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Förord 
Detta examensarbete är genomfört vid institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet. Arbetet är utfört åt företaget Lappland Allservice AB under 10 
veckor våren 2006. 
Under arbetets gång har jag fått hjälp med frågor av både företaget och andra personer 
som jag härmed vill tacka. 
Ett stort tack till Eleonor och Jari på Lapplands Allservice AB som hjälpsamt svarat på 
mina frågor och som har kommit med synpunkter på mitt arbete. 
Jag vill även tacka min pappa Leif Nilsson som varit en stor hjälp för mig under arbetets 
gång med både inspiration och sina kunskaper inom ämnet. 
Tack även till Anders Håkansson som har varit min handledare under detta 
examensarbete. 
 
 

 
 
Jenny Nilsson Luleå den 6 juni 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Sammanfattning 
Denna rapport är ett resultat av det examensarbete som är den avslutande delen av 
högskoleingenjörsprogrammet med inriktningen Industriell design och som utförts under 
10 veckor under våren 2006. 
Uppgiften har varit att designa en portabel grill för användning inom friluftslivet. Detta 
har gjorts genom att utveckla en tidigare grill som uppdragsgivaren Lappland Allservice 
AB haft problem med.  
Arbetet har utförts med hjälp av systematisk problembehandling där ett antal metoder 
används för att samla information, bestämma, undersöka och finna lösningar på de 
problem som den tidigare grillen hade.  
Det slutgiltiga resultatet modellerades upp i CAD-programmet Ideas som används för att 
skapa en tredimensionell bild av produkten. I samma program skapades även 
konstruktionsritningar åt uppdragsgivaren. 
Genom att förbättra tillverkningsmetoderna och designen så resulterade arbetet i en 
portabel grill som uppfyllde de krav som ställts på den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Abstract 
This report is a Bachelor of Engineering degree thesis in Industrial design and it has been 
done under 10 weeks during the spring 2006.  
The task has been to design a portable grill for use in outdoor life and it has been 
implemented by improving an earlier produced grill which caused problems for the 
assigner Lappland Allservice AB.  
The work has been carried out with use of systematic problem treatment where a number 
of methods have been used to gather information, determine, examine and by finding 
solutions to the problems with the earlier grill.      
A 3-D model and construction drawings were created for the assigner in the  
CAD-program Ideas. 
By improving the production methods and the design the work resulted in a portable grill 
that fulfilled the demands that where put on it. 
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1 Inledning 
 
1.1  Bakgrund 
Examensarbetet är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen inom 
industriell design 120 p vid Luleå tekniska universitet och genomfördes vid institutionen 
för arbetsvetenskap under 10 veckor våren 2006. Arbetet är utfört åt Lappland Allservice 
AB och uppdraget var att ta fram en portabel grill för användning inom friluftslivet. 
 
1.1.1 Lappland Allservice AB 
Företaget Lappland Allservice AB ägs och drivs av Jari Purosaari och Eleonor Jakobsson 
och ligger ca 10 km utanför Sorsele i Västerbotten. Verksamheten i lokalerna startades av 
Vilhelm Öhrnell på 40-talet under namnet Öhrnells Verkstadsindustri AB och drevs 
sedan vidare av hans son Lars Öhrnell fram till hans bortgång år 2003 då Jari och Eleonor 
fick chansen att ta över verksamheten. 
 
Jari är utbildad drift- och underhållstekniker. Han har stor erfarenhet av reparationer, 
service och underhåll från sina tidigare jobbat åt NCC, Skellefteå kommun och Ursviken 
AB. Eleonor är utbildad maskiningenjör och har jobbat som teknikredaktör åt Brokk AB i 
Skellefteå. Hon har dessutom läst ett antal kurser inom svets och maskinreparation. 
 
Företaget har för närvarande fem produkter i sitt sortiment: Lapplandsgrillen, 
Bastukaminen, Grillgallret, Örnäskaminen och Sorselekaminen, den sistnämnda har de 
bland annat skickat till Pakistan där de har använts som värmekällor i de så kallade 
Sorselestugorna som byggdes upp för att hjälpa befolkningen som drabbats mest av den 
jordbävning som inträffade där år 2005. 
 
Lappland Allservice AB utför även andra arbeten såsom ombyggnationer, svetsuppdrag, 
servicearbeten och reparationer. Dessa arbeten sker både i verkstaden och på plats hos 
kunderna. Deras maskinpark består av en svarv, fräs, gradsax, kantpress, press, 
borrmaskiner, svetsar, plasmaskärare och slipmaskiner. De flesta maskiner har de tagit 
över efter de föregående ägarna men en del har de själva kompletterat med.  
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1.1.2 Problembeskrivning 
Företaget har en rund portabel grill (se bild 1) som är ett elevarbete där målsättningen var 
att få med så många krångliga moment som möjligt vid programmering av en så kallad 
nibblingsmaskin som används för att stansa ut delar ur en plåt. 
Grillen har använts inom friluftslivet och fungerar där mycket bra. Problemet är att 
tillverkningen av den är för avancerad, så istället vill de nu ha en nyare grill konstruerad, 
en grill som bör vara minst lika funktionell men som ska vara betydligt enklare att 
tillverka. 
 

  
Bild 1: Befintlig grill 

 
Precis som den nuvarande grillen är den tänkt att användas inom friluftslivet och bör 
därför vara så portabel som möjligt för att kunna ta den med sig till exempel till och från 
älgpasset. Tanken är att den ska användas som en värmekälla för att till exempel koka 
kaffe, grilla korv eller bara för att värma sig på. En kaffepanna av typen Trangia (se bild 
2) som används inom friluftslivet bör även kunna få plats på grillen.  
 

 
Bild 2: En kaffepanna av märket Trangia 

 
Eftersom tillverkningen ska vara enkel ska produkten inte bestå av allt för många delar.  
I arbetet ska det även tas med hur skärningen av plåten ska se ut, det vill säga en 
plåtutbredning, allt för att få så lite spill av materialet som möjligt men även för att 
maskinerna lättare ska kunna utföra alla steg i produktionsprocessen.  
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Ett av problemen på den nuvarande grillen är att den sjunker ner i lössnön när den blir 
varm, därför bör en lösning på detta problem tas fram. 
Materialet som grillen ska tillverkas av är 1 mm svartplåt, detta material är mycket 
passande med tanke på att grillen ska vara så billig som möjligt att tillverka.  
För att materialet inte bara ska vara värmetåligt utan också ha ett rostskydd ska en 
ytbehandlingsmetod tas fram. 
 
Ritningar ska tillverkas för att de ska kunna skickas vidare till underleverantörer för 
tillverkning av eventuella delar som inte kan göras i verkstaden. 
 
Funderingar finns på om en sorts förvaringsväska till grillen ska tillverkas för att den inte 
ska smutsa ner omgivningen när den till exempel transporteras i bil eller vid förvaring i 
hemmet.  
 

1.2  Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att använda sig av de kunskaper som man fått under utbildningens 
gång och tillämpa dem i detta examensarbete. 
Målet med arbetet är att designa en portabel grill som ska användas inom friluftslivet åt 
företaget Lappland Allservice AB. Grillen ska vara så funktionell och så enkel som 
möjlig att tillverka. Arbetet kommer sedan att redovisas i en teknisk rapport med ritningar 
och bilder.  
 
1.3 Avgränsningar 
För att anpassa detta projekt till de 10 veckor som arbetet ska utföras på, så har en del 
avgränsningar gjorts. De moment som inte kommer att tas med i projektet är följande: 
 

• Något materialval på grillen utförs inte eftersom det redan har bestämts av 
företaget. 

• Inga kostnadsberäkningar eller hållfasthetsberäkningar kommer att utföras. 
• Om tid finns ska materialval till en förvaringsväska göras men inte designen utav 

denna. 
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2 Teori 
 
2.1 Material 
Materialet till grillen bestämdes redan från början i projektet av företaget. Men för att få 
kunskap om vilka egenskaper det har och hur det beter sig när det kommer i kontakt med 
olika miljöer så har en undersökning av materialet gjorts. 
 
2.1.1 Fakta om materialet 
Materialet som grillen kommer att tillverkas i är kallvalsad svartplåt. Svartplåt är 
obehandlad järnplåt och genom att kallvalsa den pressas materialet ihop till den tjocklek 
som önskas. Materialet är dessutom ett bra val ur ekonomisk synpunkt eftersom det är 
billigare att använda sig av jämfört med rostfri plåt som nästan är fyra gånger så dyrt. 
 
2.1.1.1 Rost och korrosion 
Järn är ett material som lätt rostar och när det sker bildas vattenhaltiga järnoxider som ger 
materialet dess rödbruna färg. Rostangreppet sker i två steg, rödrostning är det första. Om 
man inte behandlar materialet vid detta angrepp utsätts det för gravrost som är det andra 
steget vilket innebär att det riskerar att förstöras helt. Järnet behöver inte utsättas för 
vätska för att rosta utan det räcker med att fuktigheten i luften är över 70 % för att detta 
ska ske.  
 
2.1.2 Plåtutbredning 
För att ta reda på hur mycket svartplåt som det kan komma att gå åt vid tillverkningen så 
gör man en plåtutbredning vid konstruktionsarbetets början.  
När ett företag som Lappland Allservice beställer tunnplåt från sin återförsäljare är dess 
storlek oftast 1000x2000 mm eller ibland också 2000x4000 mm. Den tunnplåt som 
används i detta arbete har måtten 1000x2000 mm.  
När man har ett grundkoncept på hur man vill att grillen ska se ut gör man en utbredning 
utav skisserna av denna på plåten. Detta gör man genom att man tar skisserna på varje del 
som produkten ska bestå av och lägger dessa på plåten. Genom att göra på detta sätt så 
vet man hur mycket plåt som det kommer att gå åt och om ändringar bör göras om 
plåtåtgången till exempel är för stor. För att göra plåtutbredningen så enkelt som möjligt 
och för att reducera plåtspillet så är det bra att placera de delarna, som till exempel har 
samma bredd, bredvid varandra. 
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2.2 Tillverkningsmetoder 
I arbetet med grillen ingår det att anpassa designen så att man ska kunna använda så enkla 
tillverkningsmetoder som möjligt. Eftersom företaget redan har ett antal maskiner i sin 
maskinpark så görs en undersökning av dessa och ett antal väljs ut som kan vara passande 
att använda sig av. 
 
2.2.1 Skärmaskiner 
Det första momentet i tillverkningen är att skära till materialet i de storlekar som man vill 
ha delarna, detta kan göras med hjälp av en gradsax eller med en laserskärare. 
 
2.2.1.1 Gradsax 
Gradsaxen är en maskin som man använder sig av för att klippa till tunnplåten i de delar 
man vill att de ska ha (se bild 3). Gradsaxar finns i flera olika varianter, allt från stora 
automatiska maskiner som kan vara 4 m breda, 2,5 m höga och klara av att klippa plåtar 
med en tjocklek på mellan 15 och 20 mm. Men det finns även mindre saxar där plåten 
klipps manuellt och till och med kombimaskiner som både klipper och bockar plåten. 
Användningen av en gradsax går till så att man lägger plåten i maskinen där sedan ett 
antal dynor hjälper till att hålla fast den. På baksidan av de flesta gradsaxar finns ett 
anhåll som man använder för att ställa in måtten på det som ska klippas. Det finns även 
andra gradsaxar där man använder en laser för att rikta in plåten. När plåten sedan ligger 
på rätt plats trycker man på en pedal eller på en knapp för att klippa av plåten, den del 
som klippts bort hamnar då bakom maskinen. 
 

 
Bild 3: Gradsax 
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2.2.1.2 Laserskärare 
Att använda sig av en laserskärare är en mycket effektiv metod eftersom man med den 
kan skära ut en del precis som man vill ha den med hål och andra detaljer (se bild 4). 
Denna maskin är därför väldigt tidsbesparande. 
Företaget äger inte någon sådan maskin men har tillgång till en.  
 

 
 

 Bild 4: Laserskärare  

 
2.2.2 Bockning 
Efter att man har skurit till materialet i dess rätta storlek så är det dags att bocka till den i 
önskade vinklar. 
 
2.2.2.1 Kantpress 
Kantpressar (se bild 5) finns i olika varianter både som manuella och automatiska 
maskiner, skillnaden mellan dem är inte bara storleken utan även att man i de manuella 
maskinerna inte använder sig av några profiler. Dessa profiler är till för att skapa delar 
med en eller flera lika eller olika vinklar. Man skruvar fast den profil man vill ha på 
maskinen och lägger sedan dit tunnplåten och pressar ihop den övre och undre delen på 
kantpressen så att plåten får det önskade utseendet. 
Med en manuell kantpress bockar man till plåten i önskad vinkel, hur stor vinkeln blir 
beror då på hur hårt man pressar till plåten.  
 

 
Bild 5: Kantpress 
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2.2.3 Svetsar 
Lappland Allservice AB har ett flertal svetsar i sin verkstad. Bland annat de som man 
vanligtvis använder till tunnplåt nämligen MIG/MAG-svetsar (se bild 6), TIG-svetsar och 
punktsvetsar. 

 
Bild 6: MIG-svets 

 

2.2.3.1 MIG/MAG-svetsning  
MIG/MAG-svetsning kallas även Gasmetallbågsvetsning. Vid Gasmetallbågsvetsning 
används likström och ett tillsatsmaterial som består av en svetstråd. Svetstråden som 
fungerar som en elektrod matas fram genom en svetspistol och tillförs ström så att en 
ljusbåge bildas. Tråden smälter då i den varma ljusbågen mot arbetsstycket som är fäst i 
strömkällans negativa pol (se bild 7). För att skydda svetsningen från luftföroreningar så 
används en skyddsgas. MIG är förkortningen för Metall Inaktiv Gas som betyder att man 
använder sig av en gas som inte ingår i någon kemisk förening med andra ämnen, medan 
MAG står för Metall Aktiv Gas. Generellt så använder man sig av en blandning av 80 % 
argon och 20 % koldioxid när man använder MAG-metoden och till MIG-metoden 
används argon och eventuellt en tillsats av helium vid svetsning av grövre material.  
 

 

 
 

Bild 7: MIG/MAG-svetsning 
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2.2.3.2 TIG-svetsning 
TIG-svetsning är lik MIG/MAG-svetsning men är enklare att utföra (se bild 8). 
Skillnaden mellan metoderna är att tillsatsmaterialet tillsätts manuellt, vilket gör att man 
lättare kan se hur svetsningen blir och därmed anpassa hastigheten så att resultatet blir så 
bra som möjligt. Metoden kan användas på de flesta material och är mycket passande på 
tunnplåt med tjocklekar upp till 8 mm. 
TIG står för Tungsten (Volfram) Inaktiv Gas. Den skyddsgas som man använder är sig är 
oftast Mison som är det miljövänligaste alternativet, men det finns även andra sorter 
såsom argon och helium eller en blandning av dessa två. 
 

 
Bild 8: TIG-svetsning 

 
2.2.3.3 Punktsvetsning 
Punktsvetsning är en metod som man använder sig av för att svetsa ihop två plåtar genom 
att två stavformade delar, elektroder, på svetsen trycks mot varandra och därmed också 
trycker ihop plåtarna (se bild 9). Ström tillförs då genom stavarna och smälter ihop 
plåtarna i den punkten. Olika mycket ström tillförs beroende på vilket material man 
använder och vilken tjocklek det har. För att man ska kunna använda en punktsvets på en 
plåt bör den ha en tjocklek på mellan 0.5 och 3.0 mm. Strömtillförseln beror även på 
vilka sorters elektroder man använder och vilken storlek de har.  
Stålplåt är det vanligaste materialet men även aluminium och rostfritt stål går att använda 
i denna svetsmetod.  
 

      
Bild 9: Punktsvets och punktsvetsning 
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2.3 Ytbehandlingsmetoder 
Eftersom svartplåten har den egenskapen att den lätt kan rosta så består en del av arbetet i 
att hitta en passande ytbehandlingsmetod som ska förhindra att detta sker. Den ska även 
vara värmetålig och klara de höga temperaturer som en grill kan uppnå vid användning. 
Metoderna bör även vara miljövänliga, med hänsyn till detta så blev pulverlackering och 
svärtning två möjliga val då de uppfyller dessa önskemål. 
 
2.3.1 Pulverlackering 
Pulverlackering går till så att man sprutar färgen/pulvret på produkten och därefter härdar 
man det i en ugn. Metoden har den fördelen att man kan återvinna färgen/pulvret som inte 
fastnar på föremålet vilket gör det till ett bra val ur ekonomisk synpunkt 
Ytbehandlingsmetoden har även andra fördelar, det har bland annat en högre livslängd, 
en starkare och tåligare yta jämfört med kromade och förzinkade föremål och tål höga 
temperaturer. Pulverlackering (se bild 10) är också ett bättre val ur miljösynpunkt än de 
vanliga lackeringsmetoderna eftersom det inte innehåller några lösningsmedel.  
 

 
Bild 10: Pulverlackerad kamin 

 
2.3.2 Svärtning 
Svärtning är ett enkelt sätt att ytbehandla järn. Metoden går till så att man hettar upp 
materialet till ca 300 grader och därefter stryks linolja på. Denna ytbehandling blir bättre 
ju flera gånger som den upprepas, vilket bidrar till att den svarta ytan som bildas blir 
mörkare. Linoljan är miljövänlig och ger ett bra rostskydd på materialet, den förhindrar 
även vidare rostning på material där rost redan uppstått. 
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3 Metod 
Genom att använda sig av systematisk problembehandling ser man till att inga viktiga 
steg i arbetet glöms bort och att arbetet är organiserat så att man hela tiden vet vad som 
ska göras. 

 
3.1 Informationsinsamling 
För att ett projekt ska kunna genomföras bör man ha tillräckligt med information inom 
ämnet, därför är en informationsinsamling det första som bör utföras. Detta sker genom 
att söka i databaser på internet och i tidskrifter. 
 
3.1.1 Grundinformation 
Genom att ta kontakt med företaget kan viktig information samlas in som grund och vara 
mycket användbar genom hela arbetet eftersom de har stora kunskaper inom ämnet. 
 
3.1.2 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys görs genom att undersöka de produkter som finns på marknaden för 
att få en bra uppfattning om hur de ser ut och hur de fungerar. Ur en sådan analys 
framkommer både positiva och negativa egenskaper som kan vara bra att använda sig av i 
arbetet. 
 

3.2 Problembestämning 
Problembestämningen utförs för att identifiera och få en klar uppfattning om problemet. 
Detta görs genom att formulera, nivåbestämma (bestämma på vilken nivå problemet ska 
behandlas, bred eller snäv problemformulering) och avgränsa det. Till detta finns ett antal 
olika metoder man kan använda sig av, i detta projekt används frågemetoden. 
 
3.2.1 Frågemetoden 
Frågemetoden går ut på att ett antal frågor ställs om produkten. Svaren hjälper då till med 
att få fram information om problemet. Det är viktigt att svaren är klara och tydliga för 
annars ger denna metod ingenting. 
 
Några passande frågor är följande: 
 
Vad är problemet? 
Varför existerar problemet? 
Var finns problemet? 
Varför finns det där? 
När finns problemet? 
Varför finns det då? 
Vilka berörs av problemet? 
Varför berörs de av problemet? 
Hur vanligt är problemet? 
Varför är det av denna omfattning? 
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3.3 Problemundersökning 
Vid problemundersökningen fördjupar man sig i problemet. Metoden används för att ta 
fram kriterier, det vill säga krav och önskemål för vad man vill att produkten ska 
uppfylla. Kriterierna delas sedan upp efter hur viktiga de anses vara för produkten. Vid 
detta stadium kan problemformuleringen komma att ändras beroende på om man kommer 
fram till något nytt problem med hjälp av dessa kriterier. 
 
3.3.1 Funktionsuppdelning 
En uppdelning över de funktioner som man vill att produkten ska ha tas fram.  
Med funktioner menas vad produkten kommer används till men även vilka egenskaper 
den har i fråga om utseende/design samt i vilka miljöer som den ska och kan användas.  
Ett exempel på viktig information som ska tas med i funktionsuppdelningen är om till 
exempel produkten inte klarar temperaturer över 50 grader Celsius eller fuktiga miljöer. 
Funktionerna delas sedan in i huvud, stöd och delfunktioner. 
Huvudfunktion är vad produkten främst ska användas till. Stödfunktionen finns till för att 
underlätta för huvudfunktionen och tillsammans bildar flera delfunktioner en 
huvudfunktion eller en stödfunktion. 
 
3.3.2 Kriterieviktning 
En viktning av dessa kriterier utförs sedan genom att man jämför dem med varandra. 
Detta genomförs för att se vilket eller vilka kriterier som anses vara viktigast för 
produkten. 
 
3.4 Problemlösning 
När problemet är bestämt och undersökt är det dags att lösa det. Denna del i arbete är till 
för att öka och stimulera kreativiteten och få fram idéer som kan vara en bra lösning på 
problemet. 
 
3.4.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som vanligtvis används i en grupp på 5–15 personer med en 
ledare, men metoden kan även användas individuellt. Meningen med brainstorming är att 
man ska få fram så många nya idéer som möjligt och för att hjälpa till så finns ett antal 
grundregler som bör följas. Den första är att kritik inte är tillåten, man bör helst inte ge 
några kommentarer alls utan bedömningen av idéerna sker vid ett senare skede. Tanken 
är att kvantitet går före kvalitet, detta för att få fram så många olika idéer som möjligt och 
gärna ovanliga idéer som man sedan kan bygga vidare på genom att till exempel 
kombinera idéer.  
 
3.4.2  Inspiration 
För att få inspiration kan det vara bra att undersöka andra föremål och produkter än den 
som man arbetar med. Nya idéer kan insamlas genom att man bland annat tittar på 
föremålens funktioner och undersöker om de på något sätt skulle kunna användas på den 
egna produkten.  
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3.5 Skissgenerering 
All information som tagits fram genom problembestämningen, problemundersökningen 
och idéverksamheten samlas ihop för att sammanställas i olika förslag. 
Ett antal koncept tas sedan fram som passar bra in på de kriterier man ställt på produkten.  
 
3.6 Idéutvärdering 
De olika koncepten utvärderas för att få fram det bästa och slutgiltiga konceptet. 
Detta utförs både genom egna avgränsningar och genom val som utförs av 
uppdragsgivaren. 
 
3.7 CAD-modellering 
Det slutgiltiga resultatet modelleras sedan upp i CAD-programmet Ideas där man kan 
skapa en tredimensionell bild av produkten. Detta gör det möjligt att få en visuell bild av 
hur produkten kommer att se ut med exakta mått på varje del. Eventuella ändringar på 
modellen kan lätt göras. 
 
3.8 Ritningar 
I samma CAD-program skapas sedan ett antal ritningar åt uppdragsgivaren så att de ska 
kunna tillverka produkten utifrån dessa.  
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4 Genomförande 
Systematisk problembehandling är det arbetssätt som använts i detta arbete. De olika 
metoderna som har använts har alla valts ut för att passa arbetet. 

 
4.1 Informationsinsamling 
För att få mera kunskap om produkten och hur den fungerar, vilka grillar som finns ute på 
marknaden och problem som kan uppstå hos dessa så utfördes en informationsinsamling.   
Innan idéarbetet startade så samlas fakta om produkten in för att användas till och 
underlätta arbetet framöver. 
 
4.1.1 Grundinformation 
Ett besök gjordes på företaget för att få information om projektet. Där erhölls den grund 
till vad projektet skulle innehålla och vilka mål som skulle uppnås. 
 
4.1.1.1 Krav och önskemål 
Företagets önskemål och krav på hur grillen skulle tillverkas och vad den skulle ha för 
funktioner vid användningen var följande: 
 

• Grillens största krav var att den skulle ha en enkel tillverkning.  
• Grillen ska vara portabel. 
• En kaffepanna av typen Trangia som används inom friluftslivet bör få plats på 

grillen vid användning och gärna i grillen vid transport. Detta för att kaffepannan 
på ett enkelt sätt ska kunna tas med utan att den tar upp extra utrymme. 

• Om tid finns ska en ytbehandling till grillen tas fram och material till en  
förvaringsväska till den. 

 
4.1.2 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys utförs för att få en överblick av hur de nuvarande grillarna på 
marknaden ser ut och fungerar (se bild 11). Det mesta av informationen erhölls genom 
Internet på olika hemsidor där grillarna väl beskrevs, men grillarna studerades även hos 
återförsäljare för att testa deras olika funktioner. Undersökningen visar att det finns en 
mängd olika grillar med olika utseenden men att alla hade samma huvudfunktion, att 
tillaga matprodukter. Vissa var en aning mer avancerade än andra med en del mindre 
viktiga funktioner, medan andra var mycket enkla.  

              
Bild 11: Konkurrerande grillar 
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4.2 Problembestämning 
Ett antal metoder används för att formulera och nivåbestämma problemet. Metoderna har 
anpassats för detta arbete.  
 
4.2.1  Frågemetoden 
Med hjälp av frågorna nedan erhölls svar som användes för problembestämningen. 
 
1a) Vad är problemet? 

- Den nuvarande grillen är mycket avancerad att tillverka. 
- Värmen från grillen gör att den lätt sjunker ner i snön vid användning vintertid. 
 

1b) Varför existerar problemet? 
- Tillverkningsmetoderna som använts är allt för avancerade. 
- När grillen värms upp sprids värmen genom hela grillen eftersom den är gjord i 

ett helt stycke utan något som isolerar bort värmen från dess bottendel. 
 
2a) Var finns problemet? 

- Hos de metoderna man använder vid tillverkningen. 
- I konstruktionen hos produkten. 

 
2b) Varför finns det där? 

- På grund av de val av tillverkningsmetoderna som man gjort. 
- För att konstruktionen är gjord på ett sådant sätt. 

 
3a) När finns problemet? 

- När grillen tillverkas  
- När grillen används 

 
3b) Varför finns det då? 

- För att tillverkningsmetoderna är för avancerade 
- För att det inte finns någon ”isolering” mellan den varma grillen och underlaget. 

 
4a) Vilka berörs av problemet? 

- Tillverkarna = Försäljarna = Företaget 
- Brukarna 

 
4b) Varför berörs de av problemet? 

- Det är företaget som tillverkar grillen och om tillverkningen är för avancerad tar 
det längre tid vilket också gör det hela mera kostsamt. 

- Problemet hos grillen begränsar användandet av den. 
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5a) Hur vanligt är problemet? 
- Vanligt, varje gång grillen tillverkas eller används. 

 
5b) Varför är det av denna omfattning? 

- För att samma metoder används varje gång för att tillverka grillarna. 
- Om inte konstruktionen förändras kommer problemen att bestå 

 
4.2.2 Problemformulering 
Det största problemet med grillen är att metoderna som används gör den mycket 
avancerad att tillverka. Dessa bör därför ses över och förenklas. Att grillen inte isolerar 
bort värme från dess bottendel försvårar användandet vintertid då den lätt sjunker genom 
det kalla underlaget.  
 
4.3 Problemundersökning 
Uppdragsgivaren bidrog med den grundläggande informationen om produktens 
nuvarande problem. Efter informationsinsamlingen och problembestämningen så utfördes 
sedan en undersökning av problemen med hjälp av ett antal olika metoder. 
 
4.3.1 Funktionslistning 
Ett antal kriterier tas fram och indelas i huvud, stöd och delfunktioner (se bilaga 1). 
 
4.3.2 Kriterieviktning 
En viktning av dessa kriterier utförs för att få fram de som anses vara viktigast. 
Resultatet av kriterieviktningen visas i bilaga 2. 
 
De kriterier som fick högsta poäng var följande: 
 

A. Tillaga föda            (uppnå värme på 120-140 grader)   
B. Bibehålla värmekälla     
C. Kvarhålla föda       
E. Värma person      
F. Avge värme      
H. Medge portabilitet      (maxvikt 10 kg) 
L. Medge stabilitet      
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4.4 Idéverksamhet 
För att skapa nytänkande idéer används ett antal metoder.  
 
4.4.1 Brainstorming 
En individuell Brainstorming utfördes vid flera tillfällen, men då med inspiration och 
idéer från personer med kunskaper inom tillverkning av tunnplåt samt med 
grillanvändare. Metoden resulterade i ett antal olika skisser som sedan användes för 
vidare bearbetning. (se bilaga 3) 
 
4.4.2  Inspiration 
För att få fart på kreativiteten och inspireras av andra produkter än bara grillar så tittades 
det på en hel del produkter såsom olika sorters förvaring bland annat verktygslådor och 
väskor, men även på benkonstruktioner hos olika stolar (se bild 12). 
 

 
 

Bild 12: Inspirationsbilder 
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4.5 Skissgenerering 
Vid skissgenereringen skapades ett antal olika idéer som mer eller mindre passade in på 
kriterierna man ställt på grillen. Därför gjordes en grovgallring av skisserna för att sålla 
bort de som inte ansågs vara tillräckligt funktionella och som inte uppfyllde kraven. Kvar 
blev de skisser som blev de olika grundkoncepten. 
 
4.5.1 Konceptförslag 
Fem olika grundkoncept valdes ut vid grovgallringen. Nedan följer en kort förklaring av 
varje koncept (flera bilder finns att se i bilaga 4).  

 

• Koncept 1 ”Verktygslådan” 
Vid formgivningen av detta koncept var utgångspunkten en kub med måtten 
150x150x150 mm. Tanken var att grillen skulle vara liten och lätt för att göra den så 
portabel som möjligt men även så att den samtidigt skulle komma upp en bit från 
marken vid användning (se bild 13). 
Benens höjd gjordes lika höga som grillens sidor för att de inte skulle ta upp mer 
utrymme än vad som behövs när de viks upp vid transport eller förvaring.  
För att benen ska vara extra stabila när grillen används så kan handtaget placeras 
mellan dem i samma ”piggar” som används för stabilisering när man bär grillen. 
Grillgallret som har måtten 150x150mm sätts fast i hålen på grillens sidor. För detta 
finns det två nivåer för att minska eller höja värmen för det som tillagas på grillen. 
Grillkonceptet har kvar alla sidorna från den ursprungliga kuben. Den översta sidan 
och framsidan är sammansatta i en 90 graders vinklad del och är grillens lock. För att 
denna del inte ska öppnas vid transport så låses det fast med ett excenterlås i 
nederkanten på grillen.  
Några lufthål finns inte på grillens botten utan ventilationen anses vara tillräcklig i 
och med den öppna delen på grillens framsida. 

 
Bild 13: Koncept 1 
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• Koncept 2 ”Matkassen”  
Konceptet är uppbyggt av två separata kubformade delar med en öppen sida på 
vardera kuben. Den ena är något mindre än den andra för att den ska kunna få plats i 
den större när man ska transportera grillen. Tanken är att det ska ske utan att 
omgivningen blir nedsmutsad utav aska och kol som annars kan läcka ut. 
När grillen sedan ska användas så lyfts den mindre delen ut ur den större delen genom 
att den läggs på sidan så att gallret är riktat uppåt. Tanken är nämligen att man ska 
kunna fylla grillen med kol hemma innan man beger sig ut för att använda den, och 
därmed göra det enklare för användaren och spara den plats som kolen annars tagit 
upp i en ryggsäck eller liknande. 
Den mindre delen placeras sedan ovanpå den större, både för att grillen ska komma 
upp en bit från marken men även för att den undre delen ska isolera bort värmen från 
underlaget (se bild 14). 

 
Bild 14: Koncept 2 
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• Koncept 3 ”Sportväskan” 
Konstruktionen för detta koncept är mycket enkel då grillen inte har några 
monterbara delar (se bild 15). 
Grillen har en rektangulär form för att den, med tanke på de ben som den har, inte 
ska bli för stor och klumpig. Höjden och bredden har måtten 120 mm men för att 
grillytan inte ska bli allt för liten har detta kompenserats med att längden blivit 
200 mm.  
Locken är två till antalet och har båda samma mått som grillytan (120x200 mm). 
Dessa delar är så stora eftersom de även används som ben så att grillen ska 
komma upp en bit från marken. För att grillen vid användning ska vara så stabil 
som möjligt så har 10 mm av benens nederdel bockats till med en vinkel på 90 
grader utifrån grillen. När benen sedan viks upp över grillen som lock så kommer 
det understa locket att ligga mot grillgallret som är placerat 12 mm från grillens 
överkant, medan det översta lockets bockade del kommer att hamna på grillens 
utsida. 
Handtag har placerats på grillens långsidor och är fästa genom att ändarna på 
handtaget har böjts till och placerats i de fästanordningarna som sitter på grillen. 
Handtaget blir roterbart ca 220 grader ut från sitt vinkelräta läge. 

 
Bild 15: Koncept 3 
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• Koncept 4 ”Handväskan” 
Detta koncept har liknande ben som de i koncept 1, skillnaden är att de istället är 
fästa i grillens överkant för att de ska kunna vikas upp och även användas som 
handtag (se bild 16). 
För att stabilisera benen finns en bottendel som ska hindra dem från att glida isär. 
Samma del fästs sedan i grillens bottendel vid transport eftersom den innehåller 
hål för ventilering. För att det inte ska ramla bort fästs det med hjälp av ett 
excenterlås. Sedan är det bara att transportera grillen utan att något läckage sker. 

 
Bild 16: Koncept 4 
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• Koncept 5 ”Tunnan” 
Konceptet har en enkel konstruktion utan några löstagbara delar (se bild 17). 
Locket är fäst i grillens överkant med gångjärn och har en rörlighet på ca 270 
grader. Framdelen av locket har bockats till med en vinkel på 90 grader som 
hamnar på utsidan av grillens framsida, detta gör så att det lättare hålls på plats. 
Grillens mått är 150x150x250 mm och gallret är placerat på grillens överkant. 
Även detta koncepts handtag har böjts i ändarna men har istället fästs i hål på den 
övre bakre delen av de två kortsidorna. När grillen sedan lyfts i handtaget så 
kommer den att hänga något vinklad utifrån det läge den har när den står på 
marken. Bottendelen är placerad 50 mm upp på insidan av grillen för att den inte 
ska bli för varm för det underlag som den placeras på. 
 

 
Bild 17: Koncept 5 
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4.6 Idéutvärdering 
Eftersom uppdragsgivaren är med i varje steg med att tycka till om de olika koncepten 
och välja ut det som de vill ha, så har koncepten inte bedömts på något annat sätt. 
 
4.6.1 Avstämning med företaget 
De olika koncepten skickades till företaget för att få deras utlåtande om vilket som de 
ville jobba vidare med. Eleonor och Jari valde koncept 5 på grund av den enkla 
konstruktionen och för att de ansåg att den skulle fungera bäst med tanke på det 
förskjutna handtaget. Denna funktion skulle bidra till att grillen skulle kunna tas med 
även om den fortfarande var varm eftersom värmen då inte skulle stiga upp mot handen 
vilket förhindra att man bränner sig.  
 
Företaget ville att en vidarearbetning utav fotkonstruktionen skulle ske eftersom 
önskemålet var att den skulle vara tillverkad av trä, för att grillen vid användning 
vintertid inte skulle kunna frysa fast i marken då den ställts på underlag av snö eller is. En 
annan anledning var att metallben leder värme och sjunker i snö när de blir för varma. 
 
4.6.2 Vidareutveckling av fotkonstruktion 
Skissarbetet resulterade i att fyra olika koncept av fotkonstruktioner i trä togs fram. 
Ett förslag som företaget själva haft funderingar på togs med i ett av koncepten. Tanken 
de hade var att man med hjälp av en rundsåg skulle såga ut fyra runda ben som skulle 
sättas fast i varje hörn utav grillen. En tydligare beskrivning med bilder kan ses i bilaga 5. 
 
De olika benkoncepten var följande: 
 

• Benkoncept 1 
Detta koncept ger ben som är mycket stabila. Tanken är att en rörbit sågas till och 
svetsas fast på undersidan av grillen. Detta bör göras genom att rörbiten vinklas några 
grader så att den undre delen, alltså själva foten som ska bestå av trä, kommer att 
sticka ut en bit under grillen så att stabiliteten ökar. Foten kommer att rundas till i 
botten så att varje ben inte har en speciell plats som den bara kan placeras på utan att 
de kan sättas fast på vilket ben som helst (se bild 18). 

 
Bild 18: Benkoncept 1 



 -23-  

• Benkoncept 2  
I detta koncept finns inga lösa delar utan de fyra benen är fastmonterade på grillen 
med en skruv, fjäderbricka och mutter så att de behåller sitt läge när de viks upp eller 
när de är nedfällda. Benen placeras i varje hörn av grillen och viks upp enligt bilden 
nedan, så att det ena benet kommer att vara längre än det andra (se bild 19).  
Det längre benet viks upp först och därefter det kortare, och tvärtom när de viks ner. 
Höjden på underdelen kommer att förlängas enbart i detta koncept eftersom det 
annars finns en risk att benen genom kontakt med den varma underdelen kan riskera 
att förkolna. 
 

 
Bild 19: Benkoncept 2 

 

• Benkoncept 3 
Benen i detta koncept består av två lösa delar (se bild 20). Dessa är vinklade inåt när 
grillen transporteras för att spara utrymme och utåt när grillen används för att det inte 
ska hamna kol eller liknande på benen som då riskerar att förstöras. 
 
 

 
Bild 20: Benkoncept 3 
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• Benkoncept 4 
Detta benkoncept är konstruerat så att de runda benen sågas ut med hjälp av en 
rundsåg, varefter de placeras med dess centrum i varje hörn av grillen (se bild 21). 
Vilket utrymme som grillen kommer att ha mot marken för att skapa ventilation beror 
av tjockleken på materialet. Konceptet har delats upp i två delar för att ge olika 
förslag på hur benen kan sättas fast (se bilaga 6). 
4a) Alternativ ett till dessa ben är att de precis som i koncept 1 och 3 ska kunna tas 
loss och att de vid användning sitter fast med hjälp av en rörbit som är fastsvetsad i 
botten av grillen. 
4b) Det andra alternativet är att benen skruvas fast på grillen i en fastsvetsad smal 
rörbit på grillen. Benen kommer att ta mera utrymme vid transport men hur mycket 
beror på diametern hos dem. Med funktionen att de kan skruvas fast så kan man lätt 
byta fötterna om de på något sätt skulle förstöras. 
 

 
Bild 21: Benkoncept 4 
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4.6.3 Vidareutveckling av detaljer 
För att grillen ska vara så funktionell som möjligt så utvecklas några av delarna på den.  
 

• Grillgallret 
Grillgallrets utformning ändrades så att det sänks ned 20 mm ner i grillen med hjälp 
av gallerfästen som ska fungera som handtag på två sidor av gallret (se bild 22). 
Gallret sätts därmed inte fast permanent i grillen utan det går att ta loss på grund av de 
försänkningar som gjorts i grillens sidor (se bild 23). Denna ändring gjordes både för 
att kunna lyfta loss det men även för att det inte skulle vara i vägen för locket när det 
stängs. Tanken är även att de matprodukter och liknande som placeras på grillen ska 
ligga stabilare på gallret än vad de annars skulle göra. 

 
Bild 22: Grillgallret med gallerfäste                       Bild 23: Ena av grillens sidor med försänkningar 
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• Asklådan 
Asklådan är tänkt att placeras inuti grillen så att man kan lägga kol i den och sedan 
lyfta ur den när den ska tömmas på aska utan att behöva vända på hela grillen. 
Asklådan är därför konstruerad på det sättet att några mm av kanterna har böjts in på 
ovansidan av den för att dessa ska kunna användas som handtag, så att man lätt kan 
lyfta den ur grillen (se bild 24). Den är även försedd med ett antal lufthål i botten för 
att få ett luftflöde i grillen som ska hålla elden vid liv. 
Höjden på asklådan är även anpassad så att man ska kunna få plats med en eventuell 
kaffepanna. De vanligaste kaffepannorna som används inom friluftslivet har en volym 
på 0,9 liter, en diameter på 15 cm och en höjd på ca 9,5 cm.  
 

 
                                                   

Bild 24: Asklådan med förstoring av lufthål och handtag 
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• Excenterlås 
För att locket på grillen inte ska öppnas när man transporterar den så har ett 
excenterlås placerats på framsidan av grillen (se bild 25). 
Detta lås är inget som har tillverkats under detta projekt utan en produkt som valts ut 
från en återförsäljare. Andra delar på grillen som också är färdiga komponenter är de 
gångjärn som är tänkta att fästas på baksidan av grillen för att hålla fast locket. För att 
fästa fotkonstruktionen av trä i bottendelen av grillen har skruvar med kullrig skalle 
valts så att inga försänkningar behövs göras i det tunna materialet. 

 
Bild 25: Excenterlås 

 
4.6.4 Avstämning med företaget 
Efter att Eleonor och Jari tagit del av skisserna av de olika benkoncepten så ville de 
använda sig av koncept 3 men göra en vidareutveckling av det. Tanken som de hade var 
att bibehålla formen och funktionen på fötterna men istället fästa dem direkt i sidan av 
grillen för att kunna vrida benen in och ut utan att behöva ta loss dem. 
 
4.7 CAD-modellering 
Det slutgiltiga konceptet modellerades upp i CAD-programmet Ideas för att få en 
tredimensionell bild av hur den slutgiltiga grillen ser ut. När man har en bild av grillen 
kan man lättare se om det finns några problem med den som kan behöva ändras. Därför 
har detta program valts att modellera i och för att måtten snabbt och enkelt kan ändras i 
programmet. Bilderna på modellen används sedan i rapporten och i redovisningen av 
arbetet. 
 
4.8 Ritningar 
Utifrån den skapade modellen kunde sedan ett antal ritningar tas fram så att det blir 
möjligt för företaget att tillverka grillen (se bilaga 5). 
 
 
 
 
 



 -28-  

5 Resultat 
Det slutgiltiga resultatet (se bild 26 och 27) av arbetet resulterade i en enkel design och 
en konstruktion som är lätt att tillverka. Grillen tillverkas i 1 mm svartplåt och får måtten 
170x170x250 mm.  
De befintliga problemen som företaget haft med den tidigare grillen löstes därmed på ett 
bra sätt. Tanken med designen är nämligen att man både lätt ska förstå hur grillen ska 
användas och att den förstås även är enkel att använda. De två benen som är av trä och 
som viks ut vid användning och in när den transporteras gör att grillen blir stabil. Grillens 
ben gör även att den kan placeras på de flesta underlag under alla årstider, eftersom de 
varken sprider värme eller kyla mellan grill och underlag. 
Handtagen på gallret gör att man enkelt kan lyfta det ur grillen för att fylla på eller tömma 
den med kol. Att gallret dessutom är nedsänkt i grillen förhindrar att det är i vägen för 
locket. Det enkla excenterlåset gör att locket hålls på plats när grillen ska transporteras 
vilket medför att ingen kol faller ur grillen och smutsar ner omgivningen. Handtaget som 
man ska använda för att transportera grillen har en lösning som gör att detta kan ske även 
när grillen är varm. Det tar inte heller upp något extra utrymme då det fälls ner mot 
grillens utsida då den ska förvaras. 
Bild 28 visar hur grillen ser ut i genomskärning och var varje del är placerad.  

 
Bild 26: Slutgiltigt resultat 
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Bild 27: Den slutgiltiga produkten 

 

 

 
Bild 28: Grillen i genomskärning 
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5.1 Val av tillverkningsmetod  
De metoder som beskrevs i teoriavsnittet kommer nästan alla att användas vid 
tillverkningen av denna produkt. 
För en så enkel tillverkning som möjligt är det tänkt att en laserskärare kommer att 
användas för att skära ut varje del som grillen ska bestå av. För att sedan bocka till de 
delar som ska vara vinklade så sker detta med hjälp av kantpressen.  
Punktsvetsen kommer sedan att användas för att sätta samman de olika delarna med 
varandra. För asklådan som inte kan punktsvetsas ihop, eftersom den inte har några 
överlappande ytor, så kommer någon av de andra svetsmetoderna som passar för tunnplåt 
att användas. Till och med gångjärnen och excenterlåset kan punktsvetsas fast. 
 
5.2 Val av ytbehandlingsmetod 
Som ytbehandlingsmetod valdes pulverlackering, detta eftersom metoden är ett bra val ur 
miljösynpunkt men också för att det är en mer ekonomisk metod på grund av att man kan 
återanvända pulvret. Lackeringen ger även en slitstark yta som har en lång livslängd.  
Vid pulverlackering kan även olika färger väljas om så önskas, men tanken är att grillen 
ska vara svart.  
 
5.3 Val av material till förvaringsväska 
Något val av material till en förvaringsväska åt grillen har inte tagits fram på grund av att 
tid inte funnits till att utföra detta. 
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6 Diskussion 
Detta arbete har varit väldigt lärorikt och intressant. Att arbeta på egen hand har varit 
svårare än jag trott men ändå helt möjligt. Uppdragsgivarna har varit mycket trevliga att 
jobba med. De har i många avseenden förenklat mitt arbete genom att ge snabba svar på 
mina frågor och genom att ge råd och direktioner. Redan från början hade företaget klart 
för sig hur grillen skulle se ut. Detta gjorde det mycket enklare för mig i många 
avseenden, men lite större frihet hade kanske varit mer stimulerande. 
Jag har inte stött på så stora problem med arbetet men det har inte flutit på helt 
problemfritt. Till exempel så har tidsplaneringen (se bilaga 7) inte helt följts för att vissa 
moment ibland har dragit ut på tiden på grund av att de tagit längre tid att utföra än 
beräknat. Anledningen till detta är kanske för att jag inte har utfört något sådant här stort 
projekt själv någon gång. När man arbetar i grupp är det enklare att dela upp jobbet, men 
vid enskilt arbete tar alla moment längre tid vilket jag fått erfara under detta projekt. 
Därför hann jag inte med vissa av de avgränsningar som jag gjort.  
 
I det stora hela är jag nöjd med arbetet och det slutgiltiga resultatet. Företaget har tagit del 
av filerna jag jobbat i och de slutgiltiga ritningarna som jag gjort. De har bestämt sig för 
att tillverka en prototyp under hösten 2006 för att kunna testa den. Om allt går enligt 
planerna kommer en tillverkning av produkten ske inom en snar framtid.  
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Bilaga 1     Sida 1(1) 
 
Huvudfunktion    Delfunktion 
 
A) Tillaga föda    B) Bibehålla värmekällan 

C) Kvarhålla föda 
D) Rikta värme 
 

Stödfunktion 
 
E) Värma person    F) Avge värme 

G) Medge ventilation 
 
H) Medge portabilitet    I) Erbjuda handgrepp 

J) Kvarhålla last 
K) Minimera tyngd 

 
L) Medge stabilitet    M) Fördela tyngden 
 
N) Minimera kostnader   O) Underlätta tillverkning 

P) Minimera delar 
 
Q) Underlätta underhåll   R) Medge täthet 

S) Underlätta montering 
 
 
 
Varje funktion har försetts med varsin bokstav så att de på ett lättare sätt kan användas i 
tabellen i bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2     Sida 1(2) 
 

 



 

Bilaga 2     Sida 2(2) 
 

Funktionerna från bilaga 1 används här för att viktas mot varandra två och två. Det görs 
för att få fram den eller de funktioner som anses vara viktigast och som man vill att 
produkten ska ha.  
 
Exempel: 
Om kriterie A är viktigare än kriterie B så sätts en 2: a i rutan. 
Om både kriterie A och B lika viktiga så sätts en 1: a i rutan. 
Om kriterie B viktigare än A sätts en 0: a i rutan. 
 
För att få fram summan av de poäng (pi) som varje kriterie fått så adderas talen på varje 
rad tillsammans med korretionsfaktorn. Summan av varje kolumn som varje rad börjar 
med, görs om till negativa och dras sedan bort ifrån den adderade poängsumman.  
Viktfaktorn, ki, som tas fram genom att pi divideras med den sammanlagda summan av 
pi, används sedan för att kontrollera att tabellen stämmer. 
De funktioner som har högst summa i den kolumnen är de som anses vara viktigast, vilka 
alltså blev: A, B, C, E, F, H och L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3     Sida 1(1) 

 
 



 

Bilaga 4     Sida 1(5) 

 
 



 

Bilaga 4     Sida 2(5) 

 



 

Bilaga 4     Sida 3(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 4     Sida 4(5) 

 



 

Bilaga 4     Sida 5(5) 

 



 

Bilaga 5     Sida 1(4) 

 
 



 

 Bilaga 5     Sida 2(4) 

 
 



 

Bilaga 5     Sida 3(4) 

 
 



 

Bilaga 5     Sida 4(4) 

 



 

Bilaga 6     Sida 1(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 2(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 3(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 4(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 5(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 6(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 7(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 8(9) 

 



 

Bilaga 6     Sida 9(9) 

 



 

Bilaga 7     Sida 1(1) 
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