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Sammanfattning 
I flerbostadshus vädrar 25 procent av hushållen flera timmar om dagen samt 10 procent hela dagen 

eller natten (Levin, 2009) och i alltför få av fallen stängs radiatortermostaten av. För en 

genomsnittslägenhet innebär det en energiförlust på cirka 300 kWh per år. De vanligaste orsakerna 

till vädring är att få bort matos eller ett svalt sovrum. EU har, genom sitt omarbetade energidirektiv, 

satt upp stora mål för att dra ner på energiförbrukningen. De anger att för att uppnå dessa mål skall 

200 miljarder euro investeras i energisparande produkter och byggnationer. 

För hushåll med elektrisk uppvärmning finns idag avancerade reglersystem för att motverka 

energiförlust orsakad av vädring. Vid vattenburen värme används inget motsvarande system, trots 

att detta är det vanligaste uppvärmningssättet i flerbostadshus. (Ruud, 2011)  

Radeko är ett vädringslås för vattenburna radiatorer, där radiatorns termostat stängs då fönstret 

öppnas. Det är en liten, smart produkt till ett lågt pris. Vädringslåset riktar sig till ägare av 

flerbostadshus som vill minska sin energikostnad.  

Radeko är utformat att reagera direkt vid vädringsmomentet. Detta ska medföra en maximal 

energibesparing samt ett förändrat vädringsbeteende. Resultatet av projektet är en produkt som kan 

spara 200 kWh per år och lägenhet. Vilket gynnar både miljön och ekonomin. 

Radeko är därmed en produkt i linje med EU:s energimål, ett billigt och starkt verktyg för att minska 

onödig energiförlust samt en väg mot en bättre miljö. 
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Abstract 
In buildings, 25 per cent of the households ventilate many hours daily and 10 per cent the whole day 

or night. It is rare that the radiator thermostat is turned off (Levin, 2009). For an average apartment, 

this means an energy loss around 300 kWh each year. The most common reasons for ventilating are 

to get rid of food fumes and to keep the bed room cool. The European Union has, through its 

recently reworked energy directive, put up substantial goals concerning reduction of energy loss. 

They declare that to reach these goals 200 billion euro shall be invested in energy saving products 

and constructions. 

When heating electrically, advanced regulating systems are often used to prevent energy loss as an 

effect of ventilating. When the heating is run by water there is no similar system, even though it is 

the most common way to warm up buildings (Ruud, 2011). 

Radeko is a ventilating seal which shuts off the waterflow in to a radiator by closing the valve when 

the window is opened. It is a small, clever product with a low prize. The ventilating seal is intended 

for owners of apartment buildings, who want to reduce their energy cost.    

Radeko is designed to react directly in the ventilating moment. This will result in maximum energy 

saving and changed ventilating behavior. The outcome of the project is a product which can save 200 

kWh per apartment each year. Which benefit both the environment and the economy. 

Radeko is thereby a product in line with EU’s energy goals, a cheap and strong tool for reduction of 

unnecessary energy loss and a way to a better environment. 

 

 

  



                                                                                                                              
  
 

3 
 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört av Christine Rundahl och Johanna Karlsson 

på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet löper över hela 

årskurs tre och omfattar 22,5 högskolepoäng. Examensarbetet är ett nyproduktutvecklingsprojekt 

som innebär att utveckla en idé till en färdig produkt.  

Projektet har utförts inom uppvärmnings- samt energibranschen, två områden som tidigare var 

relativt främmande för projektmedlemmarna. Därför har arbetet inneburit att sätta sig in i nya 

områden samt tillämpa sina kunskaper inom dessa. 

Projekttiden har varit roligt men framför allt lärorik. Det viktigaste vi tar med oss från den här tiden 

är att aldrig ge upp.  

Tack till 
Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till resultatet. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår 

handledare, Leif Nordin, för stöd och inspiration genom hela projektet. Vi vill även tacka Viktor 

Georgeborn, idégivare och bollplank, för uppmuntran och goda råd, Håkan Pettersson för all hjälp i 

verkstaden under prototyptillverkningen, HMV för tillverkning av slutprototypen, Almi 

Företagspartner och Lektor Sten Fåhrés minnesfond för ekonomiskt stöd, MMA för att vi fått ta del 

av betydande information samt möjlighet att presentera vårt resultat för branschen samt alla andra 

som på något sätt hjälpt till at föra projektet framåt. Ett stort tack vill våra kära klasskamrater för allt 

stöd samt de ovärderligt goda råd vi fått när vi behövt dem mest. 

 

 

 

  
Johanna Karlsson Christine Rundahl 
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1. Inledning 
Genom att vädra under lång tid utan att justera radiatortermostaten till stängt läge 

ökar energiförbrukningen.  Vid vattenburen värme finns ingen effektiv produkt som 

minskar denna onödiga energiförlust . Mer om vädringsproblemet, bakgrunden till 

projektet samt andra viktiga projektområden redogörs i följande kapitel.  

1.1 Bakgrund 
Projektidén kommer från utvecklingsingenjören Viktor Georgeborn, grundare av företaget Inventing. 

Han presenterade ett antal idéer för gruppen, som fastnade för den om att minska energiförlust i 

samband med vädring i flerbostadshus. Gruppen inledde projektet med avsikten att identifiera ett 

behov för produkten, en klar målgrupp samt ta fram en teknisk produkt som möjliggör idén. Efter 

samtal med olika fastighetsbolag identifierades målgruppen och att det finns ett behov av en produkt 

som stänger av radiatortermostater vid vädring, ett såkallat vädringslås. 

1.2 Problembeskrivning 
Det är svårt att ändra människors vädringsbeteende. Speciellt om de bor i ett flerbostadshus och har 

värmen inkluderad i månadsavgiften. Enligt den enkät undersökning som projektgruppen genomfört 

är det väldigt sällan som radiatorns termostat stängs av vid vädring, se Bilaga 1 – 

behovsundersökning. Resultatet blir att termostaten, på grund av den kalla luften, försöker 

kompensera rumstemperaturen och därmed går radiatorn på maximal effekt. Eftersom radiatorn 

fortsätter att alstra värme så blir det inte kallt i rummet och fönstret hålls därför öppet längre, det 

bildas en ond cirkel. Värmen som genereras försvinner direkt ut genom fönstret och energiförlusten 

är ett faktum. Med dagens ventilationssystem så är längre vädringsmoment helt onödiga och leder 

till höga energikostnader.  

1.3 Syfte och mål 

1.3.1 Syfte 

Radeko skall skapa en bättre miljö att leva i då den avser att minska onödig energiförlust i hushåll. 

Genom att förändra vädringsvanor och minska radiatorns energiåtgång vid vädring kommer 

energiförlusten att minska.   

1.3.2 Projektmål  

Målet med projektet är att under projekttiden utveckla en komplett produkt som begränsar 

energiförlusten vid vädring, ett så kallat vädringslås. 

1.3.3 Effektmål 

Radeko skall bidra till miljöförbättringsarbetet genom att minska energiförlusten vid vädring. Detta 

uppnås främst genom förändring av människors vädringsvanor. Målet är att energiförlusten ska 

minska med minst 30 procent med produkten. Effektmålet skall följas upp efter avslutat projekt med 

ett fältprov bestående av 150 enheter som monteras i ett flerbostadshus med värmen inkluderad i 

månadsavgiften.   

1.4 Visioner 
Radeko ska finnas i de flesta flerbostadshus med central vattenburen värme. Fastighetsägarna ska 

använda produkten som ett verktyg för reducerad energiförbrukning. 
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1.5 Sekretess 
Under projektet får de utomstående personer som kontaktas skriva på ett sekretessavtal som 

skyddar information från att föras vidare till obehöriga. Detta görs i syfte att underlätta eventuell 

patentansökan, samt att hindra konkurrenter från att stjäla idén. 

  



                                                                                                                              
  
 

9 
 

2. Projektbeskrivning 
I projektet har det i ett tidigt skede lagts  fokus på att undersöka om det finns ett 

behov för ett vädringslås samt produktens potential a tt spara energi. När behovet  

fastställts sattes en kravlista upp. I detta kapitel beskrivs projektet och dess resurser 

såsom tid, ekonomi och organisation.  

2.1 Behovsundersökning 
Vid undersökningen om det finns ett behov för ett vädringslås var det två frågor som behövde 

besvaras. Vilket vädringsbeteende finns hos hyresgäster samt hur mycket energi finns att spara? För 

att ta reda på detta samlades information in från olika hemsidor där energiförbrukning debatteras 

samt hur boende kan dra ner på sin energiförbrukning i hemmen (Vattenfall AB, 2011) 

(Energimyndigheten, 2011) (Backman, 2011). Projektgruppen har även varit i kontakt med 

energimyndigheten i Halmstad där diskussion fördes kring energiförlust vid vädring. 

Forskningsprogrammet Effektiv har gjort många rapporter i ämnet energiförbrukning i bostadshus. 

Dessa rapporter har projektgruppen tagit del av och information har samlats in kring energiförlust i 

hem samt vädringsbeteenden. Projektgruppen har även kontaktat flertalet av forskarna från dessa 

rapporter för att få respons på deras inställning till behovet av ett vädringslås. 

 För att ytterligare utreda vädringsbeteendet samt hur många som stänger av termostaten i samband 

med vädring genomfördes en enkätundersökning. Denna riktade sig mot boende i studentlägenheter 

som har värmen inkluderad i hyran.  

För en mer detaljerad undersökning se Bilaga 1 – Behovsundersökning. 

2.2 Krav och önskemål 
När behovsundersökningen var gjord kunde krav- och önskemål på produkten identifieras. 

Krav 

Känna av vädringsmoment. Vädringslåset skall strypa vattenflödet till radiatorn direkt då 

fönstret öppnas. 

Inte motverka systemet vid stängt fönster 

Interagera med befintligt system. Vädringslåset skall kunna eftermonteras och interagera 

med radiatorsystem i användning. 

Billigt. För att köparen skall anse vädringslåset vara lönsamt skall pay- off tiden vara max fyra 

år. 

 

Önskemål 

Energisnål. Vädringslåset skall vara energisnålt så att den i så stor utsträckning som möjligt 

uppfyller sitt energisyfte. 

Diskret för hyresgästen. För att inte upplevas störande av hyresgästen bör vädringslåset vara 

visuellt och ljudmässigt diskret. 

Enkel montering. Vädringslåset skall kunna monteras av en fastighetsskötare. 

Produktionsanpassad. Eftersom vädringslåset kommer att säljas i stora batcher så skall det 

kunna masstillverkas. Det vill säga så få komponenter och så enkel konstruktion som möjligt. 
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Undvika elektrisk anslutning. För att hålla nere kostnad samt energiförbrukning skall 

vädringslåset inte drivas av elektricitet.  

Återvinningsbar. Då vädringslåset är en energibesparingsprodukt skall materialet vara 

återvinningsbart.  

Svår att ta bort av hyresgästen. Det skall inte vara enkelt för hyresgästen att manipulera 

eller avlägsna vädringslåset. 

 

2.3 Intressenter  
De främsta intressenterna i projektet är projektgruppen, grundaren av idén samt fastighetsägare som 

har intresse för att dra ner på energikostnader. I andra hand är det hyresgäster som vill bidra till lägre 

energiförbrukning samt ägare av bostadsrätter. Övriga intressenter är energimyndigheten och andra 

organisationer som intresserar sig för energisparande, även jordens befolkning då Radeko bidrar till 

en bättre miljö. För en mer detaljerad bild över projektets intressenter se Bilaga 2 – Intressentanalys. 

2.4 Budget 
De utgifter som förväntas i samband med projektet är bland annat prototypkostnader, resekostnader 

och eventuell patentansökan. Projektet har en total budget på 32 000 kronor, för mer detaljer se 

Bilaga 3 - Budget.  

2.5 Marknad  
Det finns idag behov av ett vädringslås som är enkelt att installera samt är direktverkande vid 

öppnande av fönster. Radeko riktar sig framför allt till hyres– och bostadsrätter och speciellt dessa 

som har värmen inkluderat i månadsavgiften eftersom de är ännu oförsiktigare vid vädring (Spets, 

2010). År 2005 fanns cirka 4,4 miljoner lägenheter i Sverige (SCB). Under år 2010 påbörjades 

byggnationen av 24 900 lägenheter, vilket innebär en ökning på 48 procent från det tidigare året. Av 

dessa var 17 050 i flerbostadshus och 48 procent av dessa hyresrätter (Statistiska centralbyrån, 

2011). Detta innebär lägenheter som kommer att vara färdigbyggda inom något år och därmed 

inkluderas i Radekos marknadspotential. Det är ett ständigt ökande tryck på hyresrätter och i fler än 

fyra av tio kommuner är det brist på hyresrätter enligt Boverkets årliga kartläggning (e24, 2010). 

Detta innebär en ökande marknad för Radeko inom de närmsta åren. I dagens samhälle är även 

miljötänk viktigt och vi människor behöver bli allt mer miljömedvetna, något som är i enlighet med 

Radekos syfte att skapa en bättre miljö. Vid kontakt med Elitfönster, Sveriges största 

fönstertillverkare, angavs en siffra på hur många fönster som är utåtgående. Ungefär 65 procent av 

deras sålda fönster öppnas utåt, vilket gör att Radeko täcker mer än hälften av fönstermarknaden 

(Isaksson, 2011). Mer om marknaden återfinns i affärsplanen i Bilaga 4 – Affärsplan. 

2.6 Projektorganisation 
Projektgruppen består av två personer, Johanna Karlsson och Christine Rundahl. Båda studerar till 

Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad. En stor del av utbildningen kretsar kring 

produktutveckling, vilket är en av projektmedlemmarnas styrkor. 

Projektägare: Christine Rundahl, 25 år. Christines starka sidor är hennes analytiska angreppssätt av 

idéer, förmågan att knyta kontakter samt att hon är målinriktad. 

Projektägare: Johanna Karlsson, 24 år. Johannas starka sidor är att hon är handlingskraftig, kreativ 

både när det gäller skapande och metodval samt målinriktad. 
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Handledare: Leif Nordin, Tekn Lic datorteknik, MSc (EE) och MBA vid Högskolan i Halmstad. Möten 

varje vecka med avstämning, diskussion och inspiration till fortsatt arbete. 

Bollplank: Viktor Georgeborn , konsult inom produktutveckling på Inventing. Hjälpt till med tips och 

inspiration under projektet. Varit till stor hjälp i förundersökningen samt rådgivning vid exempelvis 

produktskyddsfrågor. 

2.7 Tidsplan 
Projektet kommer sträcka sig över perioden september 2010 till maj 2011. I början av 2010 kommer 

en första prototyp att tas fram för utvärdering. Förbättringar kommer ett genomföras till den 

slutgiltiga prototypen som beräknas påbörjas slutet av mars. Ett Gantt-schema gjordes vid början av 

projektet, detta presenteras i Bilaga 5 – Gantt-schema,  

2.8 Finansiering av projekt 
Ekonomiskt stöd kommer sökas hos Almi Företagspartner samt stiftelsen Lektor Sten Fåhrés 

minnesfond. 
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3. Metoder 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har använts i projektet.  

Vid valet av metod för att genomföra projektet valdes DPD- dynamisk produktutveckling (Ottosson, 

1999). Metoden möjliggör en flexibel och enklare anpassning under produktutvecklingen. 

Projektgruppen har arbetat med olika aktiviteter parallellt. Styrkan med denna metod är förmågan 

att agera flexibelt på uppkomna möjligheter, hinder och problem. Vid skiftande omständigheter kan 

projektgruppen bättre ta tillvara på dessa möjligheter jämfört med statisk produktutveckling. 

3.1 Dokumentation och kommunikation 
För att under projektet verifiera att de involverade arbetar mot samma mål har en öppen och tydlig 

kommunikation använts. Genom veckomöten med handledaren har projektet förts i rätt riktning och 

kontakt med övriga samarbetspartners har hållits kontinuerligt över telefon, mejl och genom möten. 

Under hela projektet har gruppen fört dagbok för att komma ihåg vad som gjorts. Visuell planering 

på väggen har använts flitigt för komihåg listor samt veckoplaneringar. Även veckorapporter har 

skrivits för dokumentering av projektet.  

3.2 BAD, PAD, MAD och CAD  
Inom DPD är det viktigt att vara nyskapande och genom att använda denna metod har kreativiteten 

ökat och därmed har många olika lösningsförslag dykt upp samt sållats bort. (Ottosson, 1999) 

3.2.1 BAD – Brain Aided Design 

Brainstorming har varit en återkommande metod genom hela projektet. Detta för att ta fram så 

många lösningar på de olika problemen som möjligt. Brainstorming har utförts internt i gruppen, 

men även externt i stor grupp.  

3.2.2 PAD – Pencil Aided Design 

Genom att idéerna skissats upp med penna har förståelsen för lösningsförslagen ökat. Detta 

genererar nya tankar och det är lättare att se en koppling till verkligheten  

3.2.3 MAD – Model Aided Design 

Vid modellering av lösningsförslag bildas en uppfattning huruvida idéerna fungerar i praktiken. 

Därmed har förslag som inte fungerat kunnat slopas. 

3.2.4 CAD – Computer Aided Design 

För tydligare utvärdering av de koncept som BAD-PAD-MAD metoden resulterade i används CAD för 

att få en tredimensionell uppfattning. På så vis har även ritningar enkelt kunnat tas fram.   

3.3 Benchmarking 
Inom DPD utförs detta steg efter idégenereringen för att inte låsa sig till existerande lösningar och på 

så sätt vara nyskapande. (Ottosson, 1999)Både direkta och indirekta konkurrenter undersöks och 

information utvinns om tidigare brister eller styrkor hos liknande produkter, den främsta 

konkurrenten är elektriska termostater som känner av vädringsmomentet. Mer om konkurrenter 

presenteras i Bilaga 6 – Benchmarking. 
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3.4 Empirisk undersökning 
En empirisk undersökning har av projektgruppen genomförts för att samla in data på 

vädringsbeteende. Undersökningen genomfördes genom att lägga enkäter med enkla frågor 

angående vädringsbeteende i hyresgästernas brevlådor. Litteratur studier har gjorts för att 

identifiera behovet.   

3. 5 Utvärdering  

3.5.1 Parvis jämförelse 

I metoden viktar projektgruppen produktens egenskaper mot varandra. Utslaget används sedan i 

utvärderingsmatrisen. (Ottosson, 1999) Parvis jämförelse finns i Bilaga 7 – Produktutvärdering. 

3.5.2 Utvärderingsmatris 

För att i utvecklingsarbetet utläsa vilken av flera lösningar som är den mest lämpade används en 

utvärderingsmatris. Hänsyn tas till produktens egenskaper och hur bra koncepten uppfyller dessa. 

Projektgruppen ansåg detta vara ett bra verktyg för att plocka fram de bästa koncepten. (Ottosson, 

1999) Utvärderingsmatrisen presenteras i Bilaga 8 – Produktutvärdering. 

3.5.3 SWOT 

SWOT-analysen är ett planeringsverktyg för att få en överblick av projektet eller en produkt i 

förhållande till dess omgivning. I en SWOT analyseras projektet eller produktens interna egenskaper 

styrkor och svagheter mot de externa faktorerna möjligheter och hot. (Kotler, 2005)Genom att 

analysera projektet har projektgruppen uppmärksammats om hinder och möjligheter som kan tänkas 

dyka upp under dess gång. Analysen användes även för att se produktens situation. För båda 

analyserna se Bilaga 8 – SWOT.  

3.5.4 FMEA– Failure Mode Effect Analysis 

FMEA är ett effektivt sätt att identifiera och analysera felmöjligheter på en konstruktion eller 

tillverkningsprocess samt att föreslå lämpliga åtgärder för att förhindra att felmöjligheterna sker 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Genom användning av metoden har felmöjligheter analyserats tidigt och 

åtgärder satts in vilket medför att felen kunnat elimineras innan produkten sätts i produktion och når 

därigenom inte ut till kund. För FMEA analyser se Bilaga 9 – FMEA.  

3.5.5 MET- Matris  

MET- matrisen är ett verktyg som används för att analysera en produkts påverkan på miljön. 

Analysen utförs över hela produktens livscykel från det att grundmaterialen utvinns till 

resthanteringen av produkten. (Bergman & Klefsjö, 2007) För MET- matrisen se Bilaga 18 – MET 

matris. 

3.5.6 Prototyptester 

För att utvärdera och förbättra funktionsprototypen utfördes tester. Det är ett snabbt sätt att förstå 

vad som är felkonstruerat och vilka egenskaper som behöver utvecklas på produkten. Genom att 

testa funktionen, montera prototypen i olika lägen samt att känna på de olika krafterna kunde nästa 

prototyp optimeras.     
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3.6 Prototyptillverkning 
Vid beslutande om lösning har prototyper tillverkats för att testa teorier i verkligheten. Prototyperna 

har tagits fram i en mekanisk verkstad. Alla prototyper har gjort i metall.  
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4. Utvecklingsprocess 
I detta kapitel beskrivs hur metoderna har tillämpats i projektet.  

Under framtagningen av produkten har projektgruppen arbetat med många av metoderna inom DPD 

(Ottosson, 1999). Framförallt har BAD, PAD, MAD, CAD använts för att arbeta fram och utveckla så 

många lösningsförslag som möjligt.  

För att försäkra sig om att det inte finns någon liknande produkt på marknaden idag gjordes 

sökningar på Google samt att kontakt togs med olika företag inom radiator- och termostatbranschen, 

se Bilaga 6 – Benchmarking. Det söktes även i svenska patentdatabasen (Patent- och 

registreringsverket, 2011) samt den internationella espacenet (Patent- och registreringsverket). Vid 

konstaterande att det inte fanns några hinder eller liknande produkter idag kunde arbetet sätta 

igång. Ett namn på produkten togs fram och valet föll på Radeko, en sammansättning av orden 

radiator och ekologi. Domänen radeko.com är ledigt och vid sökning på Google dök ingen produkt 

upp inom samma bransch. För andra förslag på namn se Bilaga 10 – Val av namn.  

4.1 Behovsundersökning  
Projektgruppen har gjort ett omfattande arbete för att utreda behovet för ett vädringslås och 

information har samlats in angående hur mycket människor vädrar och vilken energiförlust detta 

bidrar till. I Bilaga 1 – Behovsundersökning finns fakta om energiförlust i hem samt hur det nationella 

behovet ser ut för produkter som sparar energi. 

4.1.1 Vädringsbeteende 

Genom rapporten Brukarindata för energiberäkningar i bostäder (Levin, 2009) fick projektgruppen en 

indikation på att det finns ett energislösande vädringsbeteenden. I Stockholm 2007 genomfördes en 

undersökning som angav att 25 % vädrar flera timmar om dagen och att ytterligare 10 % vädrar hela 

dagen eller natten. Då detta är en andrahand empirisk undersökning genomförde projektgruppen 

själva en liknande undersökning innehållande samma frågor. Resultatet av denna blev mycket likt 

undersökningen i Stockholm. De siffror som använts i energiberäkningar är de från rapporten 

Brukarindata (Levin, 2009) då den undersökningen genomfördes i fler lägenheter och har större 

tillförlitlighet. För undersökningarna se Bilaga 1 – behovsundersökning.  

4.1.2 Samtal med fastighetsägare 

Det är svårt att studera vädringsbeteende samt att få en bra uppfattning om varför människor 

vädrar. Enligt Ulf Johansson (Johansson U. , 2010), VVS- och energisamordnare på HFAB, så grundar 

sig vädringsbeteende i tron att kall luft är frisk luft. Därmed innebär det att lägenheter med bra 

ventilationssystem hushållet inte vädrar mindre. Jörgen Spets på Fragerus (Spets, 2010)fastigheter 

berättade att han ägt två fastigheter av samma storlek, varav hyresgästerna i den ena betalde sin 

värmekostnad separat. De hade hela 30 procent lägre uppvärmningskostnad än de som hade 

kostnaden inkluderat i hyran. Enligt Spets är en stor orsak hyresgästernas vädringsvanor.  

4.1.3 Energiberäkningar 

Projektgruppen kontaktade Jörgen Eriksson på Ångpanneföreningen, som har tidigare erfarenhet av 

beräkningar av energiförbrukning i flerbostadshus. Eriksson har utfört beräkningar av energiförlusten 

vid vädring samt besparingsmöjlighet med vädringslås. Data baseras på genomsittlig lägenhet i ett 

flerbostadshus i Stockholm. För information kring studien se Bilaga 11 - Energisimulering.  
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Simuleringen resulterade i att vid vädring en timma två gånger om dagen förloras 531 kWh per år 

och vid installation av vädringslås samt förändrat vädringsbeteende kommer det kunna sparas 360 

kWh per år. Vid vädring hela dagen eller natten så förloras 1596 kWh per år och då kan årliga 

besparingar på 1101 kWh uppnås.  

Den tidigare nämnda vädringsundersökningen i Stockholm (Levin, 2009), i kombination med 

Erikssons beräkningar ger att vid installation av vädringslås i ett flerbostadshus så kan i genomsnitt 

200 kWh per år och lägenhet sparas. För energiberäkningar se 12 - Energibesparingar. 

Projektgruppen konstaterade att det finns energi, och därmed pengar, att spara med ett vädringslås.  

4.1.4 Deltagande i General Electric Ecomagination Challenge 

Det finns ett stort behov för energisparande produkter vilket är anledningen till att GE anordnar en 

tävling med syftet att främja energibesparande och innovativa lösningar till hushåll. Projektgruppen 

deltar med Radeko och var närvarande på en dags seminarium gällande energi och hur viktigt det är 

att vi i framtiden strävar mot all energibesparing som är möjlig.  

4.2 Miljö  
Energianvändningen i våra bostäder står för ungefär en tredjedel av vår klimatpåverkan varav en stor 

del går åt till uppvärmning. Det vanligaste uppvärmningssättet i flerbostadshus är med fjärrvärme, 

vilket påverkar miljön genom växthuseffekten och försurning (Whalström, Olsson-Jonsson, & Ekberg, 

2000). Faktum är att om Radeko skulle installeras i tre flerbostadshus med 50 lägenheter så skulle 3,5 

ton koldioxidutsläpp undvikas. Detta är lika mycket som en familjs årliga utsläpp vid användandet av 

bil (Lindholm, 2011). Se Bilaga 13 – Miljöpåverkan.  

4.3 Besök hos MMA 
För att kunna förstå vilka egenskaper produkten skulle ha och hur befintliga radiator- och 

termostatsystem fungerar så besökte projektgruppen MMA (Samuelsson, 2011).  Termostaten 

reglerar temperaturen i rummet. Genom bimetall, gas eller vax som utvidgas vid värme flyttar 

termostens kägla sig. Ventilen är den komponent som styr vattenflödet till radiatorn. När 

termostaten trycker in ventilens kägla stryps flödet till radiatorn. 

4.4 Brainstorming 
I början av projektet brainstormades kring olika sätt att stänga ventilen vilket gjordes främst inom 

gruppen. När det tagits fram olika förslag på hur stängandet kan ske utfördes mer omfattande 

brainstormingar med skissning kring vad som skulle utföra arbetet. Genom att ta hjälp av 

utomstående bildades en tillfällig extern brainstorminggrupp, se Bilaga 14 – Brainstorming i grupp. 

Det kom upp förslag om större avstängningssystem samt ett antal mindre varianter, liknande de som 

gruppen själv tittat på. När projektgruppen låst sig under projektet har utomstående kontaktats eller 

så har information tagit in från internet och olika böcker om bland annat elektroniska komponenter, 

magnetism samt bimetaller. Innan förslagen analyserades genomfördes en benchmarking. 

4.5 Benchmarking 
Projektgruppen undersökte vilka konkurrenter som finns idag. Dessa analyserades för att konstatera 

vilka fördelar och nackdelar de har samt vilket hot de utgör mot vår produkt. För dagens 

konkurrenter se Bilaga 6 – Benchmarking. 
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4.6 Produktträd 
Varje lösningsförslag som funnits under projektet har noggrant granskat och information samlats in 

om de olika teknikerna. Då ett förslag valdes bort tog gruppen med sig kunskapen och just den 

lösningens positiva egenskaper vidare i utvecklingsprocessen. På så vis har de olika lösningsförslagen 

som funnits under projektet alla tillfört något till den slutliga produkten.  

Nedan visas ett produktträd över de olika förslagen.  Till vänster i trädet under funktion, syns de olika 

tillvägagångssätten för att strypa vattenflödet till termostaten då fönstret öppnas. Till höger ligger de 

förslag på vilka komponenter som kan användas för att genomomföra funktionen. Från de olika 

lösningarna har sedan deras positiva egenskaper tagits i vidare för att slutligen få fram en så 

komplett produkt som möjligt. För att läsa mer om förslagen samt varför de sållats bort se Bilaga 15 – 

Vägen till lösningen. Den största anledningen till att förslag valdes bort var på grund av för dyra 

komponenter som elektriska motorer. Utifrån dessa utvecklades två alternativ, som på grund av 

sekretess inte kan presenteras.  

Vidare så uteslöts centralstyrningsförslaget då en del rörsystem är uppbyggda så att exempelvis alla 

kök i ett flerbostadshus är sammankopplade. (källa Jan Samuelsson MMA) Det går alltså inte att 

strypa vattentillförseln till enbart en lägenhet. 

 

Figur 1 Produktträd. Visar på de olika lösningsförslagen som ligger bakom den slutliga produkten. 

 4.7 Två koncept  
De två koncept som togs fram och ledde till den slutliga lösningen är under sekretess. Detta för att 

skydda den enkla lösningen från att kopieras.  

4.8 Feedback och konsultation  
Under utvecklingsprocessen har gruppen varit i kontakt med experter inom olika områden för 

feedback på det som gjorts samt konsultation kring vad som borde göras. Bland annat så rådfrågades 

datorkunniga på Science Park Halmstad och verkstadskunniga på Halmstad Mekaniska Verkstad. 

Kontakt har även tagits med universitetsadjunkter vid Halmstad högskola inom områdena ellära, 

mekanik samt materialkunskap för att fylla de kunskapsluckor som funnits.  
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4.9 Utvärdering av lösningsförslag 
Sekretess.                                                                                          

4.10 Funktionsprototyp 
Sekretess. 

4.11 Demovägg 
Demoväggen är en vägg på hjul med uppsatt fönster och radiator. Denna har använts till både tester 

och för att visa produkten i sin rätta miljö. Genom att använda demoväggen vid presentation och 

utställning kan ett verkligt scenario byggas upp och produktens funktion illustreras. 

4.12 Utvärdering av funktionsprototyp 
Sekretess. 

4.13 Utveckling av prototyp 
Sekretess. 

4.14 MET matris 
För att undersöka Radekos miljöpåverkan gjordes en MET matris. Den visade på att merparten av 

negativ miljöpåverkan ligger i början av livscykeln. Efter Radeko är monterad av kunden så är 

miljöpåverkan positiv. Se bilaga 18 - MET matris.  

4.15 Produktionsanpassning  
Sekretess. 

4.16 Manual 
En manual togs fram för att fastighetsskötaren skall kunna montera produkten snabbt och korrekt. 

Anvisningen inkluderar enkla lättförståeliga bilder samt tillhörande text. Se Bilaga 20 – Manual. 

4.17 Nyhetsgranskning  
Valea har utfört en nyhetsgranskning av Radeko där möjligheten för patent utreddes. Granskningen 

berörde den mekaniska lösningen och resulterade i en rekommendation om att det kan finnas risker 

med en patentansökan i detta fall. För hela rapporten se 21 – Nyhetsgranskning. 
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5. Produkten 
Radeko är enkel och helt mekanisk. Den är lätt att montera tack vare sin 

konstruktion. Radeko uppfyller de krav som gruppen satte upp i början av projektet.  

Radeko är ett vädringslås för vattenburna radiatorer. Det är en komplett produkt som är klar för 

produktion. Lösningen är under sekretess för att förhindra kopiering.  

5.4 Ritningar 
Ritningsunderlag har tagits fram för hela produkten samt dess olika komponenter. Ritningarna finns i 

Bilaga 24 – Ritningar. 

5.5 Manual 
För att kunna utnyttja produkten på bästa sätt är det viktigt att förstå hur den fungerar samt hur den 

monteras korrekt. Därför har gruppen gjort en manual som enkelt beskriver hur man använder och 

monterar Radeko. Hela manualen finns i Bilaga 19 – Manual. 

5.6 Nyhetsgranskning  
Den utförda nyhetsgranskningen gav att Radeko är en nyhet. Däremot kan det bli svårt att söka 

patent, då det finns liknande lösningar. Speciellt en tysk uppfinning hade många likheter med 

Radeko. Granskaren, Thomas Ernby på Valea, rekommenderade dock att skydda produkten på något 

sätt. En patentansökan hos PRV var det han föreslog. För hela rapporten se Bilaga 20 – 

Nyhetsgranskning.  
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6. Diskussion 

6.1 Uppföljning av kravspecifikation  
För att se hur den utvecklade produkten förhåller sig till de krav och önskemål som gruppen tidigare 

tog fram gjordes en uppföljning av kravspecifikationen. Den visade att Radeko uppfyller alla krav och 

nästan alla önskemål. Det önskemål som inte är uppfyllt är det om att vädringslåset ska vara svårt att 

ta bort av hyresgästen. Det är näst intill omöjligt att ta fram en produkt som inte går att avlägsna 

eller modifiera. Se uppföljningen i Bilaga 25 – Uppföljning av kravspecifikation. 

6.2 Ekonomi och marknad 
Radeko är en färdig produkt och därmed redo att lanseras på marknaden. Främst kommer Radeko att 

säljas till Sabos fasigheter och projektgruppen räknar med att under första året kommer 18 250 

enheter att säljas vilket innebär att genomsnitt 3 enheter monteras i 2,5 procent av Sabos 

lägenheter. Produktens pris ut till kund kommer att var 200 kronor, baserat på konkurrenter samt 

tillverkningskostnad. Detta ger ett täckningsbidrag på 148 kronor. Här finns utrymme för tre aktörers 

pålägg, vilket möjliggör samarbete med grossist och även en montör. Ur tillverkarens täckningsbidrag 

kommer projektgruppen att ta ut en royalty på 3 procent vilket ger en summa på 242 700 kronor vid 

18 250 sålda enheter. Se Bilaga 19 – Resultatbudget. 

6.3 Produktskydd 
Det kommer antagligen inte bli aktuellt att patentskydda produkten. Däremot rekommenderade 

Valea att skydda produktens enkla, billiga och unika fönsterlösning så att ingen kan kopiera denna. 

Det kan därför bli aktuellt med ett mönsterskydd. Det beror dock på om ekonomiskt stöd beviljas. 

6.4 Mervärdet 

6.4.1 Vad får fastighetsägaren ut av Radeko? 

Radeko är så mycket mer än ett mekaniskt vädringslås som sparar pengar. Det är en produkt som 

fastighetsägaren kan se som en investering i en bättre miljö. 

6.4.2 Vad får den boende ut av Radeko? 

Den boende bör ha en god inställning till Radeko. Genom energibesparingen motverkar Radeko 

förhöjda hyror som konsekvens av hög energiförbrukning. Det blir allt mer aktuellt med individuell 

energimätning, och då är Radeko ett bra verktyg för att hålla nere energikostnaden. Många som bor i 

lägenheter flyttar så småningom till eget hus där de betalar för uppvärmningen på egen hand. Då är 

ett slösaktigt vädringsbeteende kostsamt. Därför är det en stor fördel om de redan lärt sig att vädra 

varsamt. Det ligger även i tiden att bidra till en bättre miljö, vilket de flesta vill vara delaktiga i.  

6.4.3 Vad får miljön ut av Radeko?  

Att skapa ett miljötänk hos varje individ är viktigt. Tyvärr finns det många beteenden, exempelvis 

vädringsbeteende, som är djupt rotat och svårt att förändra anser projektgruppen. Därför skulle en 

produkt som Radeko kunna hjälpa till och förändra beteendet och därmed bidra till en bättre miljö då 

den installeras i flertalet lägenheter runt om i landet. 

6.5 Möte på MMA:s utvecklingsavdelning 
När gruppen träffade Thomas Arvidsson, produktutvecklare på MMA, blev responsen mycket positiv. 

Det skrevs på ett sekretessavtal, se Bilaga 26 – Sekretessavtal, och Radeko presenterades. Han blev 
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imponerad över gruppens arbete och tyckte att vädringssiffrorna var intressanta. Efter 

presentationen visade Thomas ett produktblad över en balkonggivare, Bilaga 27 – Balkonggivare, 

som de tidigare haft i sitt sortiment. Den hade liknande syfte som Radeko, men annan utformning. 

Balkonggivaren sålde dåligt, till deras stora förvåning, och togs därför ur sortimentet. Anledningen 

var att installationen innebar både VVS-arbete och snickeriarbete, vilket innebar att endast en av 

dessa yrkesgrupper inte kunde utföra arbetet. Efterfrågan hade dock varit stor, bland annat från 

Helsingborgshem, och de tyckte själva att idén var bra. Thomas uttryckte att han trodde Radeko 

skulle lösa det problem som balkonggivaren stött på och att de bör ha ett intresse i en sådan 

produkt.  

6.6 Respons 
För att få respons på Radeko kontaktades fastighetsägare runt om i landet. För dessa presenterades 

produktens egenskaper samt möjlighet till energibesparing vid installation samt dess kort pay-off tid. 

Reaktionerna var blandande. De fastighetsägare som inte visste om det omfattande 

vädringsbeteendet blev förvånade över siffrorna och behövde därmed tid att smälta in produktens 

nytta. De fastighetsägare som reda innan reflekterat över problemet ansåg att det definitiv kunde 

vara en god investering om monteringen var så enkel som påstods samt att Radeko är underhållsfri 

och pay- off tiden så pass kort.  

SABO kontaktades för respons och det fanns ett stort intresse för produkten. Therese Rydstedt på 

Skåne innovationer, bjöd in projektgruppen till SABO:s energikonferens i Falun den 4-5 oktober. På 

konferensen kommer 150 energiansvariga personer i de allmännyttiga bostadsföretagen träffas för 

att byta erfarenheter inom energiområdet.  Detta är en stor möjlighet knyta potentiella 

kundkontakter.  

Elitfönster har en utvecklingsavdelning där de strävar efter ständiga förbättringar. De har höga 

miljömål och intresserade sig för Radeko, trots att de inte tagit del av produktens utformning. Vidare 

kontakt är intressant enligt båda parter och gruppen kommer försöka få till ett möte för att 

presentera produkten närmare. 

6.7 Vision och framtid 
Radeko är en enkel lösning på vädringsproblemet och den har många utvecklingsmöjligheter. 

Projektmedlemmarna har enhetliga planer efter examen, vilket möjliggör fortsatt arbete med 

Radeko. Under sommaren kommer utvecklingsarbete att fortskrida, förhoppningsvis i samarbete 

med MMA som kan hjälpa till att ta fram ytterligare prototyper. Produkten kommer förhoppningsvis 

att skyddas genom patent eller designskydd. För att finansiera detta kommer stipendier att sökas. 

Den 4-5 oktober kommer projektgruppen att åka till Falun och presentera produkten på SABO:s 

energikonferens. Förhoppningen är att intresse väcks för Radeko. Därefter hoppas projektgruppen 

att MMA:s intresse ökar ytterligare och en testserie på 150 enheter tas fram hos MMA för att 

installeras i fasigheter. Produkten kommer därmed under det närmsta året att utvärderas. Vid 

positiva tester är den redo för tillverkning hos MMA och därmed kan tas ut på marknaden hösten 

2012. Då projektgruppen även fått visat intresse från Elitfönster är en förhoppning att dessa är 

intresserade av att medverka som grossist och kan därmed sälja in produkten till deras befintliga 

kunder som de redan har konstakt med. Projektgruppens vidare roll kommer i sådana fall vara att 

agera som kontakt mellan dessa tre samarbetsparter. Då MMA sköter tillverkningen av produkten 

kommer projektgruppen att ansvara marknadsföringen och kontakt med SABO samt fastighetsägare.  
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7. Reflektion 
Ett av de stora målen för projektgruppen har varit att ta fram en produkt som gör skillnad. Vi 

intresserade oss tidigt för det stora miljöfokus som finns idag. Därför är vi mycket stolta över att stå 

med en miljövänlig produkt som motverkar slöseri av energi. Ett beslut vi fick ta under projektet var 

att välja bort elektriska lösningar för att uppnå vårt miljömedvetna mål. Genom hårt arbete med 

studerande och utvärderande av olika lösningsförslag, växte en mekanisk produkt fram. Detta ledde 

även till att vi arbetade fram en enkel produkt som är produktionsanpassad och har låg 

tillverkningskostnad.  

Projektet har haft en snäv budget och vi har varit väldigt beroende av ekonomiskt stöd utifrån. För 

att hålla nere kostnaderna tillverkade vi själva ena delen av funktionsprototypen i högskolans 

verkstad. Detta möjliggjorde att pengarna kunde läggas på den utvecklade prototypen som visas upp 

på presentationen och Utexpo- mässan. Detta är något vi är nöjda med, då vi anser att det är 

viktigare att slutprototypen är så välgjord och snygg som möjligt än att funktionsprototypen är det. 

De största svårigheterna med projektet har varit att vi saknat referensprodukt samt det faktum att 

det är näst intill omöjligt att mäta mänskligt beteende. Redan från början insåg vi att det var svårt att 

veta vad vi skulle kalla produkten. Vi hittade elektriska system med inbyggt vädringslås, så vi kallade 

vår produkt externt vädringslås. Det är dock inget som gemene man kan associera till, vilket varit ett 

problem när vi kontaktat utomstående. Mot slutet av projektet har detta problem minskat då vi 

kunnat förklara funktionen istället och på så vis underlättat kommunikationen. Hindret med de 

svårmätta beteendena har vi tagit oss över genom att utnyttja befintliga rapporter samt fått 

experthjälp med simulering. Det har gett oss en indikation, vilket är det närmaste man kan komma 

att sätta siffror på ett beteende.  

Med facit i hand finns det lite saker vi kunde gjort annorlunda. Det hade varit till stor hjälp om vi 

tidigt hade inlett en nära kontakt med någon intressent som kunnat fungera som bollplank under 

projektet. Om vi ska vända det till något positivt så har vi kunnat styra projektet helt på egen hand, 

vilket gör att vi idag står med en fungerande produkt så gott som klar för produktion. 

Framtiden ser ljus ut för en produkt som Radeko i och med den ökande uppmärksamheten för 

energisparande produkter vilket även betyder att de sparar pengar. Den positiva respons vi fått från 

MMA, Elitfönster och SABO har ytterligare motiverat till fortsatt arbete med Radeko. Om samarbete 

med dessa kontakter fortskrider så finns goda möjligheter för försäljning inom två år.  
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