johan och presenterar för dem vårt valda koncept för användningsområdet. Det 

har skett ett antal förändringar sen sist vi träffade dem och konceptet är nu vald för fortsatt arbete.  

§ 2 Arbetsuppgifter 

Vi utvecklar vårt koncept. 

§ 3 Övrigt 

Vi gör avancerade skisser och utvecklar den mer teknisk. 
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Mötesprotokoll 6 

Datum: 2010.02.19 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Dragan Urosevic 

Johan Harder 

 

§ 1 Möte med handledaren på företaget 

Vi träffar Dragan och Johan på företaget och hämtar de FRTP plattor som vi skall använda till 

prototypbygget.  

§ 2 Arbetsuppgifter 

Vi utvecklar och påbörjar bygget av prototypen. 

§ 3 Övrigt 

Vi gör beställningar av de material som skall användas. 
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Mötesprotokoll 7 

Datum: 2010.02.24 

Närvarande:  

David Matevossian 

Nhu Phuc Ngo 

Rolf Lövgren 

 

§ 1 Möte med examinatorn 

Vi träffar Rolf för att få lite feedback på arbetet. Vi gör noteringar på vad som skall göras och vad vi 

skall ändra på i rapporten.  

§ 2 Arbetsuppgifter 

Vi utvecklar mer i rapporten samt byggandet av prototypen. 

§ 3 Övrigt 

Vi sammanställer fakta. 
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Bilaga 4. Kravspecifikation 

Marknadsbedömning 

• Vilka marknader skall produkten levereras till?  

• Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få, dvs. hur länge skall försäljning pågå? 

• Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter. 

Marknadskrav 

• Skall fungera som ett värmeelement – ha en effekt på 800-1000 Watt. 

• Den ska vara anpassningsbar för allmänna och offentliga miljöer. 

• Kunna avge dämpad och behaglig belysning. 

• Den ska vara innovativ med tilltalande och stilren design. 

• Hållbar design – innebär design och produktutveckling där såväl sociala, ekonomiska som 

ekologiska hänsyn är intakta. 

• Miljövänlig – äga få komponenter med återvinnande material. 

• Inte för tung – minimera vikten så att den inte ramlar ner från väggen. 

• Tillförlitlig – kunna lita på att produkten fungerar. 

• Enkel att använda. 

Kundkrav: 

• Ge värme – produkten ska klara av att värma upp till ca 700 C samt kunna regleras med hjälp 

av en termostator. 

• Attraktiv design. 

• Rimligt pris – prisintervall mellan 5000–10000 kr. 

• Bra kvalitet . 

• Den ska vara lätt och smidig att montera på väggen. 

• Lätt att underhålla – hålla rent och enkelt kunna byta lampa. 

• Tystgående – ger inte ifrån sig några störande ljud. 

• Målgruppen - män och kvinnor i åldern 25+. 

• Prestandakrav – värma upp och ge behaglig belysning. 

• Krav på bruksanvisning – förklarar hur produkten fungerar samt skötselråd. 
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• Packning och emballage – fraktas i lämplig kartong med skyddande emballage som exempelvis 

frigolit. 

Produktkrav: 

• Fungerar som en enhet. 

• Värmeelementet får max väga 25 kg . 

• Max temperatur för värmefoliet är 1000 C som begränsas med hjälp av ett överhettningsskydd 

och temperaturen ska kunna regleras med hjälp av en installerad termostator. 

• Luktfri. 

• Snabb uppvärmning vid påslagning, inom en minut och jämn temperaturfördelning över ytan. 

• Vara brandsäker vid eventuell överhettning. 

• Vara tillverkningsbar vid en eventuell produktion. 

• Äga få komponenter för att underlätta tillverkningen. 

• Prestandakrav – inneha en effekt på 800-1000 Watt och innehålla en ljusskälla med 4x25 

Watts glödlampor för att uppnå behaglig belysning. 

• Livslängdskrav – minst 20 år. 

• Produkten ska klara av inomhus miljö som exempelvis ett vardagsrum. 

• Produkten ska uppfylla de lagar och direktiv som ställs inom EU.  

• Produkten ska kunna vara återvinningsbar enligt befintliga miljökrav. 

Materialkrav: 

• Värmegivande material som består av FRTP Heater. Värmeförmågan för materialet ska vara ca 

700 C enligt företagets anvisningar.  

• Framplattan ska vara av en värmeledande material exempelvis rostfritt stål. 

• Bakplattan i trä material för att skapa stabilitet tillsammans med stålskivan. 
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Bilaga 5. QFD 
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Referens produkt, koncept 1 och 2. 

Datum: 2010-03-31  
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Bilaga 7. FMEA 
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Bilaga 8. CAD ritningar 
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Bilaga 9. PIPS 
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