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Sammanfattning  
 
Treotham är ett företag med huvudkontor i Stockholm, vars affärsidé är att marknadsföra och 
sälja kvalitetskomponenter med personlig service, hög kompetens och rätt pris. Treotham 
representerar ett 40-tal leverantörer inom elektronik, automation samt elinstallation. I deras 
sortiment finns en spisvakt vars uppgift är att förhindra de olyckor och bränder som direkt kan 
knytas till torrkokning eller höga temperaturer under matlagning vid köksspisen. Spisvakten 
består av två huvudkomponenter, ett manöverdon som placeras på väggen ovanför spishällen och 
en huvudenhet som sitter bakom spisen. Produkten är i första hand avsedd för äldre människor 
med någon form av demenssjukdom.   
 
Syftet med detta examensarbete har varit att ge spisvaktens manöverdon ett mer estetiskt 
tilltalande och diskret utseende, samt att titta på de funktioner som finns inbyggda och se möjliga 
förändringar eller förbättringar. Arbetet har genomförts med hjälp av systematiska metoder som 
innebär att projektet genomgått ett antal faser. Resultatet av arbetet i faserna kombinerades sedan 
till en helhet som tillfredställde de syften och mål som ställts i början av projektet.  
 
Arbetet började med informationssökning inom relevanta områden, exempelvis 
tillverkningsmetoder, material och konkurrenter. Produkten delades in i två områden, design och 
funktioner. Genom brainstorming kom projektgruppen fram till ett stort antal idéer på funktioner 
som sedan minskades i antal med hjälp av utvärdering i matriser tills de bästa idéerna återstod. 
Formgivningen började med enkla skisser som utvecklades och gjordes mer detaljerade. Detta 
ledde till byggandet av 12 modeller i papp och folie. Dessa modeller användes sedan i en enkel 
undersökning där drygt 100 personer tillfrågades om vilken modell de ansåg vara mest tilltalande 
i fråga om utseende. Modellerna utvärderades även med hjälp av en matris och i kombination 
med undersökningen valdes två av modellerna för att vidareutvecklas. I CAD-programmet NX 4 
byggdes dessa sedan upp och olika lösningar för exempelvis kretskortsmontering och placering 
av knapp och lampa togs fram. Ett slutkoncept valdes och modellen anpassades för tillverkning 
och finjusteringar gjordes. För att testa om de olika lösningarna fungerade i praktiken samt för att 
få en bättre känsla för formgivningen lät projektgruppen företaget Digital Mechanics tillverka en 
prototyp baserad på CAD-modellen. 
 
Slutresultatet är ett diskret och snyggt 
manöverdon med enkla och avskalade 
linjer samt funktioner som inte kräver 
någon extra inlärning för brukaren  
(figur 1). För att underlätta för personal 
och anhöriga till brukaren finns ett antal 
funktioner som styrs med en knapp vid 
användning av spisen. Projektgruppens 
förslag är att manöverdonet ska 
tillverkas med hjälp av formsprutning.  
 
 
 Figur 1. Det slutgiltiga manöverdonet 



Abstract 
 
Treotham is a company with headquarter in Stockholm. Their business concept is to market and 
sell quality components with personal service, high competence and the right price. Treotham 
represents about 40 suppliers in electronics, automation and electronic installation. One of their 
products is a stoveguard. The function of the stoveguard is to prevent accidents and fires directly 
connected to high temperatures when using the kitchen stove. The stoveguard consists of two 
main components, a control unit placed on the wall above the stove and a main unit placed 
behind the stove. The user for this product is first and foremost older people with some kind of 
dementia. 
 
The purpose of this thesis has been to give the control unit a more esthetical appeal and discreet 
design, and also look at the functions that are built in and make changes or improvements. The 
task has been conducted with the help of systematic methods which means that the project goes 
through a number of phases. The result of each phase is combined to a whole which fulfils the 
purpose and goals stated in the beginning of the project. 
 
The project started with the search for information within relevant areas for example 
manufacturing, materials and competitors. The product was divided into two areas, design and 
function. Through brainstorming the project group came up with a large number of ideas on 
functions which were decreased by using matrices until the best remained. The design started 
with simple sketches which were made more detailed. This lead to the construction of 12 models 
in cardboard. These models where used in a simple survey where about 100 people where asked 
which model they liked the most considering only the design. The models where also evaluated 
through a matrix and in combination with the survey two models where chosen to be developed 
further. The CAD-software NX 4 was used to build these models and test different solutions for 
circuit card holder and the position of the lamp and button. A final concept was chosen and the 
model was adapted to manufacturing and adjustments where made. To test if the different 
solutions worked in practice and to get a better understanding for the design the project group 
allowed a company called Digital Mechanics to build a prototype based on the CAD-model. 
 
The final result is a discreet and good looking control unit with simple lines and functions 
without the demand for learning new tasks for the user. To make it easier for staff and relatives to 
the user a number if functions are controlled by a button during use of the stove. The project 
group suggests that the product is manufactured through injection moulding.  
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
Detta projekt är ett examensarbete på 10 poäng som utförts av två studenter vid Luleå tekniska 
universitet (LTU). Arbetet innebär att tidigare erhållna kunskaper används för att bedriva ett 
verklighetsbaserat projekt för en extern uppdragsgivare.  
 
Treotham representerar ett 40-tal svenska och utländska leverantörer inom elektronik, automation 
samt elinstallation. Deras affärsidé är att marknadsföra och sälja kvalitetskomponenter med 
personlig service, hög kompetens och till rätt pris. Företagets kunder är industrier och elgrossister 
i hela Sverige. Företaget har idag 20 anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor. 
Huvudkontor och lager ligger i Stockholm.  
 
Treotham kontaktade Anders Håkansson vid LTU och lämnade ett förslag på examensarbete som 
gick ut på att ta fram en ny design samt produktionsunderlag för ett manöverdon till en spisvakt 
som finns i företagets sortiment (figur 2).  
 
Spisvakten består av två delar, ett manöverdon som placeras synligt intill spisen, samt en 
huvudenhet som sitter bakom spisen. Cirka 100 enheter säljs vare år och målgruppen för denna 
typ av produkt är övervägande äldre människor med någon form av demenssjukdom. Spisvakten 
tillverkas av ett företag i Skåne som heter Lumex. De tillverkar själv kretskortet som sitter i 
plasthöljet. För att hålla kostnaderna nere köper Lumex färdiga plasthöljen som modifieras för 
ändamålet 
 

 
 

Figur 2. Befintligt manöverdon 
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1.2 Problem 
Treotham anser att dagens modell inte uppfyller konsumenternas efterfrågan på en diskret 
produkt då brukaren ofta inte vill att omgivningen ska veta att de har en spisvakt installerad. 
Manöverdonet har också ett undermåligt estetiskt uttryck och passar inte in i dagens moderna 
köksmiljö. Manöverdonets utseende och fysiska känsla vid användning speglar inte det relativt 
höga priset (2000 till 3000 kronor) för hela spisvakten.  
  
1.3 Syfte och mål  
 
Syfte 
Syftet med examensarbetet har varit att med nya ögon designa ett nytt diskret och tilltalande 
manöverdon som ska ge Treotham bättre argument vid försäljning. 
 
Mål 

•  Utveckla ett manöverdon som är både estetiskt tilltalande och diskret. 
 
• Öka försäljningen av spisvakter. 
 
• Slutresultat som är möjligt att tillverka. 
 
• Utveckla funktioner som gör spisvakten jämbördig eller bättre än dagens konkurrenter. 

 
1.4 Avgränsningar  

• Endast det synliga manöverdonet kommer att ingå i projektet.  
 
• Materialvalet för manöverdonet måste styras av att produkten ska tåla daglig användning 

ovanför en spis.  
 
• Produktion kommer att ske i lite skala och måste därför vara kostnadseffektiv.  
 
• Timerinställningsvredet på huvudenheten får inte flyttas till manöverdonet.  
 
• Antalet funktioner som inte är nödvändiga ska hållas så lågt som möjligt.  
 
• Nya funktioner måste utformas så att krav på inlärning undviks helt eller fungerar väldigt 

intuitivt.  
 
• Den infraröda sensorn (IR-sensor) i manöverdonet måste täckas med material som ej 

hindrar dess funktion. 
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2 Teori 
 
2.1 Perception 
Perception, eller att uppfatta och inse, är den grundläggande funktion som alla levande varelser 
håller sig informerad om de väsentliga företeelserna i sin omgivning och sitt förhållande till dessa 
(Nationalencyklopedin, 2006). 
 
2.1.1 Gestalt 
Gestalten är ett arrangemang av delar vilka uppträder och fungerar som en helhet större än 
summan av alla ingående delar dvs. en sammanhållen form oavsett vad den föreställer. Vid 
formgivning är detta mycket viktigt att ha i åtanke för att kunna skapa en helhet. Samspelet 
mellan färg, form och material betraktas som en enhet (Monö, 1997). 
 
2.1.2 Formgivning 
Formen på en gestalt kan förstärka kvalitéer, egenskaper, samhörighet. Monö (1997) redogör 
genom illustrerande bilder åtta gestaltlagar för hur vi människor uppfattar form. Dessa ska 
beaktas vid formgivning både för att kunna förstärka gestaltens syfte och för att undvika 
feltolkning. Syftet med formgivning är att ge ett föremål eller en miljö en väl fungerande form, 
som ska underlätta dess användning, och ska verka tilltalande för användaren.  
 
Den goda kurvan, sammanhang ses mellan annars abstrakta objekt, (figur 3). 
Likhetsfaktorn, föremål som liknar varandra upplevs som en enhet, (figur 4). 
 

Figur 3. Den goda kurvan Figur 4. Likhetsfaktor 
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Ytfaktorn, föremål som har mindre area uppträder tydligare än föremål med större area, (figur 5). 
Erfarenhetsfaktorn, bygger på att genom inlärd erfarenhet känns en gestalt igen, (figur 6) . 
 

 
Figur 5. Ytfaktor Figur 6. Erfarenhetsfaktorn 

Symmetrifaktorn, symmetriskt placerade föremål upplevs som en enhet, (figur 7). 
Slutenhetsfaktorn, linjer som omsluter ett område är lättare att se som en helhet, (figur 8). 
 

Figur 8. Slutenhetsfaktorn Figur 7. Symmetrifaktorn 

 
 
Den gemensamma rörelsen, föremål som rör sig i samma riktning eller med samma hastighet 
upplevs som en enhet, (figur 9). 
Närhetsfaktorn, ju närmare föremål är varandra desto mer uppfattas de som en enhet, (figur 10). 

 

    
Figur 10. Närhetsfaktorn 

 

 Figur 9. Den gemensamma rörelsen 
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2.1.3 Färglära 
Olika färgsättning på en och samma produkt kan ge helt olika intryck av produkten. Därför är det 
mycket viktigt att göra ett väl genomtänkt färgval som skapar rätt uttryck och en helhet med 
formgivningen. Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen (1996) anger några grundregler gällande 
harmonisk färgsättning som redogörs för nedan.  
 

• Kulörtonslikhet 
Kulörtoner från färgcirkeln kan kombineras med olika nyanser från tillhörande färgtri-
angel. Nyanser, färgens svarthet och kulörthet väljs i färgtriangeln.  

 
• Färgegenskaper 

Färger kan ge olika intryck och känslor. Röd kan upplevas som vital, aktiv och tilldra-
gande medan svart, vit och grå ger motsatt effekt.  

 
• Kvantitetskontrast 

Färger kan upplevas olika stora trots att de till arealen täcker samma yta.  
 

• Kall/varm kontrast 
Blågröna färger är kallast och ger en känsla av oåtkomlighet medan de varmaste orang-
eröda ger motsatt effekt.  

 
2.1.4 Symboler 
Symboler används först och främst av två anledningar. Symboler används som metaforer för att 
förenkla och visa användaren hur systemet ska användas. Eller så används symboler för att 
förenkla systemet i sig själv. Symbolerna bör vara logiska och lätta att förstå (Danielsson, 2001). 
 
2.2 Spisvakt 
Produkt avsedd att påkalla åtgärd från omgivningen och/eller stänga av pågående funktion som 
kan förorsaka fara i samband med användning av spis. Spisvaktens uppgift är att förhindra de 
olyckor och bränder som direkt kan knytas till torrkokning eller höga temperaturer under 
matlagning vid köksspisen. Vanligtvis består spisvakten av en huvudenhet som sitter bakom 
spisen samt ett synligt manöverdon där sensor, nyckel, detektor eller timer finns. Det finns fyra 
olika typer av spisvakter som även kan kombineras med varandra: 
 

• Timer, elförsörjningen till spisen regleras med hjälp av en bestämd tid. 
 

• Rörelsedetektor, elförsörjningen bryts när ingen person finns i samma rum som spisen. 
 

• Värmesensor, om temperaturen vid spisens stek/kok område blir för hög bryts 
elförsörjningen. 

 
• Nyckel, för att kunna använda spisen måste elförsörjningen slås på med hjälp av en nyckel. 
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2.2.1 HI:s krav för spisvakter 
Hjälpmedelsinstitutets krav för spisvakter kort sammanfattat nedan (Hjälpmedelsinstitutet, 2004): 
 

• Produkten och alla dess tillbehör ska i sin konstruktion och till sitt utförande vara sådant 
att höga krav på säkerhet och funktion uppnås för användaren och omgivningen, när 
produkten används på av tillverkaren avsett sätt.  

 
• Det bör särskilt uppmärksammas att personer med funktionshinder ofta har behov som 

innebär att produkten bör ha en konstruktion som gör den enkel att hantera samt att den i 
övrigt möjliggör flexibilitet och stor driftssäkerhet.  

 
• En spisvakt utsätts för miljöpåverkan i samband med matlagning exempelvis fett och 

ångor. Spisvakten bör klara denna påverkan.  
 

• Eventuell timerfunktion bör vara kombinerad med rörelse eller temperatursensor.  
 

• Produkten ska inte uppnå eller avge sådan värme att användaren riskerar att bränna sig 
eller på annat sätt uppleva obehag.  

 
• Produkten ska vara så konstruerad att den i sig inte utgör en brandrisk.  

 
• Produkter som kan nätanslutas direkt eller via laddare eller batterieliminator skall uppfylla 

gällande svenska elsäkerhetskrav.  
 

• Märkning ska vara utförd i enlighet med gällande standard. Märkning bör vara placerad 
synlig på chassiets utsida. Om fullständig märkning inte får plats på produkten skall 
fullständig märkning finnas på förvaringsask eller motsvarande  

 
• All märkning bör göras så att informationen inte är beroende av att användaren kan 

uppfatta märkningens färg.  
 

• Märkning med text skall vara på svenska.  
 

• Reglagen bör vara så utformade att de är lätta att använda d.v.s. storlek, erforderlig kraft 
och utformning bör vara sådan att reglagen är lätta att reglera.  

 
• Reglagen bör vara taktilt avläsbara vad gäller funktion och inställning.  

 
• Reglagen bör kunna manövreras med en kraft mindre än två newton.  
 
• Antalet reglage bör vara så få som möjligt.  

 
• Produkten bör ha en tilltalande design.  

 
• Produkten bör som helhet ha en utformning som gör den så kompakt och lite 

platskrävande som möjligt.  
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2.3 Material 
 
2.3.1 Plast 
För att förstå hur plast är uppbyggt måste begreppet polymer definieras. En polymer är en 
organisk förening med en kedjeformig uppbyggnad. Huvudbyggstenen i en sådan kedja är 
normalt kolatomer som i sin tur kan binda andra ämnen som syre, väte och kväve etc. Det ska 
nämnas att det finns undantag, så kallade oorganiska polymerer där kolatomerna ersatts av andra 
ämnen. Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan polymer och plast. Polymeren blir en 
plast först när tillsatser har adderats, vilket kan vara färgämnen, brandskydd, mjukmedel etc. En 
fördel med plast är att den lämpar sig väl för återvinning vilket i dagens mer miljömedvetna 
samhälle bara kan ses som positivt. Polymerer delas med hänsyn till ursprung in i tre olika 
grupper (Klason & Kubát, 2001). 
 

• Nativa, naturpolymer 
• Halvsyntetiska polymer 
• Syntetiska polymer  

 
Utöver dessa tre grupper kan även plaster delas in i tre olika grupper: 
 

• Termoplaster 
• Härdplaster 
• Gummi 

 
2.3.2 Glas 
Den största råvaran vid framställandet av glas är sand med hög halt av silikater som enligt 
Nationalencyklopedin (2006) är en oorganisk grupp av kemiska föreningar mellan kisel och syre. 
Utöver det består glas även av kalk och soda. Nationalencyklopedin (2006) beskriver även glasets 
struktur som ett nätverk analogt med kristaller men glasets nätverk är helt slumpmässigt 
strukturerat över större avstånd till skillnad mot kristaller.  
 
För att ytterligare ändra glaset egenskaper tillsätts även flussmedel och stabilisatorer som sänker 
viskositeten (dock försämras den kemiska resistansen av detta) respektive höjer glasets 
beständighet mot fukt och kemikalier. Otroligt nog kan glas betraktas som en vätska, dock en 
extremt trögflytande sådan. Glas kan även bearbetas med en rad olika metoder för att få den form 
eller egenskaper som önskas för ändamålet, exempelvis: (Karlsson & Nordlund, 2005) 
 

• Skära   
• Slipa  
• Böja  
• Härda  
• Laminera  
• Blästra  
• Foliera  
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2.4 Produktion 
En mängd olika variabler avgör vilken produktionsmetod som väljs, allt beror på vilken produkt 
det är, vilken miljö den ska vistas i eller hur mycket den får kosta. Beroende på om det är 
termoplast, härdplast eller gummi skiljer sig de olika metoderna något från varandra, men den 
grundläggande principen förblir densamma.  
 
2.4.1 Formsprutning 
Smält plast sprutas med relativ högt tryck (typiskt 50-
150 MPa) in i en kall form vartefter plasten stelnar. 
Formen tas sedan isär och den färdiga detaljen kan tas 
ut. Denna metod tillåter hög komplexitet på formen. 
Lämpar sig för hög produktionstakt och stora serier 
oftast i storleksordningen 100000 – en miljon enheter. 
Kostnader för verktyg och maskin är ofta mycket höga 
(figur 11). (KonstruktörsLotsen, 2006; Klason & Kubát, 
2001). 
 

 
 
 
 
 Figur 11. Formsprutning processen 
2.4.2 Rotationsgjutning 
En form med möjlighet att rotera kring två axlar fylls 
med plast material. Formen värms samtidigt som den 
roterar och materialet slungas ut mot väggarna. Formen 
kyls sedan och formen kan delas och detaljen tas ut. 
Kostnaderna kan hållas nere med denna metod och den 
lämpar sig för mindre serier i storleksordningen 100–
10000 enheter. Produktionstakten ligger även den lågt 
(figur 12). (KonstruktörsLotsen, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 Figur 12. Rotationsgjutningsprocessen 
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2.4.3 Varmformning eller vakuumformning 
En skiva av termoplast värms upp och med hjälp av 
vakuum dras skivan ner över en form. Plasten låts 
svalna och detaljen kan avlägsnas från formen. 
Verktygskostnaden kan variera från låg till hög 
medan maskinkostnader ligger högt. Lämpar sig för 
serier i storleksordningen 10–10000 enheter (figur 
13). (KonstruktörsLotsen, 2006).  
 

 
 
 
 

Figur 13.Vakuumformningsprocsessen 
 
2.5 Ekonomi 
Tillverkningskostnaden är en nyckel för att avgöra hur framgångsrik en produkt kommer att bli 
ekonomiskt sett. Förenklat så beror den ekonomiska framgången på vinstmarginalen för varje 
såld enhet. Vinstmarginalen är skillnaden mellan kostnaden att tillverka produkten och 
försäljningspriset. Antalet sålda enheter beror till stor del på vilken kvalité produkten har. Det 
handlar om att producera en produkt med så hög kvalité som möjligt till en så låg 
tillverkningskostnad som möjligt. Ett sätt att göra det är att använda metoden Design for 
manufacturing (DFM). Produktutveckling består därför av följande steg:  
 

• Bedömning av tillverkningskostnaderna 
• Reducering av komponentkostnaderna 
• Reducering av monteringskostnader 
• Reducering kostnader för kringliggande faktorer 
• Ta reda på hur DFM påverkar andra faktorer 

 
Tillverkningsprocessen kan ses som ett system som har en inkanal och en utkanal. I inkanalen 
finns råmaterial, köpta komponenter, de anställda, energi och utrustning. Alla dessa har en 
kostnad som måste adderas på tillverkningskostnaden. Utkanalen består av den färdiga produkten 
och avfall. Även avfallshanteringen har en kostnad knuten till sig. Att beräkna exakta kostnader 
för dessa aktiviteter kan i många fall vara mycket svårt eller till och med omöjligt. Därför måste 
hela tiden kvalificerade bedömningar och kompromisser göras. 
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I tillverkningskostnaderna ingår ytterligare tre punkter: 
 

• Komponentkostnader 
Inköpta standardkomponenter. Egenutvecklade komponenter tillverkade antingen inom 
företaget eller av underleverantörer. 

 
• Monteringskostnader 

Löner till montörer. Kostnader för maskiner och verktyg som används vid monteringen. 
 

• Kringliggande kostnader 
Allt som indirekt är knytet till tillverkningen så som transportkostnader eller underhåll av 
utrustning. 

 (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 
2.6 Dataverktyg 
 
2.6.1 CAD 
Computer Aided Design (CAD), är ett dataverktyg som används främst vid industriell 
tillämpning. Konstruktionsarbetet kan utföras i två eller tre dimensioner (2D/3D). Vid 2D ritning 
byggs ritningen upp med hjälp av enkla grundelement som räta linjer, cirkelbågar, kurvor och 
text. Vid arbete i 3D byggs en modell med hjälp av kurvor, ytor eller solida kroppar. Detta bildar 
tråd-, yt- respektive solidmodeller. CAD lämpar sig väl vid produktframtagning och 
produktutveckling.  
 
2.6.2 UGS NX 4 
UGS är företaget bakom NX 4 som är ett modernt 3D-CAD system där det finns möjlighet att 
skapa både solidmodeller med volym och densitet, samt ytmodeller som bara är uppbyggda av 
ytor och inte har någon volym. NX 4 har även en rad olika verktyg; Kontrollering av ytors 
jämnhet, komponenters hållfasthet, generering av verktygsbanor vid Computer Aided 
Manufacturing (CAM) samt skapandet av traditionella 2D-ritningar. NX 4 lämpar sig därför till 
att göra exakta konstruktioner och framtagning av produktionsunderlag. 
 
2.6.3 Alias Studio Tools 
Alias Studio Tools är ett ytmodelleringsprogram där modellerna enbart byggs upp av ytor och 
inte har någon riktig volym. Kurvor används i huvudsak för att med olika metoder bygga upp 
dessa ytor och ge en känsla av volym. En rad verktyg står till förfogande för att ytterligare 
manipulera ytorna för att skapa delningslinjer, kantavrundningar eller andra detaljer. Användaren 
kan även kontrollera modellens ytor för att upptäcka ojämnheter och för att se till att ytor möts på 
ett korrekt sätt.  
 
Olika material så som plast eller metall kan simuleras och appliceras på ytorna för att skapa 
realism. Programmet lämpar sig således för att göra rena visualiseringar genom högupplösta 
renderade bilder i realistisk omgivning och animationer för att visa funktioner eller liknande. De 
modeller som tas fram i programmet kan göras med sådan exakthet att de kan användas vid 
tillverkning. Exportering till filformatet STL kan användas i en friformsframställning (FFF).  

10 



2.6.4 Friformsframställning 
Friformsframställning (FFF) är en metod där digitala 3D-modeller relativt snabbt och enkelt kan 
omvandlas till fysiska modeller i en verktygslös maskin. Allt från enbart visuella påsiktsmodeller 
till funktionsdugliga prototyper kan tas fram med denna teknik. I dag finns ett stort antal varianter 
på FFF men de bygger på  samma princip då ett material härdas lager för lager (lagertjocklek 
ända ner till hundradels millimeter) och på så sätt bygger upp modellen. Vilken metod som är 
lämpligast beror på vilken ytjämnhet, tolerans och hållfasthet som önskas. 
 
2.7 Fysikaliska aspekter 
 
2.7.1 Syn 
Enligt Larsson & Rundgren (2003) bibehåller många en tillfredsställande syn även i hög ålder, 
men vissa försämringar och problem är oundvikliga. Det kan medföra nedsatt livskvalité, ökat 
beroende och förflyttningssvårigheter. Akselsson, Bohgard, Johansson & Swensson (2005) 
beskriver även försämringarna som följer. Vid en ålder mellan 40 till 50 år börjar linsen i ögat bli 
stelare vilket medför att synförmågan försämras. Detta företar sig så att det blir svårare att läsa 
och att se föremål på nära håll. Färg och mörkerseende försämras även för äldre då funktionen 
hos receptorerna i ögat minskar. Färgblindhet bland befolkningen finns hos ca 8 % av männen 
och 0,5 % av kvinnorna. Den vanligaste färgblindheten är att individen inte kan skilja på rött och 
grönt. Därför bör en produkt utformas så att information samt handhavande är oberoende av 
färgseende.  
 
2.7.2 Hörsel 
I åldrarna över 18 år har 1,2 miljoner människor i Sverige en lätt hörselnedsättning. Av dessa har 
de som är över 70 år, cirka 400000, en måttlig till mycket svår hörselnedsättning. Vanligt är att 
höga toner/frekvenser blir svårare att höra än låga toner/frekvenser, detta kallas ålderbettingad 
hörselnedsättning. Det ska dock påpekas att även låga toner/frekvenser successivt blir svårare att 
uppfatta desto högre ålder som uppnås. (Larsson, M; Rundgren, Å. 2003) 
 
2.7.3 Demenssjukdom  
Demenssjukdom innebär en nedsättning av de intellektuella funktionerna. Det kan ge försämrat 
minne och logiskt tänkande samt personlighetsförändringar och emotionella störningar. (Larsson 
& Rundgren, 2003) 
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2.8 Märkning/certifiering 
 
2.8.1 CE-märkning 
Produkter som kan vara farliga för användaren, till exempel elektriska produkter, personlig 
skyddsutrustning, leksaker och maskiner måste vara märkta med Communautées Européennes 
(CE). Genom att CE-märka en produkt intygar tillverkaren eller importören att produkten 
uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Utan CE-märkning får produkten inte 
säljas inom Europa. CE-märkningen handlar om produktens viktigaste egenskap som är 
säkerheten, inte om produktens kvalitet, funktion eller prestanda (www.cemarkning.nu; 2006). 
 
2.8.2 S-märkning 
ETL Semko Sweden är ett test- och certifieringshus där allt från hushållsprodukter till 
mammografiapparater och telekomprodukter går igenom tester för att få S-märket. Märkningen  
visar att produkten klarar europeisk säkerhetsstandard och är testad av oberoende part. S-märket 
ses som ett konsumentinriktat märke som används i hela EU. Märkningen är frivillig för 
företagen, som ser både tekniska och marknadsmässiga fördelar med den, och kan ses som ett 
komplement till CE-märkningen. Varje år testar ETL Semko Sweden cirka 10000 elektriska 
produkter. Säkerhetskraven omfattar bland annat kontroll av följande: 
 

• Elsäkerhet  
• Brandskydd  
• Mekaniska skaderisker  
• Strålningsrisker, till exempel hos CD-spelare  

 
(Semko, 2006) 
 
2.8.3 Nemko 
Nemko är den Norska motsvarigheten till Semko i Sverige. Deras motsvarighet till S-märkningen 
är N-märkningen. Märkningen är obligatorisk för elektriska produkter som säljs i Norge (Nemko, 
2006). 
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3 Dagens spisvakt 
 
3.1 Allmänt 
Spisvakten har både en timer och en 
värmevakt som startar automatiskt 
när spisen sätts på. Det innebär att 
spisvakten bryter strömmen till 
spisen om timertiden löper ut eller 
om spishällen blir för varm. 
Spisvakten har också ett antal 
inställningar som går att ändra på 
med hjälp av en knapp (figur 14). 
Spisvakten är anpassad för en spis 
med fyra plattor. 
 

 
 
 
 
 
 Figur 14. Manöverdon med knapp 

 
3.2 Montering 
Spisvakten består av två delar. En huvudenhet kallad ”uttagslåda” (figur 15) som placeras bakom 
spisen och ett manöverdon kallad ”värmevakt med funktionsknapp”(figur 15) som monteras med 
dubbelhäftande tejp med sin övre kant 40 centimeter rakt ovanför spishällen på väggen  
 

 
Figur 15. Monteringsanvisning 
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3.3 Värmevakten och timern 
Värmevakten består av en IR-sensor som övervakar spishällen. Om värmen på hällen överstiger 
275 grader börjar en lampa att blinka, och en varningssignal avges om värmen kvarstår i mer än 
13 sekunder. Timern har nio lägen mellan fem minuter och 12 timmar och sitter placerad på 
huvudenheten kallad uttagslåda (figur 16) som sitter bakom spisen. Timer kan även stängas av 
helt. 
 

 
Figur 16. Förklaring av huvudenheten och manöverdonets delar 
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3.3.1 Kretskortet 
På kretskortet sitter ett antal komponenter. Tre av dessa komponenter är IR-sensorn, knappen och 
lysdioden (figur 17 och 18). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 17. Röd cirkel senor,  
blå cirkel lysdioden placering 

Figur 18. Knapp 

3.4 Inställningar 
 
3.4.1 Tillfälliga inställningar 
Dessa inställningar försvinner när spisen stängs av. 
 

• Omstart av timer 
Timern kan när som helst , innan tiden går ut, startas om från den tid som är inställd på 
huvudenheten genom att hålla knappen intryckt i en sekund tills lampan slocknar. 

  
• Bortkoppling av värmevakten 

Vid exempelvis stekning eller användandet av många plattor samtidigt kan hög värme 
uppstå. Om personal eller anhörig vill använda spisen vid ett sådant tillfälle utan att 
strömmen bryts kan värmevakten kopplas bort helt genom att hålla knappen intryckt i fem 
sekunder tills lampan börjar blinka hastigt.  

 
• Två timmar timertid 

Oavsett vilken tid timern på huvudenheten är inställd på kan en tid på två timmar kopplas 
in genom att hålla knappen intryckt i tio sekunder tills lampan börjar blinka långsamt. 

 
3.4.2 Permanenta inställningar 
Dessa inställningar försvinner inte när spisen stängs av. 
 

• Inkoppling/bortkoppling av ljudsignal för påminnelse 
Ljudsignal var femte minut när en timme återstår av timertiden. Denna funktion kan 
kopplas till/bort genom att hålla knappen intryckt i 13 sekunder tills lampan slocknar. 
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4. Metod och genomförande 
 
4.1 Systematisk produktutveckling 
 
För att underlätta arbetet under projektets gång har de systematiska metoder som beskrivs av 
Ulrich, & Eppinger, (2003) följts. Projektgruppens tidigare erfarenheter sa att ett urval måste 
göras då vissa steg i denna metod inte är möjliga för vissa projekt. Endast de steg som visat sig 
lämpliga för just detta projekt kommer att beskrivas. 
 
Metoderna som beskrivs ligger i en logisk följd och hela processen kan uppfattas som linjära men 
det ska påpekas att det hela tiden sker en återkoppling till faser som redan gåtts igenom för att 
inget ska förbises. Dessutom pågår vissa faser under hela eller större delar av projektet parallellt 
med den huvudfas som projektet befinner sig i. Exempelvis informationssamling, tester och 
rapportskrivning. 
 
4.1.1 Projektplanering 
Följande bör finns för att planeringen ska vara tillfredställande och ge en bra grund för arbetet. 

 
• Uppdragsformulering. Ett övergripande dokument med en kort produktbeskrivning, 

affärsmål, marknader, antaganden och begränsningar och till sist intressenter.  
 

• Projektplan. Detaljerad redogörelse vad projektet går ut på. Bakgrund, begränsningar, 
problem, syfte och mål ingår här. 

 
• Tidsplan. Ett dokument helst i form av ett gantschema som ger en överblick på de 

moment som ska arbetas igenom och hur lång tid de får ta. 
 
4.1.2 Informationssamling 
Informationssamling görs på grund av flera anledningar men i slutändan för att ge användaren 
eller kunden en så bra produkt som möjligt som möter de behov som finns. Utöver det ger 
informationssamlingen en faktabas som produktutvecklaren används för att skriva en 
produktspecifikation. Informationen kan komma från olika kanaler.Exempelvis från användaren 
genom frågeformulär, intervjuer eller direkt observation. Experter på olika områden tillfrågas, 
exempelvis gällande tillverkning samt material och även litteratur och Internet kan granskas. När 
nödvändig information finns tillgänglig måste den tolkas, organiseras, värderas gentemot 
varandra och till sist reflekteras över. 
 
4.1.3 Produktspecifikation 
En produktspecifikation görs i två steg. Först en målspecifikation där det utifrån insamlad 
information bestäms hur produkten ska utformas utifrån fysiska storheter exempelvis maxvikt, 
längd & bredd, tid att montera eller hållfasthet mot böjning etc. Dessa bör samlas i en tabell där 
ord beskriver vad behovet är, vad den fysisk storhet för det behovet är och ett numeriskt värde på 
den storheten. Varje behov ska också rangordnas på en skala från ett till fem beroende på hur 
viktig det behovet anses vara. När koncept tagits fram och utvärderats kan en slutgiltig 
produktspecifikation tas fram som i stort sett står för vad slutprodukten förväntas klara av. Här är 
det alltså troligt att målspecifikationen måste revideras och vissa kompromisser göras.  
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4.1.4 Konceptutveckling 
Ett koncept i det här sammanhanget kan beskrivas på följande sätt: En ungefärlig beskrivning av 
hur produkten kommer att se ut och fungera. Vanligtvis visualiserad med hjälp av en skiss eller 
enkel 3D-modell och en kortare text. Enligt Ulrich & Eppinger, (2003) ska konceptutvecklingen 
följa en femstegsmodell ( figur 19). 
 

 
Figur 19. Femstegsmodellen 

 
Förenklat går modellen ut på att dela in ett komplext problem i enklare undergrupper. Sedan söks 
lösningar på problemen i undergrupperna både externt, redan utvecklade koncept, eller internt där 
nya lösningar tas fram. Därefter utforskas alla koncept systematiskt och kombineras så att de 
tillsammans löser det i början komplexa problemet. 
 
4.1.5 Brainstorming 
Det interna arbetet för att lösa ett problem kan innefatta en så kallad brainstorming. Det innebär 
att en grupp eller enskild individ tar fram så många lösningar på problemet som det är möjligt 
utan att avfärda några idéer. Gruppen eller individen får inte tillåta att fördomar, kritik eller sunt 
förnuft står i vägen för det kreativa flödet. 
 
4.1.6 Val av koncept 
Vare sig konceptvalet är tydligt och rakt på sak eller inte så används oftast någon form av metod 
för att göra valet. Det kan innefatta allt från externt beslut utifrån utvecklingsgruppen till intuition 
eller tester med prototyper. En annan möjlighet är att använda en konceptvalsmatris. Beroende på 
hur komplex designen är kan denna metod tas i två steg. För enklare produkter kan det räcka med 
en concept screening (tabell 1). Utöver den kan sedan en concept scoring göras om det är 
nödvändigt med ett större beslutsunderlag. Båda matriserna går förenklat ut på att olika kriterier 
som slutprodukten bör uppfylla listas upp och sedan betygsätts för varje enskilt koncept.  
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Tabell 1. Exempel på en concept screening matris 

    Koncept   

Kriterie A B C 
Lätt att använda - 0 + 
Säker 0 - + 
Lätt att tillverka - - + 
Portabel 0 0 0 
Stöttålig + 0 0 
Miljövänlig + + + 
Summa + 2 1 4 
Summa 0 2 3 2 
Summa - 2 2 0 
Slutsumma 0 -1 4 
Placering 2 3 1 

 
För concept scoring matrisen viktas även kriterierna så att de viktigaste får mest betydelse i 
betygsättningen. Nu kan en klar bild fås över vilket koncept som lämpar sig bäst för vidare 
utveckling. Matriserna behöver inte ses som den slutgiltiga beslutsfattaren utan mer som ett 
hjälpmedel för projektgruppen. 
 
Projektgruppen kan även låta ekonomiska aspekter styra vilket koncept som väljs, exempelvis det 
som antas ha eller har lägst tillverkningskostnad. Tillverkningsmetod kan även spela in i valet 
genom att se hur den påverkar tillverkningskostnaden eller helt enkelt vilken metod som är 
tekniskt möjlig för ett specifikt koncept. 
 
4.1.7 Detaljutveckling, utvärdering och förbättring 
Då ett slutkoncept har valts tar ett mer direkt arbete vid. En slutgiltig produktspecifikation kan nu 
sammanställas. Utifrån den utvecklas konceptet mot den slutgiltiga utformningen gällande färg, 
form, funktion och material. Under hela denna process måste återkoppling och utvärdering ske 
för att slutprodukten ska möta det krav som ställts upp i produktspecifikationen. CAD-modeller 
avsedda för både renderingar och produktion sammanställs. Fysiska modeller lämpliga att 
använda vid presentationer, marknadsföring eller tester bör också färdigställas i detta skede. 
 
4.1.8 Framtagande av produktionsunderlag 
För att produkten i fråga ska kunna sättas i produktion tas konstruktionsritningar fram baserade 
på de CAD-modeller som byggts. En produktionsmetod eller metoder som uppfyller de krav som 
tidigare ställts väljs. Här kommer ekonomin till stor del att styra vilken produktionsmetod som i 
slutändan väljs. Detta steg kan redan ha tagits i åtanke under konceptvalet. 
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4.2 Förstudier 
 
4.2.1 Uppdragsformulering 
Inledande kontakt togs med Treotham i början på sommaren 2006. En kort uppdragsbeskrivning 
och manöverdonet som projektet avsåg behandla mottogs. Efter telefon och e-postkontakt med 
företaget kunde projektgruppen skriva en uppdragsbeskrivning (bilaga 1). Detta dokument skulle 
ses som utgångspunkten och ge en lättöverskådlig bild på projektet. Det bestämdes att ett besök 
på företaget skulle ske så snart som möjligt för att ytterligare definiera projektet. Som 
förberedelse inför detta besök gjordes en informationssökning vars syfte var att ge en känsla för 
produktområdet. Möjliga konkurrenter söktes via Internet (webbreferenser) och även HI:s krav på 
spisvakter granskades (Hjälpmedelsinstitutet 2004). Med hjälp av informationen från 
diskussionerna vid besöket samt kunskap samlad innan besöket kunde projektgruppen skriva en 
projektplanering där bakgrund, problem, avgränsningar, syfte och mål ingick (bilaga 2). En 
tidsplan för projektet sattes även upp (bilaga 3).  
 
4.2.2 Informationssökning 
För att få en bättre förståelse för användarens behov och produktområdet spisvakter behövdes en 
djupare informationssökning. Detta moment var som intensivast i projektets början men vid 
behov har information sökts under hela projektets gång. För att underlätta detta arbete delades 
informationskällorna upp. 
 

• Uppdragsgivaren 
• Tillverkaren 
• Elgrossisterna 
• Arbetsterapeut 
• Bostadsanpassare 
• Konkurrenter 

 
Uppdragsgivaren och nuvarande tillverkare 
Treotham kunde bidra med den kunskap de har som säljare av produkten och vad köparen och 
brukaren vanligtvis efterfrågar. Genom tillverkaren Lumex erhölls ytterligare information i form 
av tillverkningskostnad på dagens modell, tekniska detaljer och de kom även med lite idéer om 
hur tillverkningen skulle kunna hållas så enkel som möjligt.  
 
Elgrossisterna 
Treotham säljer sina varor till en rad elgrossister i Sverige som i sin tur säljer vidare till 
kommuner, landsting etc. Tre av deras grossister fanns tillgängliga i Luleå och det bestämdes att 
kortare intervjuer skulle göras med dem. Ett frågeformulär som skulle underlätta för 
projektgruppen att hålla isär frågorna togs fram (bilaga 4). Syftet med intervjuerna var att se om 
grossisterna fick information från köparna om vad som skulle kunna förbättras och om säljarna 
själva hade åsikter om spisvaktens funktioner eller utseende Följande företag besöktes där säljare 
intervjuades. 
 

• Ahlsell 
• Elektroskandia 
• Selga 
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Arbetsterapeuten och bostadsanpassaren 
Det var också önskvärt att göra en intervju med en arbetsterapeut då både uppdragsgivaren och 
säljarna hos elgrossisterna ansåg att de skulle ge bättre information om användaren och deras 
behov. Även här gjordes ett frågeformulär med samma uppbyggnad som användes vid 
intervjunerna med elgrossisterna (bilaga 5). Arbetsterapeutens jobb är att utreda om en person 
behöver få en spisvakt installerad eller inte. Om en person anses behöva en spisvakt så anvisar 
arbetsterapeuten vidare till en bostadsanpassarens vars uppgift är att hjälpa användaren med 
bidrag och installation. Detta är proceduren inom Luleå kommun. 
 
Konkurrenterna 
I Sverige tillverkas och säljs ett antal spisvakter. För att få en uppfattning om deras design och 
funktioner gjordes en djupare analys av deras egenskaper. Funktioner hos de tillverkare som gick 
att hitta på Internet listades var för sig. Sedan noterades alla funktioner på lappar som placerades 
på en kartongskiva under rubriken ”funktioner hos konkurrenter” för att underlätta översikten. De 
konkurrerande modellerna som projektgruppen tittade på var de som tidigare hittats under 
förberedelserna inför besöket hos Treotham (webbreferenser). 
  
4.2.3 Sammanställning av information och analys 
Uppdragsgivarens önskemål redovisas i inledningen kapitel 1. Lumex ansåg att bockning av plåt 
eller användandet av färdiga profiler var tillverkningsalternativ som var lämpliga och billiga. Det 
kom även fram att det inte gick att täcka hålet för värmesensorn med vilket material som helst då 
den infraröda strålen måste gå obehindrat igenom det. Lumex såg också en möjlighet att ha 
lampan integrerad i knappen och möjligen ändra layouten på kretskortet. 
 
Svaren från intervjuerna med grossisterna sammanställdes (bilaga 6). Under intervjun med 
arbetsterapeuten insåg projektgruppen att frågeformuläret inte gick att använda på samma sätt 
som för elgrossisterna. En kortare diskussion om ämnet fördes istället. Svaren från elgrossisterna 
och arbetsterapeuten ansågs inte ge någon ny information utan bekräftade den kunskap som 
projektgruppen redan hade. Exempelvis att utseende är av mindre betydelse. Om ett tilltalande 
utseende går att få utan att det inkräktar på huvudfunktionen eller på annat sätt nedsätta dess 
möjlighet att fungera korrekt är det självklart bra. Konkurrenternas funktioner sammanställdes 
och gav en bra informationsgrund (bilaga 7). 
 
4.2.4 Produktspecifikation 
 
En preliminär produktspecifikation gjordes med hjälp av insamlad information från bland annat 
konkurrenter, tillverkare och HI:s krav. Mått för bland annat, bredd och djup fastställdes. Den 
maximala tillverkningskostnaden uppskattades (bilaga 8). Det bestämdes att specifikationen var 
preliminär fram till att koncept valts och detaljutvecklingen påbörjats och sågs mer som ett mål 
att sträva efter tills en fast produktspecifikation skrivits med de slutgiltiga kraven. 
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4.3 Konceptutveckling 
 
4.3.1 Indelning i grupper 
För att förenkla utvecklingsprocessen delades uppgiften in i två grupper:   
 

• Design 
• Funktioner  

 
Gruppen funktioner bröts ned i mindre undergrupper:  
 

• Visuell information 
• Audiell information 
• Knapptyper 
• Väggmontering 
• Övriga funktioner 

 
4.3.2 Brainstorming funktioner 
För att generera nya funktioner och utveckla gamla funktioner tillämpades brainstorming. 
Brainstormingen utfördes först individuellt och sedan under en kort diskussion. En tidsgräns på 
fem minuter infördes för varje enskilt undergrupp, detta för att förhindra att onödig tid lades på 
icke relevanta saker. Efter varje fem minuters session presenterades de antecknade resultaten för 
varandra och diskuterades i fem till tio minuter innan nästa undergrupp påbörjades (bilaga 9). 
 
4.3.3 Analys av brainstorming funktioner 
Efter att brainstormingmomentet var avklarat för alla undergrupperna sammanställdes de 
antecknande idéerna på lappar. De idéer som liknade varandra slogs ihop. Lapparna sattes sedan 
upp för varje undergrupp på en papptavla för att åskådliggöra idéerna på ett lätt sätt. De fem 
undergrupperna kunde reduceras till fyra genom att flytta idéerna i ”övriga funktioner” till 
passande undergrupp. 
 
För att avgöra vilka idéer som var användbara bestämdes det att en concept screening matris 
skulle användas. I matrisen jämförs de nya idéerna på funktioner i varje undergrupp med de 
befintliga funktionerna på dagens spisvakt. Idéerna i undergrupperna gavs en bokstav för att 
lättare kunna hanteras i matriserna. Kriterier som var relevanta arbetades fram som skulle 
användas i concept screening matrisen. Uppfyllde en idé kriteriet belönades idén med ett plus (+), 
uppfyllde inte idén kriteriet fick den ett minus (-) och var idén likvärdig med dagens funktion 
eller om osäkerhet uppstod fick idén en nolla (0). Summan för varje funktion kunde då räknas ut 
då ett plus gav en poäng, en nolla gav noll poäng och ett minus gav ett minuspoäng. Funktionerna 
kunde sedan rangordnas efter summa inom varje undergrupp. Samma summa gav samma 
placering. De högst placerade funktionerna var de som var att föredra för vidare utveckling 
(bilaga 10). 
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4.3.4 Analys av konkurrenters funktioner 
För att avgöra vilka funktioner hos konkurrenterna som var att föredra och förbättrar funktionen 
hos den nuvarande spisvakten gjordes en concept screening matris. Konkurrenternas funktioner 
delades in i undergrupper enligt följande: 
 

• Timer 
• Utseende 
• Funktioner ej påverkbara av användaren 
• Funktioner påverkbara av användaren 
• Information (ljud/ljus) 
• Övrigt 

 
Funktionerna i varje undergrupp bedömdes efter kriteriet om att uppfylla satta specifikationer. Ett 
plus (+) innebar att funktionen bör användas, en nolla (0) betydde att funktionen kunde utvecklas 
för att passa bättre och ett minus (-) innebar att funktionen inte tillförde något och inte skulle 
användas (bilaga 11). 
 
4.3.5 Krav/önskemålslista 
För att få en överblick över vilka funktioner som projektgruppen ansåg möjliga gjordes en 
krav/önskemålslista. De nya funktionerna var tvungen att vara minst lika bra som de befintliga. 
Kravet var att alla funktioner den befintliga spisvakten hade var tvungna att finnas kvar eller 
ersättas av nya funktioner som utförde samma uppgift på ett lika tillfredställande vis. Därför 
listades de befintliga funktionerna upp som krav och nytillkomna funktioner som inte var 
nödvändiga för funktionen men höjde mervärdet noterades som önskemål. De önskemål som 
hade fått högst betyg i matriserna sammanställdes (tabell 2). 
 

Tabell 2. Krav och önskemålslista baserad på tidigare matriser och dagens manöverdon. 
Funktion Krav/Önskemål 
Ej återstart vid strömavbrott Ö 
Kamouflerad som spegel Ö 
Klickljud som bekräftar knapptryck Ö 
Signal som bekräftar programmering Ö 
Touchknapp Ö 
Monteras med dubbelhäftande tejp Ö 
Vid urkoppling av värmevakt, återkoppling efter viss tid Ö 
Monteras med skruv Ö 
Värmevakt (IR-sensor) K 
Förlängning av timertid K 
Bortkoppling av värmevakt K 
Inkoppling av 2 timmar oavsett timertid K 
In/ur -koppling av summer K 
Timmertidsinställning 0-12 timmar K 
Lampa som bekräftar programmering K 
Signal som varnar vid överhettning K 
Påminnelse signal var 5 min K 
Funktionsknapp K 
Lampa som bekräftar att spisvakten är på K 
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4.4 Framtagning av formgivningsförslag 
 
4.4.1 Skisser 
Utvecklingen av designen påbörjades med en ny 
brainstorming där förslag på former skissades 
(figur 20). Ett A3 papper delades in sex rutor 
där en form på hur spisvakten skulle kunna se ut 
skissades i varje ruta (bilaga 12). Totalt 
skissades 36 väldigt enkla grundformer sedda 
rakt ovanifrån. 
 
De mest realistiska grundformerna valdes ut för 
att vidareutvecklas (figur 21). Knappar, lampor, 
displayer och skuggor lades till, fortfarande sett 
rakt ovanifrån för att ge en bättre bild av 
formgivningen (bilaga 13). Några av skisserna 
utvecklades mer och gjordes i perspektiv (figur 
22). Utifrån perspektivskisserna kunde 
proportioner ändras och utvärderas och flera 
koncept tog form (bilaga 14). 

Figur 20. Grundformer

 
4.4.2 Analys av skisser   
För att utvärdera idéerna på skisser som gjorts 
beslutades det att de skulle bedömas efter tre 
kriterier. Bedömningen gjordes med en 
poängskala mellan ett och fem där ett var sämst 
och fem var bäst. Summan räknades sedan ut 
och gav på så sätt en inbördes placering (bilaga 

15). 
 
De kriterier skisserna bedömdes efter var: 
 

• Diskret 
• Diskret i köksmiljö 
• Estetik 

 
Kriteriet diskret syftade enbart om formen 
kändes diskret i sig själv medan diskret i 
köksmiljö syftade på hur formen passade i ett 
kök. Kriteriet estetik bedömde enbart hur 
tilltalande formen ansågs vara. 

Figur 21 

Figur 21. Detaljerad skiss 

Figur 22. Perspektivskiss 
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4.4.3 Inspirationsbesök 
Inspiration söktes genom att besöka flera köksbutiker och byggvaruhus runt om i Luleå. Här 
studerades trender, knappar, material och konstruktions lösningar.  
 
4.4.4 Byggnation av modeller 
Utifrån de högst placerade idéerna i analysen av skisserna byggdes ett antal fysuska modeller. 
Utöver dessa byggdes även modeller av de idéer som inte kunde avfärdas helt ännu eller som helt 
enkelt var väldigt lätta att bygga. 
Modellerna var enkla och de byggdes av 
papp och plexiglas i olika tjocklekar 
(figur 23). Ytorna folierades och lackades 
med neutrala färger som vit, svart och 
grått för att ge en materialkänsla, 
exempelvis plast, metall eller glas. 12 
modeller byggdes, vissa helt unika medan 
andra resulterade i olika varianter på ett 
grundtema. Modellerna hade tänkta 
knappar, lampor och placering av sensor 
(bilaga 16). 
 
4.5 Analys av formgivning 
Beslutsunderlag var nu nödvändigt att tas 
fram för att välja den eller de formgivningsidéer som var lämpliga att arbeta vidare med. De tolv 
modeller som byggts blev utgångspunkt för följande utvärderingssteg. 

Figur 23. Modell 9 

 
4.5.1 Fotografering i köksmiljö 
Varje modell placerades i sin rätta miljö 
(figur 24) på anvisad höjd 40 centimeter 
ovanför spisen på väggen. Modellerna 
fotograferades och diskuterades sedan 
(bilaga 17). 

  

Figur 24. Modell monterad i kök 
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4.5.2 Bedömning av modeller 
En matris framtagen av projektgruppen användes för att utvärdera formgivningen på de 12 
modellerna. Eftersom modellerna var formgivna så att de skulle vara mer estetiskt tilltalande än 
dagens modell beslutades det att en jämförelse och betygsättning sinsemellan modellerna var 
nödvändig. En betygsskala från ett till fem infördes där ett var lägst betyg och fem högst. I 
slutändan skulle en totalpoäng kunna räknas ut. Betygsättningen skulle ha en inbördes jämförelse 
under hela processen så att ingen modell kunde få ett för högt eller för lågt betyg i relation till de 
andra. Modellerna betygsattes utifrån tre kriterier. Känslan, om modellen utstrålar en positiv 
känsla. Diskret i köksmiljö, här användes bilderna från fotograferingen och intrycken därifrån för 
att se hur väl modellen smälter in i sin omgivning. Slutligen betygsattes det estetiska uttrycket. 
Modell 11 fick högst slutpoäng i denna matris, modell 1 och 12 näst högst och modell 6 kom på 
tredje plats (bilaga 18).  
 
4.5.3 Undersökning 
Projektgruppen beslutade även att se vilken modell som en oberoende grupp människor föredrog. 
En undersökning där enbart formgivning skulle bedömas ansågs därför lämplig. För att få så 
många svar som möjligt gjordes undersökningen enkel.  
 
Förberedelser 
De 12 modeller som tidigare bedömts med hjälp av en matris användes i denna undersökning 
förutom modell 4 som togs bort då den ansågs vara alltför lik modell 10. Modellerna placerades 
på en pappskiva och numrerades. Kön och val av favoritmodell skulle noteras vid 
undersökningen. Alla undersökningsdeltagare skulle tillfrågas muntligt vilken av de 11 
modellerna de föredrog med enbart formgivning i åtanke. Ingen information om vilken sorts 
produkt eller vart den skulle placeras gavs till deltagarna innan de gjort sitt val. 
 
Utförande 
Pappskivan placerades på ett staffli så att 
modellerna fick den position som den riktiga 
produkten skulle ha på väggen bakom spisen 
(figur 25). Till en början valdes 
slumpmässigt personer ut och tillfrågades så 
som tidigare bestämts. Efter ett antal 
tillfrågningar visade det sig att mer 
information behövde ges om vilken miljö 
produkten var tänkt att användas i och 
därför ändrades frågeställningen till 
följande, ”Detta är en produkt som ska sitta i 
köket. Välj en av dessa som ni känner har en 
tilltalande formgivning/design”. Svaren som 
givits innan frågeställningen ändrades 
kasserades och redovisas ej. Under tiden 
försöktes det att få en jämn spridning mellan 
ålder och kön. 

Figur 25. Uppställning inför undersökning 
 

25 



Resultat av undersökningen 
När undersökningen var klar hade 112 personer tillfrågats om vilken modell de tyckte mest om 
varav 60 kvinnor och 52 män. Om ingen hänsyn tas till kön ser resultatet av undersökningen ut på 
följande sätt (tabell 3). Som resultatet visar fick modell 11 flest röster följd av modell 4 och på 
tredje plats modell 8.  
 

Tabell 3 
Modell Antal 

1 5 
2 7 
3 1 
4 19 
5 13 
6 8 
7 8 
8 14 
9 9 

10 4 
11 24 

Totalt 112 
 
4.6 Val av koncept för vidareutveckling 
En kraftig gallring av ej önskvärda modeller gjordes. Det bestämdes att två modeller skulle väljas 
och vidareutvecklas till slutkoncept. Till grund för detta val låg resultatet av undersökningen samt 
den tidigare gjorda matrisen där formgivningen bedömdes (kapitel 4.5.2 Bedömning av modeller). 
Matrisen fick mer tyngd än undersökningen för att projektgruppen gjort en djupare analys av 
designen i matrisen. Utöver varje modells placering i undersökningen och matrisen togs andra 
aspekter med i urvalsprocessen. Exempelvis att båda modellerna ingav en känsla av att vara 
annorlunda och nytänkande jämfört med dagens konkurrerande modeller.  Även mellan varandra 
uppvisades intressanta skillnader som medförde bra variation på slutkoncepten. Modell 1 och 11 
valdes och kommer hädanefter att kallas A (figur 26) och B (figur 27). 
 
Modell A 
Trots en låg placering i undersökningen 
(tabell 3) ansågs det att denna modell 
var lämplig att vidareutveckla då den fått 
ett högt betyg i matrisen (bilaga 18). 
Ytterligare ett argument för att denna 
modell valdes var att den hade ett 
formgivningselement, den konvexa övre 
ytan, gemensamt med några modeller 
som placerats högre i undersökningen.  
Ett glas på mitten skulle täcka lampa och 
IR-sensor. Hela ytan till höger om glaset 
skulle användas som knapp. 

Figur 26. Modell A 
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Modell B 
Denna modell placerades högst i både 
matrisen och undersökningen. Detta fick 
den att bli den andra modellen som 
skulle vidareutvecklas. Ett rektangulärt 
hölje skulle täckas av en större, på en 
sidan målad, glasplatta för att ge ett djup 
i glaset. Bakom glasplattan skulle lampa 
och IR-sensor placeras. Knappen 
placerades på höljets kortsida. 
 

 Figur 27. Modell B 
 
4.6.1 Modell bestående av färdiga komponenter 
Ett önskemål från Treotham var att även titta på möjligheterna att använda redan befintliga 
komponenter på marknaden, så som plasthöljen, ramar osv. Därför bestämdes det att ett av 
slutkoncepten skulle vara en modell helt sammansatt av sådana färdigtillverkade komponenter. 
Detta slutkoncept realiserades inte då projektgruppen ansåg att det skulle begränsa formgivningen 
kraftigt. 
 
4.6.2 Inledande detaljutveckling 
De två slutkoncepten utvecklades utifrån en ny produktspecifikation (bilaga 19) och modellerades 
i NX 4. Målet var att modellerna skulle vara så pass detaljerade och utvecklade att de skulle 
kunna användas vid ett slutgiltigt konceptval. Koncepten utformades till storlek och form så att 
kretskort, knapp och sensor skulle rymmas i höljet. Olika varianter på kretskorthållare, knapp, 
lampa och IR-sensor placering provades tills en preliminär lösning hittades för de båda koncepten.  
 
Förändringar på kretskortet gjordes så enkla som möjligt för att behålla det befintliga kretskortets 
form och komponenternas placering då det antogs att det skulle underlätta för tillverkaren av 
kretskortet. Den viktigaste komponenten, IR-sensorn, styrde utformningen av kretskortet då det 
är viktigt att den har fri sikt. Den kunde då inte sitta bakom de glas som var tänkta i dessa två 
koncept, därför flyttades IR-sensorn och gavs en separat öppning i underkant av höljet (figur 28 
och 29). Ändringarna utformades även så att samma kretskort kunde användas till båda 
slutkoncepten. 
 

 
 
 
 

Figur 28. Sensoröppning, modell A Figur 29. Sensoröppning, modell B 
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4.7 Val av slutkoncept 
Projektgruppens önskan var att låta Treotham vara delaktiga i valet av slutkoncept och därför 
visades renderade bilder på de båda modellerna (figur 30). Treotham ansåg dock att valet var för 
svårt och överlät det helt till projektgruppen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 30. Bilder som skickades till Treotham 
 
Nu kontaktades ett antal företag inriktade på olika tillverkningsmetoder för att få information om 
tillverkningskostnader och riktlinjer att ha i åtanke vid CAD-modellering avsedd för tillverkning. 
Följande företag kontaktades och önskemål om kostnader lades fram med utgångspunkt från de 
två CAD-modellerna som tagits fram. 
 

• Larssons glas, utskärning av glas; Luleå 
• Digital Mechanics, formsprutning & verktygstillverkning; Västerås 
• Allertz Exportlots AB, CNC-fräsning och varmbockning; Torshälla 

 
Både Digital Mechanics och Allertz Exportlots AB ansåg att deras tillverkningsmetod var möjlig 
för båda slutkoncepten. Formsprutningen skulle innebära att ett verktyg först skulle tillverkas och 
att själva CAD-modellen skulle bli anpassad för sådan tillverkning. CNC-fräsningen innebar 
också att viss anpassning av CAD-modellen skulle var nödvändig för att underlätta tillverkningen. 
 
4.7.1 Tillverkningskostnader 
Det beslutades att kostnaderna endast skulle innefatta materialkostnad och kostnad för själva 
tillverkningsprocessen. Övriga kostnader så som frakt och montering skulle ej räknas med. Här 
följer enkla uträkningar av tillverkningskostnaden för formsprutning samt Allertz Exportlots AB 
tillverkningsmetod.
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Kostnadsberäkning modell A 
 
Formsprutning utförd av Digital Mechanics AB 
 
Kostnad för verktyg, 40000 kronor = A 
Kostnad vid tillverkning,15 kr per enhet = B 
Antal tillverkade enheter per år, 300 st. = C 
Formkapacitet innan utslitning av formverktyg, 2000 st. = D 
 
Beräkning av livstid för formen, L. 

6,6
300
2000

===
C
DL år 

 
Avskrivningstiden, Q, för verktygskostnaden sätts då till 5 år.  
 
Antal tillverkade enheter under avskrivningstiden, E. 
 

15003005 =×=×= CQE st. 
 
Kostnad för att tillverka 1500 enheter under 5 år, K. 
 

22500151500 =×=×= BEK kr 
 
Kostnad för att tillverka 1500 enheter under 5 år med verktygskostnad inräknat, F. 
 

625004000022500 =+=+= AKF kr 
 
Total kostnad per enhet med verktygskostnad, avskrivningstid och enhetskostnad inräknat, G 
 

42
1500
62500

===
E
FG kr per enhet 

 
 
Modell B 
 
Formsprutning utförd av Digital Mechanics AB 
 
Samma totalkostnad, G gäller här men kostnaden för glaset måste också inkluderas. 
 
Utskärning av glas med givna mått (Ingen skillnad mellan 100 och 300 enheter), H. 
 
H = 15 kr per enhet 
 
Total kostnad per enhet med verktygskostnad, avskrivningstid, glas och enhetskostnad inräknat, I 
 

574215 =+=+= GHI kr per enhet 
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Prisuppgifter mottagna från Allertz Exportlots AB gällde modeller anpassade till deras 
tillverkning. Anpassningen krävde att nya CAD-modeller skulle tas fram. Arbetsinsatsen för detta 
ansågs inte vara motiverad för tillverkningskostnaden. 
 Allertz Exportlots AB tillverkningsmetod går ej att jämföra med formsprutning då 
tillvägagångssättet för tillverkningen skiljer sig markant bland annat med kostnader för 
formverktyg. Därför jämförs inte dessa priser med formsprutningens priser.
 
Modell A 
 
CNC-fräsning 
100 stycken = 226 kronor per enhet. 
300 stycken = 177 kronor per enhet. 
 
Modell B 
 
CNC-fräsning 
100 enheter = 142 kronor per enhet. 
300 enheter = 118 kronor per enhet. 
Dessa priser inkluderar glasplatta. 
 
4.7.2 Slutgiltigt val 
Modell A valdes som slutkoncept i första hand på grund av att den består av färre individuella 
delar jämfört med modell B. Modell A ansågs enklare då endast två delar av samma material 
behövde monteras ihop. Modell B har till nackdel att den är beroende av en extra leverantör 
utöver tillverkaren av höljet eftersom en glasplatta måste skäras ut och monteras för att vara 
komplett. Vid montering av glasplattan på höljet måste någon form av lim användas utan att 
påverka färgen på glasplattan vilket också ansågs vara en nackdel.  
 
4.8 Utveckling av slutkoncept 
I denna slutfas vidareutvecklades CAD-modellen som gjorts tidigare för att kunna användas vid 
tillverkning.Detta gjordes under vägledning från Digital Mechanics. Följande punkter var 
nödvändiga att beakta för att i slutändan få en komplett produkt, möjlig att tillverka. 
 
4.8.1 Släppvinklar och godstjocklek 
Räta ytor gavs en vinkel på två grader för att detaljen ska lossna så lätt som möjligt ur formen när 
formsprutningsmaskinen stöter ut den färdiggjutna detaljen. Godset fick också en homogen 
tjocklek för att det inte vid kylningen i gjutprocessen ska uppstå spänningar i plasten. 
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4.8.2 Håltagning 
Här framkom att lösningen för knappen (figur 31) 
som projektgruppen lagt fram inte var lämplig ur 
ett tillverkningsperspektiv både ekonomiskt och 
tekniskt. Lösningen blev att utforma hålet för 
knappen så att det i likhet med övriga hål, 
exempelvis IR-sensorn kan borras efter att 
formsprutningen är gjord. Detta för att hålla 
kostnaderna nere på formverktyget.  
 

 
 

 Figur 31. Ursprunglig lösning för knapp 
4.8.3 Utformning av snäppfunktioner 
På inrådan av Digital Mechanics togs beslutet att 
bottenplatta och hölje skulle monteras ihop med 
hjälp av en så kallad snäppfunktion. De ansåg att 
detta skulle vara enklare att tillverka än till 
exempel skruvhål med tillhörande skruvtorn. 
Projektgruppen insåg även att ett snäppe var en bra 
lösning för att hålla kretskortet på plats. Med 
hjälpmedlet ”Rapid snapping”, tillhandahållet av 
Digital Mechanics, kunde snäppfunktionerna 
dimensioneras så att de skulle hålla för en vis typ 
av plast och inga plalstiska deformationer uppstå i 
materialet (figur 32). 
 

 
 

 Figur 32. Rapid snappingverktyget 
 
4.8.4 Radier och mått 
Kanter försågs med radier för att få ett tillfredställande utseende och gav fördelen att det sliter 
mindre på formverktyget vid tillverkning. För att få plats med kretskortet och snäppfunktionerna 
var några huvudmått så som längd och bredd nödvändiga att justeras. 
 
4.8.5 Friformsframställning 
Den slutgiltiga CAD-modellen skickades till Digital Mechanics som med hjälp av en 
friformframställningsteknik kunde tillverka en fysisk modell. Avsikten var att testa om de olika 
lösningarna, exempelvis kretskortsmonteringen och snäppfunktionen skulle fungera i praktiken. 
Att ha en fysisk modell att titta och känna på ansågs vara en fördel. Modellen tillverkades i 
samma material som använts vid beräkningarna i Rapid snapping nämligen polykarbonat. 
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5. Resultat 
 
5.1 Formgivning 
Formen är ett resultat av både funktionellt och estetiskt tänkande där diskretion varit det största 
ledordet. Den rektangulära formen ger ett diskret intryck som gör att den smälter in i köksmiljön. 
Formen med sin konvexa frontyta bryts av med skarpa hörn för att få den att passa in i ett kök 
som ofta domineras av räta linjer och skarpa hörn (figur 33). Den konvexa frontytan hjälper 
också till att ge ett mjukare utryck. 
 

 
Figur 33. Slutgiltigt resultat 

 
Tanken var att kunna använda det befintliga kretskortet för att göra det så enkelt som möjligt för 
konstruktören av kretskortet samt hålla kostnaderna nere. Manöverdonet är därför utformad runt 
det befintliga kretskortet och dess storlek 55 x 33 millimeter. Sladden som förbinder 
manöverdonet med huvudenheten går ut igenom ett halvcirkelformat hål i den undre kanten på 
höljet. 
 
Då dagens manöverdon är den minsta till storleken på marknaden efterstävades det också i den 
nya designen. Måtten på den nya designen blev 100 millimeter bred, 42 millimeter hög och 32 
millimeter djup. 
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5.2 Hopsättning av bakplatta och hölje 
Manöverdonet är uppdelat i två delar, en bakplatta och ett hölje (figur 34). De två delarna sätts 
ihop med hjälp av två snäppen placerade på vardera långsida (figur 35). En kant på bakplattan 
finns för att styra höljet på plats vid montering. Kanten har ett spel mot höljet på en tiondels 
millimeter för att passa.   
 
 
 
 

Figur 34. Hölje och bakplatta 

Figur 35. Snäppfunktion i genomskärning 
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5.3 Släppvinklar 
Fyra ytor på höljet gavs en släppvinkel på 2° (figur 36 och 37). 

 
Figur 36. Släppvinklar på kortsidorna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 37. Släppvinklar på långsidorna 
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5.4 Knapp 
Knappen bör ha samma färg som höljet för att inte dra uppmärksamhet till sig. Knappen fästes på 
bakplattan i en hållare (figur 38) för att sedan sticka ut tre millimeter genom höljets högra 
kortsida (figur 39). 
 
 

 
 

Figur 38. Knappens montering på bakplattan

Figur 39. Knappens placering 
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5.5 Lampa 
För att symbolisera att en lysdiod kommer att lysa på en vis plats har ett mönster i form av en sol 
försänkts i höljets konvexa yta (figur 40). En stark lysdiod placeras rakt under mönstret för att 
lysa genom materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 40 Symbol där lysdiod ska lysa 
 
5.6 Täckning av IR-sensorns hål 
För att täcka IR-sensorns öppning i höljet används samma princip som på dagens manöverdon. 
En klisterlapp placeras över öppningen som gör att IR-sensorns funktion inte försämras samt att 
rengöring underlättas eftersom ytan blir slät (figur 41). 
 
 
 

Figur 41. Täckning av IR-sensorns hål 
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5.7 Kretskort 
Kretskortet behåller ursprunglig 
storlek och form. Däremot måste 
vissa komponenter flyttas om på 
kretskortet för att kunna användas 
i det nya manöverdonet. IR-
sensorn flyttas 10 millimeter rakt 
ner från sin ursprungliga position 
och roteras 90 grader (figur 42). 
Lysdioden flyttas direkt under 
solmönstret på höljet. Knappen 
som fästs på bakplattan kopplas 
samman med kretskortet med 
hjälp av kablar. 
 Figur 42. IR-sensorns placering på kretskortet 
 
5.8 Montering av kretskort 
Kretskortet monteras på bakplattan med hjälp av två snäppen och vilar på fyra distanser (figur 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 43. Kretskortsmontering på bakplattan 

 
5.9 Montering på vägg 
För att kunna montera manöverdonet säkert på avsedd plats finns två olika sätt att fästa 
spisvakten. Antigen med dubbelhäftande tejp så som på dagens manöverdon eller genom två 
skruvar som fästs genom två skruvhål på bakplattan in i väggen. 
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5.10 Material och tillverkning 
Manöverdonets användningsområde gör att ABS-plast är lämpligt att använda då den har god 
resistans mot fett och den kemiska åverkan som en köksmiljö har. Projektgruppens förslag är att 
höljet och bakplattan ska tillverkas med hjälp av formsprutning. 
 
5.11 Funktioner 
För att brukaren ska kunna använda spisen som vanligt, utan att behöva lära sig några nya 
moment, har funktionerna hållits enkla. De funktioner som redan fanns på det ursprungliga 
manöverdonet har bibehållits och vissa utvecklats. Funktioner som är understrukna är avsedda för 
personal och anhöriga.  
 

• Spisen ska ej åter kunna starta efter strömavbrott. 
 

• Knapptryckning ska bekräftas med ett klickljud. 
 

• En signal som bekräftar att inställningar av funktioner utförts. 
 

• Vid urkoppling av värmevakt, återkoppling efter viss tid. 
 

• Värmevakt (IR-sensor) som slår av spisen vid för hög temperatur. 
 

• Timertiden ska kunna förlängas innan befintlig timertid gått ut. 
 

• Värmevakten ska kunna kopplas bort vid behov. 
 

• Inkoppling av två timmars timertid oavsett tidigare inställd timertid. 
 

• In/ur -koppling av summer. 
 

• Timmertidsinställning 0-12 timmar. 
 

• Lampa som bekräftar att viss inställning utförts. 
 

• Signal som varnar vid överhettning. 
 

• Påminnelsesignal var 5 min när en timme av timertiden återstår. 
 

• Utföra inställningar med tryckknapp. 
 

• Lampa som bekräftar att spisvakten är påslagen. 
 

38 



5.12 Prototyp 
Prototyp i skala 1:1 av materialet polykarbonat. Framtagen av Digital Mechanics AB (figur 44 
och 45). 
 

Figur 44.Ihopmonterad prototyp 

Figur 45. Bakplatta med kretskort monterat 
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6. Diskussion 
 
Att ta ett projekt så långt som detta examensarbete, vilket har inneburit att designa en produkt och 
anpassa den för tillverkning har varit en stor utmaning och mycket lärorikt. Arbetet i projektet 
fram till detaljkonstruktionen i NX 4 har haft stora likheter med tidigare projekt. Efter det har nya 
områden berörts gällande tillverkning med följd att kompromisser fått göras. Även ekonomiska 
aspekter har haft inverkan på det slutgiltiga resultatet då ekonomi och tillverkning är beroende av 
varandra. 
 
6.1 Resultat 
Det slutgiltiga resultatet anses av projektgruppen vara rimligt och tillfredställande. Designen 
följer den ursprungliga idén som så när på att den tänkta knappen i form av en yta. Idén ändrades 
till den lösning för knappen som finns på det redovisade slutresultatet i sista stund. Tanken med 
designen var att få en bra balans mellan diskretion och en tilltalande form för den tänkta 
målgruppen. Funktionerna har lämnats relativt orörda då inga nya moment ska behöva läras in för 
att kunna använda spisen. Det skulle kunna sägas att det är spisen som ska användas och inte 
spisvakten.  
 
6.2 Metod 
Att lägga upp en tidsplan med givna tidsramar för varje delmoment i den systematiska 
utvecklingsprocessen har visat sig vara bra. Genom att hålla tidsbegränsningarna i dessa 
delmoment har projektgruppen kunnat vara relativt säkra på att slutdatumet för projektet inte 
skulle överskridas. Fokus har alltid legat på det delmoment som tidsplanen för tillfället angett. På 
så sätt har inget onödigt arbete ödslats på för tillfället ej relevanta moment.  
 
De metoder som använts från Ulrich & Eppingers bok Product Design and Development är 
väldigt djupgående och vissa metoder gick inte alltid att tillämpa fullt ut i just detta projekt. 
Metoder har kombinerats och förenklats för att passa. 
 
Med erfarenhet från andra projekt om att det är väldigt svårt att få personer att ställa upp i 
intervjuer och undersökningar lades tid på att utforma frågeformulär och metoder för att få så 
många och korrekta svar som möjligt. Projektgruppens lösning för att få en hög svarsfrekvens 
blev bland annat att göra en undersökning där bara en fråga behövdes besvaras. Då den inledande 
frasen var om personen ifråga var villig att besvara en enda fråga gjorde att personen blev mer 
villig än om flera frågor behövts besvaras eftersom det tagit längre tid. Tiden känns som den 
avgörande faktorn vid enkäter och undersökningar. Att svara på en enkät eller undersökning med 
flera frågor är jobbigare och tar längre tid som är en bristvara i dagens stressade samhälle. 
 
6.3 Marknaden för spisvakter 
Projektgruppen har inte gjort några djupa marknadsanalyser men det som noterats under 
projektets gång är att brukare och inköpare av spisvakter inte nödvändigtvis är samma person och 
att det skulle kunna innebära att spisvakterna i dagsläget ser ut som de gör. Ingen köper en 
spisvakt för att det är häftigt eller på grund av designen. Det innebär också att brukaren har lite 
och inget att säga till om när denne ska skaffa en spisvakt eftersom brukaren blir tilldelad den av 
kommunen. Det ska påpekas att detta är baserat på information hämtad i Luleå kommun och att 
det kan variera mellan kommunerna. 
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Under arbetets gång har en viss tendens att design och formgivning inte ses ha någon större 
betydelse och att funktionerna är det som är viktigt. Det kan spekuleras i om en allmän 
missuppfattning är att god design inte går att kombinera med funktionalitet inom denna 
produktkategori. Projektgruppen anser att designen självklart inte får hindra spisvaktens 
huvudfunktion men att det inte på något sätt är omöjligt att kombinera funktionen med god 
design. Designen på en produkt som denna ska inte heller negligeras bara för att designen kan 
uppfattas som oviktig tycker projektgruppen.  
 
6.4 Fortsatt arbete 
Det naturliga steget i det fortsatta arbetet är att utvärdera den nya designen och dess funktioner. 
Antingen med hjälp av användarstudier i den tilltänkta målgruppen eller med nya undersökningar. 
Troligtvis behöver även CAD-modellen optimeras ytterligare för att bli helt perfekt och fungera 
klanderfritt vid tillverkning. Ett väl optimerat och genomarbetat produktionsunderlag gör att 
dyrbara misstag kan undvikas innan verktygstillverkning och produktion startats. Denna 
optimering bör göras tillsammans med företaget som sköter tillverkningen då de är experter och 
vet vad deras maskiner klarar av och inte. 
 
Den enkla ekonomiska uträkningen projektgruppen gjort bör utvecklas mer av personer mer 
insatta i ekonomiska kalkyler. Detta för att Treotham ska kunna besluta om eventuell produktion.  
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Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning  
 
Produktbeskrivning    
En funktionell spisvakt som är både estetiskt tilltalande och diskret. 
 
Företagsmål    

• Konceptet skall vara klart i november 2006. 
• Med konceptet hoppas Treotham ta fler andelar på marknaden. 

 
Primär markand   
Äldre och dementa inom äldrevårdsomsorg 
   
Sekundär marknad    

• Skolor, förskolor, fritidshem 
• Fastighetsbolag 

 
Antaganden och begränsningar   

• Arbetet kommer endast att behandla modell 1908645. 
• Spisvakten består av två delar. Ett manöverdon som placeras synligt intill spisen, samt en 

huvudenhet som sitter bakom spisen. Endast det synliga manöverdonet kommer att ingå i 
projektet.  

• Materialvalet för manöverdonet måste styras av att produkten ska tåla daglig användning 
ovanför en spis.  

• Produktion kommer att ske i lite skala och måste därför vara kostnadseffektiv. 
 
Intressenter   

• Treotham 
• Lumex 
• Användare 
• Arbetsterapeut  
• Elgrossister 
• Återförsäljare  
• Tillverkare 
• Elinstallatörer 

 



 

Bilaga 2 – Preliminär projektplanering 
 
Bakgrund 
Detta projekt är ett examensarbete på 10 poäng och utförs av två studenter vid Luleå tekniska 
universitet. Arbetet innebär att tidigare erhållna kunskaper används för att bedriva ett 
verklighetsbaserat projekt mot ett företag.  
 
Treotham representerar ett 40-tal svenska och utländska leverantörer inom elektronik, automation 
samt elinstallation. Deras affärsidé är att marknadsföra och sälja kvalitetskomponenter med 
personlig service, hög kompetens och till rätt pris. Deras kunder är industrier och elgrossister i 
hela Sverige. Företaget har idag 20 anställda och omsatte cirka 50 miljoner 2005. Huvudkontor 
och lager ligger i Stockholm.   
 
Treotham kontaktade Anders Håkansson vid LTU och lämnade ett exjobbsförslag som går ut på 
att ta fram en ny design samt produktionsunderlag för ett manöverdon till en spisvakt som finns i 
företagets sortiment. Ca 100 enheter säljs vare år och målgruppen för denna typ av produkt är 
övervägande äldre med någon form av demenssjukdom. Spisvakten tillverkas av ett företag i 
Skåne som heter Lumex. Treotham är även generalagent för en tysk tillverkare av exklusiva 
strömbrytare som heter JUNG. 
 
Problem 
Treotham anser att dagens modell inte uppfyller konsumenternas efterfrågan på en diskret 
produkt då användaren ofta inte vill ”skylta” med att de har en spisvakt installerad. 
Manöverdonet har också ett undermåligt estetiskt uttryck och passar inte in i dagens moderna 
köksmiljö. Manöverdonets utseende och fysiska känsla vid användning speglar inte det relativt 
höga priset (två till tretusen kronor) för hela spisvakten. Vid hög värme, som under stekning, slår 
spisvakten av strömmen trots att användaren står vid spisen. 
 
Begränsningar/antaganden  

• Arbetet kommer endast att behandla modell 1908645.  
• Spisvakten består av två delar. Ett manöverdon som placeras synligt intill spisen, samt en 

huvudenhet som sitter bakom spisen. Endast det synliga manöverdonet kommer att ingå i 
projektet.  

• Materialvalet för manöverdonet måste styras av att produkten ska tåla daglig användning 
ovanför en spis.  

• Produktion kommer att ske i lite skala och måste därför vara kostnadseffektiv. 
• Timerinställningesvredet på huvudenheten får inte flyttas till manöverdonet. 
• Antalet funktioner som inte är nödvändiga ska hållas så lågt som möjligt. 
• Nya funktioner måste utformas så att krav på inlärning undviks helt eller fungerar väldigt 

intuitivt.  
 
Syfte 
Treotham saknar möjligheter att bedriva produktutveckling därav projektgruppens inblandning. 
Projektgruppen har även möjlighet att se på produkten på ett objektivt sätt och på så sätt tillföra 
nya idéer. 
 

 



 

Mål 
• Att utveckla ett manöverdon som är både estetiskt tilltalande och diskret. 
• Öka antalet sålda spisvakter. 
• Slutresultat alternativ ett, använda befintlig komponent eller komponenter för att. hålla 

produktionskostnader nere. 
• Slutresultat alternativ två, utveckla helt nya komponenter. 
• Utveckla funktion som förhindrar att spisvakten slår ifrån strömmen trots att användaren 

står vid spisen. 
• Utveckla funktioner som gör spisvakten jämbördig eller bättre än dagens konkurrenter. 

 



 

Bilaga 3 – Tidsplanering 
 

 



 

Bilaga 4 - Frågor till elgrossister 
 
Börja med en kort förklaring till intervjuns syfte, hur många frågor det är och ungefär hur lång tid 
det kommer att ta. Resultatet av intervjun kommer att publiceras i en rapport som kommer att 
finnas tillgänglig på Ltu:s hemsida under bibliotek, http://epubl.ltu.se/ 
Om så önskas kan intervjun publiceras anonymt.  
 
Försäljningen 

1. Vilka märken/modeller har ni i sortimentet? 
2. Vilken säljer mest? 
3. Varför säljer den mest? 
4. För den modell/er ni säljer vilka försäljningsargument använder ni? 
5. Hur många säljer ni per år? 
6. Till vem/vilka säljer ni era spisvakter? 

 
Funktioner 

1. Är de funktioner som finns på den modell/er som används i dag tillfredsställande? 
2. Får ni önskemål från kunderna om nya funktioner? 
3. Om så är fallet tror ni att nya funktioner skulle öka försäljningen? 
4. Finns det funktioner ni skulle vilja lägga till? 
5. Finns det funktioner ni skulle vilja ta bort? 

 
Design/utseende 

1. Är designen/utseendet på den modell/er som säljer i dag tillfredsställande? 
2. Får ni önskemål från kunderna om ny design/utseende? 
3. Tror ni att ny design/utseende skulle öka försäljningen? 

 
Övrigt 

1. Vad är kraven från er sida föra att en modell ska få finnas i ert sortiment? 
2. Har ni några övriga kommentarer? 

 

 

http://epubl.ltu.se


 

Bilaga 5 - Frågor till arbetsterapeuter/bostadsanpassare 
 
Börja med en kort förklaring till intervjuns syfte, hur många frågor det är och ungefär hur lång tid 
det kommer att ta. Resultatet av intervjun kommer att publiceras i en rapport som kommer att 
finnas tillgänglig på Ltu:s hemsida under bibliotek, http://epubl.ltu.se/ 
Om så önskas kan intervjun publiceras anonymt.  
 
Användaren/brukaren 

1. Vad är kriterierna för att få en spisvakt? 
2. Hur ser den typiske användaren ut? (finns det någon i huvud taget?) 
3. Har användaren någon form av valmöjlighet? 
4. Hur tror ni att användaren känner införa att få en spisvakt installerad? 
5. Har utseende/design någon som helst betydelse för användaren? 

 
Inköp 

1. Vem köper in spisvakterna?  
2. Av vilket företag köper ni spisvakter? 
3. Vilka kriterier avgör att just en specifik spisvakt köps? (pris, utseende, funktioner) 
4. Vilket märke/ modell används i dag? 

 
Funktioner 

1. Är de funktioner som finns på den modell/er som används i dag tillfredsställande? 
2. Finns det funktioner ni skulle vilja lägga till? 
3. Finns det funktioner ni skulle vilja ta bort? 

 
Design/utseende 

1. Är designen/utseendet på den modell/er som används i dag tillfredsställande? 
2. Hur ser ni som arbetsterapeut på designen/utseendet? 
3. Är det önskvärt att göra spisvakten så diskret som möjligt? 

 
Övrigt 

1. Ungefär hur många får en spisvakt installerad varje år? 
2. Har ni några övriga kommentarer? 
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Bilaga 6 - Svar från elgrossister 
 
Ahlsell 
 
Försäljningen 

1. Treotham, Timer Clock, Agelia 
2. Treotham 
3. Styrt av kommun/landsting 
4. Säljer det som finns hemma, ofta Treotham 
5. Ca 500/år 
6. Elinstallatörer, fastighetsbolag (endast företag)  

 
Funktioner 

1. Funktionsknappen är svårförstådd 
2. Diskret 
3. Ja 
4. Digital display, touch knapp/display, timer 
5. Ändra funktionsknapp 

 
Design/utseende 

1. Design är inte så viktigt för dagens marknad 
2. Nej, inte så mycket 
3. Endast marginellt 

 
Övrigt 

1. Sköts av produktchefer på huvudkontoret 
2. Priset har betydelse ibland, beror på köpare. Ta bort känslan av äldrevård. 

___________________________________________________________________ 
 
Elektroskandia 
 
Försäljningen 

1. Teotham, Norrwesco 
2. Norrwesco 
3. Inkörd sedan länge, de var först 
4. Inga direkta, kunden vet vad de vill ha 
5. Ca 500/år 
6. Elinstallatörer som gör kommunala bostadsanpassningar 

 
Funktioner 

1. Ja, definitivt 
2. Nej 
3. Nej, ska vara så enkelt som möjligt 
4. Nej 
5. Nej 

 

 



 

Design/utseende 
1. Tror det 
2. Nej 
3. Vettigt om den är mer diskret 

 
Övrigt 

1. Bara den är S och CE märkt 
2. – 

______________________________________________________________________________ 
 
Selga 
 
Försäljningen 

1. Teotham, Norwesco, Domitech, Agelia 
2. Agelia 
3. Lagerlagd, alltid tillgänglig 
4. Finns alltid 
5. Vet ej 
6. Elinstallatörer 

 
Funktioner 

1. Ja, rätt okej 
2. Nej 
3. Ja, troligen 
4. Vet ej 
5. Nej 

 
Design/utseende 

1. Inte tänkt så mycket på det. Men ser ”racklig” ut 
2. Nej, installatörerna har inget att säga till om gällande det 
3. Ja för Treotham och om den skulle gå att sälja till privatpersoner. 

 
 
Övrigt 

1. Krav på leverantören var vettiga och kan marknadsföra sina produkter och behandla 
reklamationer smidigt. 

2. Skulle finnas i varje hem men som det ser ut idag är svårt att sälja till privatpersoner. 
3. Förslag på att den skall vara infälld i väggen som en strömbrytare. 
4. 90-95 % går till kommunala bostadsanpassningar.  

 
 

 



 

Bilaga 7 - Funktioner hos konkurrenter 
 
Spisec 

• Värmevakt 
• Larmutgång(ej standard) 
• Till/frånslag timer 5- 120 min 
• Tillfällig förlängning av timertid med magnetnyckel 
• Ljudsignal som varnar innan värmevakt utlöser 
• Ljudindikator som meddelar att spisen är påslagen (för synskadade) 
• Ljudsignal kan kopplas bort 

 
Timer 

• Värmevakt 
• Timervred, 15,30, eller 120 min klocka 
• Timerknapp med inbyggd lampa som visar när den är på, 1-180 min inställning 
• Lampa som visar om spisen är påslagen 
• Efter värmevaktens utlösning återställs skyddet automatiskt när spisen kallnat 
• Återstartar ej efter strömavbrott 

 
Jfab 

• Värmevakt 
• Stekknapp, värmevakt kopplas bort en viss tid 
• Ljudsignal 
• Timer som stänger av efter 3 timmar även vid låg värme 
• Tre st. Dioder(lampor), visar varningar och information genom blinkningar och olika 

kombinationer. 
• Återstartas med knapp efter värmevakts utlösning 

 
Dacapo 

• Värmevakt 
• Timer, 3-60 min 
• Rörelsevakt som ger ny timertid så länge man befinner sig i rummet 

 
Norwesco 

• Värmevakt 
• Timer, 5-120 (480) min 
• Lampa + ljud vid överhettning (kan kopplas bort oberoende av varandra) Ljudet ökande i 

styrka tills värmevakt utlösning. Sedan avtagande med sjunkande värme. 
 
Stoveguard 

• Värmevakt 
• Rörelsesensor (samma idé som Dacapo) 
• Kontrollerar bara 240V, inte 120V 

 

 



 

Bilaga 8 - Preliminär produktspecifikation med befintligt 
kretskort 
 

NR. FÖRKLARING VÄRDE ENHET 

1 YTTRE MÅTT 81 * 81 MM 

2 YTTRE HÖJD > 20 < 30 MM 

3 SLADDHÅLSBREDD ≥ 7 MM 

4 SLADDHÅLSHÖJD ≥ 3 MM 

5 INRE LÄNGD (RUM FÖR 
KRETSKORT) 

≥ 55 MM 

6 INRE BREDD (RUM FÖR 
KRETSKORT) 

≥ 33 MM 

7 KNAPPKRAFT < 2 N 

8 KNAPP YTTRE MÅTT ≥ 10 * 10 MM 

9 ANTAL REGLAGE < 2 - 

10 TEMPERATUR NÄR SPISVAKTEN 
BRYTER STRÖMMEN 

275 ˚C 

11 LJUDSTYRKA FÖR LARM PÅ 
AVSTÅND 1 M 

> 60 < 80 DB (A) 

12 FREKVENS FÖR 
LARMLJUDSIGNAL PÅ AVSTÅND 

1 M 

500 – 
4000 

HZ 

13 TILLVERKNINGSKOSTNAD < 200 SKR 

 
 
 

 



 

Bilaga 9 - Brainstormingresultat för funktioner 
 
Visuell information

• Lampor i form av stapel som kan visa tid kvar eller temperatur 
• Display med stapel som kan visa tid kvar eller temperatur 
• Display med textinformation om tid kvar, temperatur, klocka, (LCD) 
• Analog klocka 
• ”Äggklocka” 
• Digital klocka 
• Timglas med vätska eller sand 
• Material som ändrar färg 
• Roterande skiva eller cylinder 

 
Ljudinformation 

• Musik 
• Radio 
• Röst som meddelar tid kvar 
• Röst när spisen stängs av 
• Ljud för att bekräfta knapptryckning 
• Röst som informerar eller hjälper till vid användandet av funktionsknappen 
• Ljudsignal som varnar fem minuter innan avstängning, sedan varje minut ned till noll 
• Ljudsignal som ersätter ljusdioden 
• Längre ljudsignal när spisen slås av 
• Kraftig ”brandvarnaresignal” 
• Ljud vid överhettning 

 
Montering på vägg 

• Dubbelhäftande tejp 
• Skruvhål 
• Skruvhål med avsmalnande spår så att hänger 
• Skena 
• Sugpropp 
• Limmad 
• Krok 
• Infälld i väggen 
• Kardborre 
• Magnet 
• Upphängd med snöre som en tavla 
• Popnit 
• Häftpistol 
• Montering på spis/fläktkåpan 
• Spik 

 

 



 

Typer av knappar 
• Tryckknapp, ej återfjädrande eller återfjädrande 
• Vippbrytare 
• Vred 
• Drag, ej återfjädrande eller återfjädrande 
• Cylinder 
• Skjutknapp 
• Rörelesensor 
• Touchknapp, yta eller display 
• Musknapp 
• Rör som man blåser i 

 

 



 

Bilaga 10 - Matris för utvärdering av funktioner 
 
Visuellinfo 

A. Lampor som stapel 
B. Display stapel 
C. Display text 
D. Roterande skiva, cylinder, klocka 
E. Timglas, vätska/sand 
 
 

Ljudinfo 
A. Musik, uppmärksamhet 
B. Röst, uppmärksamhet 
C. Rösthjälp, programmering 
D. Klickljud, bekräftelse, handling 
E. Signal, program 
F. Signal uppmärksamhet 

 
Typer av knappar 

A. Tryck 
B. Vipp 
C. Vred 
D. Cylinder 
E. Drag 
F.  Touch 
G. Skjut 
H. Musknapp 

 
 
Montering 

A. Dubbelhäftande tejp 
B. Skruv, hål 
C. Sugpropp 
D. Lim 
E. Infälld 
F. Magnet 
G. Snöre 
H. Spik 
I. Kardborre 
J. Krok 

 
 
 
 
 
 

 



 

Visuell info  A B C D E   
Kriteriet   
Tillverkningskostnad - - - - -   
Tydlighet 0 + + + -   
Möjlighet att förstå  + + + + -   
Diskret - - - - -   
Teknisk enkelhet 0 - - - -   
Slutpoäng -1 -1 -1 -1 -5   
Placering 1 1 1 1 2   
Ljud info A B C D E F   
Kriteriet   
Tillverkningskostnad - - - 0 0 0   
Tydlighet 0 - + + + 0   
Möjlighet att förstå - + + + + 0   
Irritationsmoment + 0 0 0 0 0   
Teknisk enkelhet - - - 0 0 0   
Diskret - - - 0 0 0   
Slutpoäng -3 -3 -1 2 2 0   
Placering 4 4 3 1 1 2   
Typer av knappar A B C D E F G H  
Kriteriet   
Tillverkningskostnad 0 - - - 0 0 - -  
Tydlighet 0 0 + - 0 - 0 0  
Möjlighet att förstå 0 + + + 0 - + 0  
Operation av knapp 0 0 - - - + - 0  
Teknisk enkelhet 0 0 0 - 0 0 - 0  
Kvalitetskänsla 0 0 + + 0 + 0 +  
Slutpoäng 0 0 1 -2 -1 0 -2 0  
Placering 2 2 1 4 3 2 4 2  
Montering A B C D E F G H I J 
Kriteriet   
Tillverkningskostnad 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 
Enkelhet montering 0 - 0 - - - - - - - 
Enkelhet demontering 0 0 + - - - - - - - 
Teknisk enkelhet 0 - 0 0 + + 0 - 0 - 
Åverkan på vägg 0 - + - - 0 - - - - 
Möjlighet att montera på fläkt 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 
Slutpoäng 0 -4 2 -3 -2 -2 -3 -6 -3 -6 
Placering 2 5 1 4 3 3 4 6 4 6 

 

 



 

Bilaga 11 - Analys av konkurrenternas funktioner 
 
1. Timer 

A. Start av timer och spis med knapptryckning 
B. Start av timer och spis med vred 
 

2. Funktioner ej påverkbara av användaren 
A. Termometer 
B. Ej återstart vid strömavbrott 
C. Vid avstängning kan ej spis startas innan värmen sjunkit under satt temp. 
D. Rörelsevakt 
E. Dioder/display visar vilka funktioner som är aktiverade 
F. Inställning när på dygnet spisen får användas 

 
3. Information (ljud, visuellt) 

A. Ljud som meddelar att spis är på 
B. Ljud vid överhettning 
C. Lampa + ljud vid överhettning 

 
4. Funktioner som användaren kan påverka 

A. Knapp med steg för programmering 
B. Återstart med knapp vid överhettning 

 
5. Utseende 

A. Spegel 
B. Äggklocka 
C. Radio 
D. Hängare för köksredskap 

 
6. Övrigt 

A. Larmutgång 
B. Loggfunktion 
C. Trådlös 
D. Röststyrd 

 

 



 

 
Timer A B     
Uppfyller satta specifikationer - -     
Bör funktion användas Nej Nej     
Utseende A B C D   
Uppfyller satta specifikationer 0 - - 0   
Placering Utv. Nej Nej Utv.   
Funktioner ej påverkbara A B C D E F 
Uppfyller satta specifikationer - + - 0 - 0 
Bör funktion användas Nej Ja Nej Utv. Nej Utv. 
Funktioner påverkbara A B     
Uppfyller satta specifikationer 0 -     
Bör funktion användas Utv. Nej     
Information A B C    
Uppfyller satta specifikationer 0 + +    
Bör funktion användas Utv. Ja Ja    
Övrigt A B C D   
Uppfyller satta specifikationer - - 0 -   
Bör funktion användas Nej Nej Utv. Nej   

 

 



 

Bilaga 12 – Grundformer 
 

 

 



 

Bilaga 13 - Detaljskisser 
 

 



 

Bilaga 14 - Perspektivskisser Bilaga 14 - Perspektivskisser 

 

 

 

 



 

Bilaga 15 - Analys av skisser 
 

Design 
utvärdering/Skiss
er 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

                      
Diskret 3 4 2 5 2 4 3 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 4 1 1 
Diskret i 
köksmiljö 

4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 1 4 1 1 4 1 2 

Estetik 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3 1 4 4 2 1 3 2 2 4 2 1 
Summa 10 11 8 12 8 11 9 5 4 8 5 11 9 6 3 10 4 4 12 4 4 
Placering 3 2 5 1 5 2 4 7 8 5 7 2 4 6 9 3 8 8 1 8 8 

 

 



 

Bilaga 16 - Modellbilder 
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Bilaga 17 - Köksbilder 
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Bilaga 18 - Utvärdering av modeller 
 

Design utvärdering/Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    

Känsla 4 2 3 3 3 4 3 1 3 3 5 4 
Diskret i köksmiljö 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 5 4 
Estetik 4 3 2 2 3 3 3 1 2 3 4 4 
Summa 12 8 8 8 10 11 9 4 7 9 14 12 
Placering 2 6 6 6 4 3 5 8 7 5 1 2 

 



 

Bilaga 19 - Ny produktspecifikation 
 

NR. FÖRKLARING VÄRDE ENHET 

1 YTTRE MÅTT 100*40 MM 

2 YTTRE HÖJD 30 MM 

3 SLADDHÅLSBREDD ≥ 7 MM 

4 SLADDHÅLSHÖJD ≥ 3 MM 

5 INRE LÄNGD (RUM FÖR 
KRETSKORT) 

≥ 55 MM 

6 INRE BREDD (RUM FÖR 
KRETSKORT) 

≥ 33 MM 

7 KNAPPKRAFT < 2 N 

8 KNAPP YTTRE MÅTT ≥ 10 * 10 MM 

9 ANTAL REGLAGE < 2 - 

10 TEMPERATUR NÄR SPISVAKTEN 
BRYTER STRÖMMEN 

275 ˚C 

11 TILLVERKNINGSKOSTNAD < 200 SKR 
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