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Sammanfattning
Examensarbetet är utfört i samarbete med Tmac AB i Hyltebruk, Halland.
Uppdraget var att ta fram en ny design på tilluftsdon, en låda placerad i ett hål i
väggen vars uppgift är att reglera lufttillförseln i stall. Krav på projektet var bland
annat att det skulle ha steglös öppning och driva luften uppåt.
En kombination av Fredy Olssons metod för produktkonstruktion, David G.
Ullmans The mechanical design process och SVID:s Designprocessen utgör
projektets metod tillsammans med diverse analysverktyg.
Efter att ha tagit fram koncept utifrån resultaten i analyserna lades två
produktförslag fram och efter detaljkonstruktion valdes båda produktförslagen till
slutliga produkter.
En bedömning av trä som material visade att det är fullt möjligt att använda med
rätt behandling.

Abstract
This thesis is performed in colaboration with Tmac AB in Hyltebruk, Halland.
The assignment was to develop a new design of fresh-air inlet, a box that is placed
in a hole in the wall, whose task is to regulate the airflow in to stables.
Requirements for the project were among other things that it would have a
infinitely variable opening and lead the air upward.
A combination of Fredy Olssons method for product construction, David G.
Ullman's The mechanical design process and SVID's The design process
constitutes the project methodology, together with various analysis tools.
After developing concepts from the results of the analysis, two product proposals
were submitted. After detailed design constructions was both suggestions chosen
to become final products.
An assessment of wood as material showed that it is entirely possible to be used
with proper treatment.
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1. INTRODUKTION

1 Introduktion
1.1 Bakgrund
1.1.1 Tilluftsdon
Tilluftsdonets uppgift är att göra en öppning i väggen justerbar så att den släpper
in lagom mängd luft för att bilda undertryck så att luften rör sig. Då hålls den ren
och fräsch och hästarna mår bra. Tilluftsdonets funktion beskrivs vidare under
teoretisk referensram.
1.1.2 Tmac AB
Tmac AB är ett företag i Hyltebruk i Halland som främst säljer och monterar
stallinredningar men även tar fram en del egna stallinredningsprodukter för att
tillfredsställa kundernas behov och önskemål.
1.2 Syfte och mål
1.2.1 Uppdragsbeskrivning
De tilluftsdon som finns kan tyckas tråkiga och fula medan de som ser bättre ut är
tillverkade i material som kondenserar eller är väldigt dyra. Användarna vill att
produkten ska vara diskret men snygg och gärna passa in med den övriga
inredningen.
Uppdraget är därför att ta fram en ny design på tilluftsdon för att tillfredsställa
kundernas behov och önskemål på utseende samt titta på val av material för att
undvika kondensation.
1.2.2 Kravspecifikation
De viktigaste kraven och önskemålen för projektet är att produkten ska ha en
steglös öppning, en smart funktion och driva luften uppåt samt att materialet gärna
ska vara trä. Hela kravspecifikationen finns i bilaga 3.
1.2.3 Mål
Målet med projektet är att ta fram en produkt som uppfyller användarnas
önskemål om att passa in i stallet och får dem att vilja köpa produkten och inte
känna att det är ett måste.
1.3 Avgränsningar
Projektet avser design och konstruktion av tilluftsdon men berör inte regnskydd
på utsidan av väggen utan inriktas på den interiöra delen. Ingen särskild hänsyn
tas till olika faktorer som kan påverka frisklufttillförseln, så som stark vind och
luftfuktighet mm.
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2 Teoretisk referensram
2.1 Stalluft
Att luften i stall är ren är viktigt, främst för att hästen ska må bra och kunna utföra
de prestationer som människan ofta ber om, men även för att människan som
vistas i stallet ska må bra. För trots de föroreningar som finns i utomhusluften så
är det ofta stalluften som påverkar hästen mest. Föroreningarna i stallet kommer
från foder och strö som dammar samt från gödselgaser och det är det minsta
dammet som är farligast. Det dammet, som är mindre än en tiondel så stort som
det minsta vi kan se, orsakar problem i lungorna som i värsta fall kan leda till
livshotande sjukdomar. Antalet luftburna mikroorganismer per liter luft är stort i
stallmiljö, omkring 80 till 2000, jämfört med de 1,6 i utomhusmiljö, som är det
naturliga för hästen. (Ventorp & Michanek, 2001, s. 25-27.)
Det första steget i att minska luftföroreningarna i stallmiljö är att minska på
frisättningen. Det görs genom att se till att det foder och strö som används är av
bra kvalitet, försöka mocka, strö och sopa medans hästarna är ute samt ha ett stort
luftigt stall. Det andra steget är att se till att det finns bra ventilation. Vid 2,8
luftbyten per timme är antalet partiklar per m3 luft över en miljon medan de vid
8,5 luftbyten per timme är under 400 000. (Ventorp & Michanek, 2001, s. 25-26.)
2.2 Ventilation
I Svensk Standard 951050 och 951051 finns rekommendationer för ventilation i
värmeisolerade stall. Den rekommenderade undre gränsen för ventilation är det
luftflöde som krävs för att fukten och koldioxiden från hästarna ska föras ut. Den
rekommenderade övre gränsen för ventilation är en temperaturskillnad på 4o från
utomhustemperaturen. Det betyder att om det är 21o utomhus så rekommenderas
man att inte ventilera mer än så att stalltemperaturen är 25o. De båda
rekommenderade värdena varierar mellan olika stall, bland annat beroende på
antalet av och storleken på hästarna. (Ventorp & Michanek, 2001, s. 145-146.)

Figur 2.1: Princip för naturlig ventilation med vinden som kraft (a) och med skorstenseffekt (b).

Det finns två typer av ventilation, naturlig och mekanisk och de skiljer sig nästan
helt från varandra. Naturlig ventilation drivs av de naturliga krafterna, på ett av
två vis. Det ena är med vinden som drivkraft. På stallets vindsida trycks då luft in
genom öppningar i väggen genom den tryckskillnad som blir av vinden. Luft sugs
samtidigt ut på läsidan, se Figur 2.1 (a). Det andra sättet är skorstenseffekten. Den
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varma luften stiger då upp mot nocken och ut genom öppningar i taket. Det skapas
då ett undertryck som hjälper luft att sugas in genom öppningarna i väggen, se
Figur 2.1 (b). I värmeisolerade stall är skorstenseffekten mest effektiv medan
vinden som drivkraft fungerar bäst på ett oisolerat stall. (Ventorp & Michanek,
2001, s. 146-149)

Figur 2.2: Princip för mekanisk ventilation med undertryck (a), övertryck (b) och neutraltryck (c).

Vid mekanisk ventilation används fläktar som driver in och/eller ut stalluften. Det
finns tre alternativ på mekanisk ventilation, undertryck, övertryck och
neutraltryck. Vid undertryck driver en frånluftsfläkt ut luft från stallet och frisk
luft sugs automatiskt in genom öppningar i väggarna, se Figur 2.2 (a). Vid
övertryck blåser fläktar in frisk luft i stallet och den gamla luften pressas ut ur
stallet genom öppningar i taket samt otätheter, se Figur 2.2 (b). Vid neutraltryck
samarbetar tillufts- och frånluftsfläktar så att luft blåses in i samma takt som den
drivs ut, se Figur 2.2 (c). De olika principerna kan kombineras så att de passar ett
specifikt stall vid olika årstider. (Ventorp & Michanek, 2001, s. 146-149)
Det finns två enheter för att ange ventilationsflöden, kubikmeter luft per timme,
vilket bör användas vid beräkningar, eller antalet luftbyten per timme, vilket är
lättare att förstå. Om ett stall har boxar med areor på 10 m2, 5 m2 stallgång per
box och en takhöjd på 2,5 m så motsvarar ett luftombyte per timme ungefär 40 m3
luftflöde per häst och timme. (Ventorp & Michanek, 2001, s. 158.)
Maximiventilationsbehovet enligt Svensk Standard är 300 m3 per timme och häst
men donet bör kunna klara 350 m3 per timme och häst. Minimiventilationsbehovet
varierar mellan 30 och 70 m3 per timme och häst, beräknat på 500 kg häst, enligt
Svensk Standard men ett vanligt minimimått är 100 m3 per timme och häst.
Variationen påverkas av vinterklimatet utomhus, utfordring, om hästarna har
vinterpäls eller täcke, om det finns en spolplats i stallet samt om stallet har
permanentbäddar. Alla dessa faktorer är inte tagit hänsyn till i rekommendationen.
När hålen dimensioneras görs beräkningar utifrån att ett 2 cm2 hål i trumman ger
ett lufttillflöde på ca 1 m3 per timme. Vid undertryck ska den totala öppningen i
tilluftsdonen vara lika minst lika stor som trumman som suger ut luften. (Ventorp
& Michanek, 2001, s. 158-159, Wilken, 2008, s. 17-18)
2.3 Tilluftsdon
Tilluftsdonets uppgift är att reglera luftflödet genom öppningarna i väggen. De
används främst vid mekanisk ventilation med undertryck och naturlig ventilation
med skorstenseffekt. Då det under vintertid lätt bildas kondens bör de vara
tillverkade i ett ickekondenserande material som tål fukt. Den enda skillnaden på
tilluftsdon för naturlig respektive mekanisk ventilation är storleken. Även fönster
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kan användas som tilluftsöppningar men det är lämpligare att bara använda
fönster för att komplettera de vanliga tilluftsdonen. Det bör finnas ett tilluftsdon
till varje box för att stallet ska kunna hålla en jämn temperatur. (Ventorp &
Michanek, 2001, s. 15, Nilsson, 1989)
2.4 Regnskydd till tilluftsdon
Enligt T. Magnusson (Personlig kommunikation, 20 februari, 2011) finns det ett
regnskydd tillverkat av Tmac AB som placeras på utsidan av väggen för att
förhindra att det regnar in samt skydda tilluftsdonet mot väta.
2.5 Krympning och arbete i trä
Virke har en förmåga att jämna ut sin luftfuktighet med omgivningens. När det
gör det sker även yttre förändringar då det blir mer eller mindre mättat.
Förändringarna i träet, dels fuktighets- och temperaturförändringarna och dels
måttförändringarna, kallas att det arbetar. De måttförändringar som sker när träet
arbetar kallas krympning respektive svällning. Olika träsorter har olika
egenskaper vad gäller krympning och arbete. Några starkt arbetande träslag är lind
och bok och knappt arbetande träslag är exempelvis lärk, furu, gran och alm. Där
emellan finns bland annat björk, ask och ek. (Ullman, 2003, s.514-515)
2.6 Fukt i trä
Fuktkvoten i trä varierar och kan påverkas på sågverket. Träet bör ha en fuktkvot
anpassad för den miljö där det ska användas för att undvika att det förändras på
grund av miljön. Förändringar kan vara krympning, svällning och svampangrepp.
(Fröbel, 2004)
Vad gäller gran och furu tar de, enligt Fröbel (2004), upp vatten lika snabbt i
kärnan, men medan granen tar upp lika snabbt i splinten som i kärnan så tar furu
upp vatten mycket snabbare i splinten. Det betyder att gran är lämpligare i
utrymmen som utsätts för väta.
Fuktupptagningen kan minskas något genom att behandla träet. Dels kan täckande
färg användas, det är då grundningen som påverkar fuktupptagningen. Även
träolja kan minska fuktupptagningen, dock bara tillfälligt så det krävs regelbunden
behandling. (Fröbel, 2004)
2.7 Behandling av trä
Det finns olika sätt att skydda trä från de angrepp som kan ske då träet utsätts för
väta. Bland annat är impregnering, värmebehandling och naturlig beständighet
vanliga metoder. Det finns olika klasser på impregnerat trä, de skiljer på
impregnerat trä anpassat för havsvattenmiljö, markkontakt, ovan mark samt
färdigbearbetade snickerier. Egenskaperna för träet påverkas inte nämnvärt av
impregneringen men materialet bör inte kapas om det går att undvika.
Värmebehandling av trä är en kemisk modifiering. Träet värms upp utan
syretillgång till omkring 200oC i 10 till 40 timmar för att förändringar ska ske i
kemin. Det medför bättre skydd mot röta samt förändrar egenskaperna,
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hållfastheten blir till exempel sämre. Värmebehandling sker för användning
inomhus respektive utomhus ovan mark. Naturlig beständighet handlar om
kärnved hos olika träslag. Av de träslag som finns i Sverige är ek det med bäst
naturlig beständighet medan tall och lärk är något sämre. (Fröbel, 2004)
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3 Metod
3.1 Metoddiskussion
Fredy Olssons metod för produktkonstruktion ligger som grund för projektet med
The mechanical design process, SVID:s designprocess och en del analysverktyg
integrerade.
Det första steget i Fredy Olssons metod berörs inte då projektet utgår ifrån en
färdig produkttyp.
Det andra steget, principkonstruktion, byts nästan helt ut mot Stiftelsen Svensk
Industridesigns designprocess för att få en bättre designgrund. Även Lindequists
beskrivning av designprocessen kunde varit lämplig men SVIDs passar bättre
tillsammans med Fredy Olssons metod då den går in mer på de designrelaterade
delar som Fredy Olssons metod saknar. I SVIDs designprocess används en del
designverktyg, så som funktionsanalys, Kansei-ord och intervjuer. De samt
nämnda projektmetoder finns beskrivna i stycket metodologi.
I den tredje delen, primärkonstruktion, följs Fredy Olssons metod tillsammans
med The mechanical design process och i den fjärde delen,
tillverkningskonstruktion, följs enbart Fredy Olssons metod.
Den sista delen i Fredy Olssons metod, slutkonstruktion, berörs ej då projektet
slutar efter steg fyra.
3.2 Terminologi
Projektet går ut på att vidareutveckla ett tilluftsdon. Andra benämningar på
produkten kan vara friskluftsdon, friskluftsintag eller tilluftsintag och de kan
förekomma i rapporten men avser då tilluftsdon. Det kan även förekomma att de
endast kallas don.
3.3 Metodologi
3.3.1 Projektmetodologi
Fredy Olssons Primär-, Princip- och tillverkningskonstruktion
Fredy Olssons metod för produktkonstruktion delar upp arbetet i fem delar;
produktalternativstudie, principkonstruktion, primärkonstruktion,
tillverkningskonstruktion och slutkonstruktion, där den första delen är ett
förarbete för att ta fram en produkttyp från ett behov. (Olsson, 1995a, s. 1)
I den andra delen, principkonstruktionen, är målet att ta fram en principiell
lösning i skiss- eller enklare modellform. Det görs genom fem olika moment,
produktdefinition, produktundersökning och kriterieuppställning, framtagning av
produktförslag, utvärdering av produktförslag samt presentation av valt
produktförslag. (Olsson, 1995a, s. 7-8)
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Därefter följer primärkonstruktionen där varje komponent och detalj väljs eller
konstrueras utifrån den principiella lösningen. Det görs även materialval i de fall
det är aktuellt. (Olsson, 1995b, s. 1-2)
Den fjärde delen är tillverkningskonstruktion där alla delar analyseras. Det görs en
felanalys, en livscykelanalys och en kostnadskalkyl och därefter, om så är
lämpligt, tillverkas en funktionsprototyp som testas.
Den sista delen avser arbete som sker efter det att produkten testats och eventuella
brister i konstruktionen framkommit. (Olsson, 1995a, s. 2)
The mechanical design process
” The mechanical design process is a problem-solving process that transforms an
ill-defined problem into a final product.” Så beskriver Ullman (2003) sin metod
The mechanical design process. (s. 19)
Metoden börjar med produktdefinition och planering. I det ledet genomgås 4
punkter; bilda team, ta fram uppgift, undersöka marknad och uppskatta schema
och kostnad. (Ullman, 2003)
I produktdefinitionsfasen avgör ett företag vilken produktidé som de ska lägga ut
pengar och tid på att ta fram eller utveckla. Det görs med hänsyn till hur
produkten skulle passa in i samt påverka företaget. Till exempel utifrån potentiell
kapitalavkastning, produktens förmåga att passa företagets stil och vad projektet
kommer att kosta. (Ullman, 2003, s. 88)
I planeringsfasen är det första steget att identifiera uppgifterna som projektet
kräver och därefter får varje uppgift ett mål. I det tredje steget uppskattas de
erfordrade resurserna för projektet, så som vem som ska göra vad och under hur
lång tid. Det fjärde steget är att göra ett tidsschema för uppgifterna och därefter, i
det sista steget, uppskattas kostnaderna för produktutvecklingen. (Ullman, 2003, s.
99-104)
När det är klart görs en specifikation av definitionen där kunden identifieras,
kundens krav framställs, konkurrensen utvärderas, konstruktions specifikation tas
fram och mål sätts. Detta görs med hjälp av ett QFD-hus. (Ullman, 2003, s. 111136)
Om specifikationen godkänns så fortsätter projektet med konceptuell design. Det
första steget här är att ta fram olika koncept. Det kan göras med grundmetoder
som till exempel brainstorming där en grupp personer tar fram en massa idéer
genom att tänka brett. En annan grundmetod är 6-3-5 metoden där sexan beskriver
det optimala antalet medlemmar, trean beskriver det antal idéer som varje medlem
skriver i varsin kolumn på ett tomt papper och femman beskriver det antal minuter
varje medlem lägger ner på varje papper innan de skickar det vidare till nästa
medlem. På det nya pappret bygger medlemmarna på de befintliga idéerna eller
ser dem som klara. Övningen sker under tystnad och när alla medlemmar haft alla
papper så diskuteras resultaten gemensamt. Även liknelser kan vara en lämplig
grundmetod om den önskade funktionen redan finns i andra produkter. Men den
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kan även leda till att det inte kommer fram några bra idéer om man fastnar vid
liknelsen. Andra grundmetoder kan vara att utveckla tidigare koncept till att fylla
den önskade funktionen och att vända på idéer, att leta i referensböcker eller att ta
hjälp av experter. (Ullman, 2003, s. 155-160)
Det finns även lite mer komplexa metoder, som till exempel the morphological
method som består av två steg där målet med det första steget är att hitta en
mängd koncept som uppfyller kraven på funktionerna och målet med det andra
steget är att kombinera alla koncepten till generella koncept som uppfyller
funktionskraven. (Ullman, 2003, s. 162)
Om koncepten godkänns går projektet vidare med produktutvecklingen som
börjar med att de bästa koncepten väljs ut, utvecklas och därefter utvärderas
baserat på genomförbarhetsbedömning, go/no-go gallring eller en enkel
matchningsmatris. Efter utvärderingen görs val om förändringar av produkter och
därefter testas de igen. Ritningar tas fram i form av layoutritningar, detaljritningar
och konstruktionsritningar. En snabb modell tas fram via CAD-system eller
liknande och en lista framställs med alla delar och information om dem så som
material och mått. (Ullman, 2003, s. 177-188, 211-219)
Produkten utvärderas genom diverse tester och undersökningar ur prestations-,
kostnads- och produktionssynpunkt och därefter tas beslut om förändringar ska
göras eller om projektet ska fortsätta till produktion. (Ullman, 2003, s. 251-325
Det sista steget för produktutvecklaren är produktsupport där han eller hon efter
att produkten börjat produceras ger support till tillverkning, montering och
försäljning samt gör ändringar som eventuellt kommit upp efter produktionsstart.
Ändringar kan till exempel bero på fel i designen, att kundens krav förändras eller
att materialet behöver förändras eller bytas ut. (Ullman, 2003, s. 330-334)
3.3.2 Designmetodologi
SVID – Designprocessen
Designprocessen beskriver ett
tillvägagångssätt för designen inom
produktutveckling, enligt Stiftelsen
Svensk Industridesign [SVID],
(u.å.). De skriver också att
designprocessen skiljer sig mellan
olika projekt, områden och
organisationer. (a.a.)
Processen är uppdelad i 6 steg, se
Figur 3.1. I den första punkten
specificeras de förutsättningar som
Figur 3.1: SVID - Desigprocessen
finns för projektet, så som tid,
kapital, personal och andra resurser.
I det andra steget görs användarstudier, genom exempelvis omvärldsanalyser och
samtal och tester med användare, som sedan analyseras. Det tredje steget handlar

8

3. METOD

om koncept och visualisering där ett eller flera förslag på koncept tas fram och
testas. I nästa steg utvärderas koncepten på olika sätt och ett eller flera väljs ut.
Utvärderingarna kan ske genom bland annat prioriteringar, beräkningar,
värderingar och avgöranden. I det femte steget sker justering och genomförande
där det slutliga förslaget ska anpassas för produktion efter att ha presenterats,
testats och utvärderats. Det sjätte och sista steget sker efter att produktionen
startat. Konceptet utvärderas igen för att i framtiden kunna förbättras. Även nya
användarstudier och tester görs. (SVID, u.å.)
Lundequists beskrivning av designprocessen
I design och produktutveckling finns fyra delprocesser. Först de konstnärliga
processerna där designern tar fram förslag som en projektgrupp bedömer.
Gruppen gör ett val och beslutar sedan hur projektet ska fortsätta. Därefter
kommer de informationsbearbetande processerna där intressant och användbar
information söks upp och bearbetas. Det finns två typer av information, dels
systeminformation som visar produktens helhet och delar samt annan data som
berör produktens helhet, dels detaljinformation som visar egenskaper, som
dimensioner och material, och krav. Systeminformationen ska översättas till
detaljinformation. (Lundequist, 1995, s. 63-64)
Den tredje delprocessen är förhandlings- och beslutsprocesser där skäl mäts mot
varandra inför beslut och fastställande av egenskaper. Den sista delprocessen är
moment av lösning och hantering av utformningsproblem där eventuella problem
behandlas. De fyra delprocesserna behandlas delvis parallellt med varandra.
(Lundequist, 1995, s. 63-64)
3.3.3 Analysverktyg
Livscykelanalys
En livscykelanalys är en bedömning av hur miljön påverkas genom en produkts
tillverkning, allt från materialframställning till användning. (ISO 14 040, 1997,
refererad i Rydh, Lindahl & Tingström, 2002, s. 48)
Först bestäms mål och omfattning för att beskriva varför analysen genomförs och
hur resultaten kan användas i projektet. Även fokus för analysen ska beskrivas.
Därefter sker en inventering. Där bestäms in- och utflöden samt hur mycket
resurser som används, genom datainsamling och beräkningar. Nästa steg är att
sammanställa informationen från inventeringen och bedöma vilka
miljöpåverkningar de bidrar till. I det sista steget analyseras och tolkas resultatet
och slutsatser och rekommendationer tas fram. (Rydh m.fl. 2002, s. 49-85)
FMEA
FMEA står för Failure Mode and Effects Analysis. Det är en metod för att
bestämma en produkt eller process fel, orsaker till fel och konsekvenser av felen.
Först tas tänkbara fel på produkten fram. Därefter tas olika orsaker fram för varje
fel och sedan effekter av felen. Varje fel värderas där efter för felsannolikhet,
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allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet. De tre värdena multipliceras och
resultatet är ett risktal. (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 170-172)
Funktionsanalys
Landqvist (2001) beskriver funktionsanalysens idé som ”att vi skall lära oss att
tänka och uttrycka oss i funktioner och inte i färdiga lösningar. Lika så att tänka
först och handla sedan” (s. 34).
Funktionsanalysen är en presentation av krav och önskemål som används vid
utvärdering av idéer. Funktionerna delas upp i olika områden och klassificeras
som nödvändiga eller önskvärda och ibland även som onödiga beroende på hur
viktiga de är för produktens huvudfunktion (HF). Landqvist beskriver också hur
det finns många saker att tänka på för att uppfylla varje funktion hos en produkt.
Analysen ger en bra bild av vad projektet vill uppnå och gör det lättare att hitta
nya lösningar på funktioner. Funktionsanalysen görs tidigt i projektet och bygger
på information från andra analyser, undersökningar och tester. (Landqvist, 2001,
s. 35-43)
Kansei Engineering
Kansei engineering är en metod från Japan som används för att få fram en
produkts kärnvärden. De speglar de känslor företaget vill att kunden ska få av
produkten och kan användas för att ta fram rätt produkt för målgruppen.
(Linköpings Universitet, 2008)
I en förenklad version av Kansei Engineering tas, enligt A. Eliasson (personlig
kommunikation, november 2010), en mängd ord som beskriver produkten, en
semantisk rymd, fram och kategoriseras sedan efter känslorna de beskriver, ett så
kallat kluster. Ur varje kategori väljs sedan ett ord som bäst beskriver den
gemensamma känslan för orden ur kategorin. De valda orden blir produktens
kärnvärden. Sist görs en equalizer där tre delprocesser för produkten tas fram och
värderas utifrån i vilken mån de påverkar respektive kärnvärde.(a.a.)
Persona
En persona är en beskrivning av en påhittad person som utgör ett exempel på
målgruppen. Det är ett hjälpmedel för att genom arbetet kunna se vem produkten
ska riktas till och fokusera på målgruppens behov och önskemål. De viktigaste
egenskaperna hos målgruppen samlas i en text om en påhittad person. Texten bör
skrivas så att personen känns verklig, vilket beskrivning ålder, utbildning och
civilstatus är ett bra sätt att uppnå. Även en bild gör personan mer verklig. Några
fördelar med personas är att den ger en bättre förståelse av kunderna, den kan
förkorta designcykeltiden och den kan förbättra produktens kvalitet. (U.S.
Department of Health & Human Services, u.å.)
Intervjuer
Enligt Lundequist (1995) finns det tre typer av intervjuer som skiljs av graden av
struktur. I en strukturerad intervju ställs förutbestämda frågor och svaren
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antecknas. I en halvstrukturerad intervju ställs förutbestämda frågor och svaren
möts med uppföljningsfrågor. I en ostrukturerad intervju blandas färdiga frågor
och diskussion. (a.a.)
3.4 Avgränsningar i metodologin
3.4.1 Avgränsningar i projektmetodologin
Fredy Olssons metod för produktkonstruktion ligger som grund för projektet men
den första delen, produktalternativstudie, berörs ej då produkttypen redan är
klarlagd. Inte heller den sista delen, slutkonstruktion, berörs då projektet avslutas
efter att en modell tillverkats.
3.5 Förberedelser och insamling av data
3.5.1 Kärnvärden
En Kansei Engineering gjordes enligt den enkla versionen i 3.3.3 Analysverktyg.
Resultatet blev fem kärnvärden; neutral, enkel, lätthanterad, hållbar och
miljövänlig, som tillsammans beskriver produkten, se bilaga 4. Hur pass de fem
kärnvärdena uppfylls beror mest på konstruktionen. Materialet är ganska viktigt
och designen är minst viktig för att uppfylla kärnvärdena.
En imageboard gjordes för att visa produktens känslor, se bilaga 5.
3.5.2 Målgrupp
Produkten kommer finnas i stall främst anpassade för hästar men kan även
förekomma i andra typer av djurstallar.
Köparen är främst en person som bygger nytt stall från grunden, bygger om annan
byggnad till stall eller i vissa fall som renoverar ett stall. Det kan vara från en
privatperson med ett stall för två hästar upp till ett mindre företag med 15-20
hästar per stall.
Användare är alla de som sköter om stallet. Det kan vara ägaren, en hyresgäst i
stallet eller en anställd. Det kan vara allt från barn till vuxna och i olika fysiska
tillstånd men främst vuxna i god hälsa.
Köparen ställer höga krav på kvalitet och har en god ekonomi som inte påverkar
valet av inredning och tillbehör.
En persona sammansattes utifrån beskrivningen i 3.3.3 Analysverktyg.
Persona
Lisa är 37 år och bor på en gård i Skåne.
Hon tycker om djur och vill kunna njuta
av tillvaron med sina fyrbenta vänner,
hästarna. Hon har fem hästar men inget
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stall på gården och har därför bestämt sig för att bygga ett. Lisas ekonomi är så
bra att hon köper en av de lite dyrare inredningarna till sitt stall. Den tillåter henne
även att välja lite finare detaljer och hon anser inte att ekonomin är någon
avgörande del i valet. Hon ställer höga krav på kvaliteten och låter det kosta där
efter. När hon väljer inredning till stallet vill hon att det ska ge ett fräscht och
snyggt intryck och hon lägger stor vikt vid proportionerna och hur mycket
uppmärksamhet olika detaljer drar till sig. Hon ser fram emot att kunna ha sina
hästar hemma på gården och inte behöva ta sig flera kilometrar för att ta hand om
dem.
Lisa vill inte att tilluftsdonen ska ta för mycket uppmärksamhet, helst ingen alls,
men de ska vara snygga så att stallet ger ett bra totalt intryck.
Donen ska vara lätta att rengöra så att hon kan hålla sitt stall rent och snyggt. De
ska även vara enkla att justera så att det inte är ett för stort projekt att ändra
lufttillförseln när årstiderna ändras. Lisa vill även kunna justera varje don för sig
så att hon kan anpassa dem efter vilken häst som står i boxen som det tillhör samt
efter hur stallet är utformat.
Lisa vill att hennes hästar ska må bra, mår de dåligt så mår hon dåligt. Hon vill
därför ge dem ett rent, snyggt och säkert hem. En viktig del är att luften ska vara
bra, det får inte vara drag men det får inte heller stå helt stilla. Därför är valet av
tilluftsdon en viktig del när Lisa planerar sitt nya stall.
3.5.3 Benchmarking
Få av de produkter som finns på marknaden motsvarar inte de önskemål som
kunderna har och de flesta är ganska dyra. En jämförelse gjordes där befintliga
produkter positionerades ut gentemot två skalor, hur pass de uppfyller kundernas
önskemål och hur dyra de är i förhållande till varandra, se Figur 3.2.

Figur 3.2: Positionering av befintliga tilluftsdon gentemot hur pass de uppfyller kundernas önskemål
samt hur dyra de är i förhållande till varandra. Det röda kryssen markerar vart projektet rikas.
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3.5.4 Omvärldsanalys
Olika stall kan se olika ut och vara olika stora. Beroende på utformning, storlek
och antal hästar behövs olika stort intag av frisk luft och där med olika många
tilluftsdon.
Hur stor öppningen i tilluftsdonet ska vara beror på klimatet i området samt på
årstiden och vädret. Öppningen behöver där med vara justerbar för att kunna
uppfylla kraven vid olika förhållanden. Justeringen görs delvis för att hålla en bra
temperatur i stallet, dock är det inte säkert att det är ett bra luftflöde bara för att
temperaturen är bra. Vilken temperatur det bör vara i stallet beror på hur varmt
eller kallt det är ute. Det rekommenderas inte att man ventilerar mer än att
temperaturen i stallet skiljer sig 4o från yttertemperaturen. Väderförhållandena kan
variera kraftigt men det är främst vid årstidsskiftningarna som donen behöver
justeras. Vid extrema väderskiftningar kan dock donen behöva justeras ytterligare.
Väggarna som tilluftsdonen ska monteras i kan vara av olika material, till exempel
betong, frilagd sten eller trä, och av olika tjocklek. Se bilaga 6. Djupet på
tilluftsdonet bör därför vara justerbart eller anpassningsbart för att passa olika
alternativ. Infästningen bör också vara anpassningsbar för att passa olika typer av
material.
Även inredningarna i stall kan se olika ut och ha olika färg eller struktur vilket gör
att olika material och utseende på tilluftsdon passar olika inredningar. Se bilaga 7.
3.5.5 Funktioner
Produktens funktioner togs fram med hjälp av en funktionsanalys, enligt 3.3.3
Analysverktyg. Huvudfunktionen är att erbjuda luftintag och andra viktiga
funktioner är att erbjuda justering av öppningsstorlek, äga diskret design, erbjuda
steglös öppning samt motverka kondensering. Se hela funktionsanalysen i bilaga
8.
3.5.6 Intervjuer
Två intervjuer gjordes med potentiella köpare och användare för att få fram
konsumenternas syn på tilluftsdonen. Intervjuerna gjordes med en ostrukturerad
metod, beskriven i 3.3.3 Analysverktyg, kretsande kring två frågeställningar:
1. Vad är viktigt för dig när du ska välja tilluftsdon?
2. Vad ser du för nackdelar med befintliga tilluftsdon?
Resultatet av svaren på första frågan är uppdelade i kategorier.
Utseende: Det ska ha en neutral färg så att det inte tar uppmärksamhet
samt att det smälter in med inredningen.
Konstruktion: Det ska vara en enkel konstruktion som inte krånglar, att
donet ska vara ställbart och att varje don i stallet bör kunna justeras
enskilt.
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Övrigt: De ska vara lätta att montera samt rengöra och varken hästar eller
människor ska kunna skada sig på dem.
Resultatet av svaren på andra frågan var att det ibland skulle vara bra med ett
gemensamt don för flera boxar då det blir lite billigare och att det vore bra med
nät mot fåglar inte bara utifrån utan även inifrån.
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4 Resultat
4.1 Koncept och visualisering
Olika förslag på koncept togs fram genom brainstorming, enligt The mechanical
design process.

4.2 Utvärdering av konceptförslag
Förslagen utvärderades mot kraven med en bostonmatris där de två förslag med
bäst poäng gick vidare till vidareutveckling.
Förslag
Möjlighet att montera fågelstopp
Steglös öppning
Klara luftintag av olika stora mängder
Ofarlig för häst och människa
Snyggt estetiskt utförande
Diskret utseende
Smart funktion
Kan anpassas för att driva luften uppåt
SUMMA

1
10
8
7
5
5
7
5
0
47

2
10
8
7
8
8
8
5
1
55

Tabell 4.1: Bostonmatris för utvärdering av konceptförslag.
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3
10
10
10
9
7
8
7
9
70

4
10
9
5
10
5
6
7
7
59

5
10
10
10
9
8
8
8
9
72

6
8
9
9
8
9
8
10
5
66

7
7
8
9
5
7
8
8
5
57

8
7
8
9
7
7
8
8
5
59

9
9
8
10
8
5
5
9
2
56

10
7
8
8
9
8
7
8
5
60
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Förslag 3 och 5 hade bäst poäng, se Tabell 4.1, och gick vidare till ytterligare
utveckling.
4.3 Utveckling av produktförslag
4.3.1 Produktförslag 3

4.3.2 Produktförslag 5
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4.4 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktion till produktförslag 3
Olika förslag på handtag togs fram enligt Figur 4.1 och på låsfunktioner enligt
Figur 4.2.

Figur 4.1: Detaljkonstruktion av handtag till produktförslag 3.

Figur 4.2: Detaljkonstruktion av låsfunktion till produktförslag 3.
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Detaljkonstruktion till produktförslag 5
Olika förslag på öppningsreglerare togs fram enligt Figur 4.3 och Figur 4.4 och på
gångjärnsfunktioner enligt Figur 4.5 och Figur 4.6.

Figur 4.3: Detaljkonstruktion av öppningsreglering till produktförslag 5.

Figur 4.4: Komponentförslag till öppningsreglerare för produktförslag 5. Fönsterhållare respektive
dörrstängare.

Figur 4.5: Detaljkonstruktion av
gångjärnsfunktion till produktförslag 5.

Figur 4.6: Pianogångjärn, komponentförslag
till gångjärnsfunktion.
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4.5 Komponentval
Till förslag 3 valdes en skåpsknopp till handtag och två skruvar framifrån som
låsfunktion. Till förslag 5 valdes ett pianogångjärn till gångjärnsfunktion och en
dörrstängare som öppningsreglerare. En skåpsknopp valdes till som handtag även
i förslag 5.
4.6 Material
Ett önskemål vad gäller material var att använda trä. Det ger en bättre harmoni
med övrig inredning men har svårare att stå emot väta än vad till exempel plast
har. Det regnskydd som finns, enligt stycke 2.4 Regnskydd till tilluftsdon, skyddar
donet en del men fukt kan trots det komma i kontakt med donet. Det kan dock
delvis lösas genom att antingen måla produkten med täckande färg eller olja den,
det skyddar en del enligt 2.6 Fukt i trä. Om täckande färg används försvinner dock
trästrukturen och produkten matchar de flesta stallinredningar sämre. Med oljning
bevaras strukturen men behandlingen måste upprepas regelbundet. Ett alternativ
skulle kunna vara att måla den del som kommer vara i störst kontakt med väta,
alltså den del som utgör lådan i väggen och då främst den del av lådan som är utåt.
Eftersom trä i sig inte kondenserar avsevärt utan i första hand tar upp vattnet så är
någon typ av inoljning lämplig då den egenskapen är att bevara. Vid målning med
täckande färg kan färgen göra att materialet kondenserar. Det kan vara lämpligt
med värmebehandlat trä då det står emot röta bättre, enligt 2.7 Behandling av trä.
4.7 Val av slutliga produkter
Val av slutlig produkt gjordes i samråd med företaget och båda produktförslagen
valdes då de lämpar sig bra i olika situationer. Produktförslag 5 passar bra vid
nybygge men är svår att installera i befintligt stall då väggen är avskalad medan
produktförslag 3 passar bra i båda situationerna. Båda produkterna bör
oljebehandlas regelbundet för att tåla fukten men undvika kondensering.
4.7.1 Kostnadskalkyl för valda produkter
Trämaterialet uppskattas till ca 100kr per don och övrigt material till 200kr per
don. Det ger en kostnad på 300kr. Med ett försäljningspris till kund på 500kr är
det 40 % bruttovinstmarginal vilket är mycket bra! Värdena är antagna för att visa
att produkten ligger inom kravet för pris till kund på 500-600kr. Produkt 3 kräver
lite mer material än produkt 5 men den uppskattade trämaterialkostnaden är
beräknad på något mer material än vad produkt 3 behöver. I praktiken ger alltså
produkt 5 något högre vinstmarginal då det är pålagt större extra kostnad för den
än för produkt 3. Från bruttovinstmarginalen dras sedan övriga kostnader så som
arbete, lokalkostnad, verktygskostnad med mera innan vinsten kan uppskattas.
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4.8 Riskanalys
En FMEA, Failure Mode and Effects Analysis, gjordes, enligt 3.3.3
Analysverktyg, på respektive produkt för att bedöma riskfaktorer i konstruktion
och tillverkning.
Inga stora risker uppkom men den största risken var för båda produkterna
monteringsfel. Hela FMEA:n för produkt 3 finns i bilaga 9 och för produkt 5 i
bilaga 10.
4.9 Livscykelanalys
En livscykelanalys gjordes enligt beskrivning i 3.3.3 Analysverktyg.
Målsättning
Målet med livscykelanalysen är att beskriva hur produkterna påverkar miljön
genom hela livscykeln, från materialframställning till återvinning.
Inventering
De material som används är trä och stål varav trä är den största delen och stål
endast finns i mindre detaljer. Trä har en mycket liten miljöpåverkan och den lilla
mängd stål som används påverkar inte heller miljön avsevärt. Den påverkan som
blir är vid kapning mm av trä samt frakt av material till företaget och av färdiga
produkter till kund. Även de verktyg som används vid tillverkning ger en
obetydlig påverkan.
Miljöpåverkansbedömning
Det är så små mängder material och så små utsläpp att en beräkning av påverkan
är opålitlig och näst intill omöjlig. Allt material är fullt återvinningsbart och vid
demontering kan materialen skiljas helt. Träet kan förbrännas och på så vis
utvinns ny energi.
Tolkning av resultat
Miljöpåverkan är obetydligt liten. Vid massproduktion skulle den till och med
kunna minskas ytterligare då det går samfrakta material samt kapa materialet i rätt
dimensioner från början och där med undvika spillmaterial.
4.10 Slutliga produkter
Ritningar finns för produkt 3 i bilaga 11 och för produkt 5 i bilaga 12.
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4.10.1 Produkt 3
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4.10.2 Produkt 5
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5 Slutsats
5.1 Slutsats
Bedömning av produkternas uppfyllande av krav och önskemål enligt följande:
3 Väl uppfyllt
2 Ganska väl uppfyllt
1 Någorlunda uppfyllt
0 Ej uppfyllt
Max poäng: 51
Krav och önskemål
Produkt 3
Steglös öppning (K)
3
Klara luftintag av olika stora mängder (K)
3
Ofarlig för häst och människa (K)
3
Smart funktion (Ö)
2
Driver luften uppåt (K)
3
Enkel konstruktion för användaren (Ö)
2
Lätt att montera (Ö)
3
Infästning genom limning eller skruv (Ö)
3
Snyggt estetiskt utförande (Ö)
2
Diskret utseende / Icke
uppmärksamhetstagande (Ö)
2
Pris till kund ca 500-600kr (Ö)
2
Bredd: 450-510mm (K)
3
Höjd: 130-150mm (K)
3
Djup: 250 mm (K)
3
Gärna trä (Ö)
3
Icke kondenserande (K)
3
Livslängd minst motsvarande
inredning; ca 25 år (Ö)
2
Summa (max 51)

45

Produkt 5
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
48

Alla krav uppfylls väl för båda produkterna och de flesta önskemål uppfylls
ganska väl eller väl. Donen är enkla att använda, som användaren vill, och har
smarta funktioner. De är lätta att montera med lim eller skruv och med rätt
behandling av träet bör de hålla lika länge som övrig stallinredning i trä.
För bästa beständighet mot fukt och konsekvenser av fukt bör träet oljas
regelbundet vilket är ett extra moment som tyvärr krävs för att kunna använda trä.
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I förhållande till konkurrenternas produkter passar båda donen in i den övriga
inredningsmiljön betydligt bättre. Den största orsaken är materialet men även
designerna gör att produkterna drar åt sig positiv istället för negativ
uppmärksamhet.
5.2 Problemformulering
Det var svårt att utforma donet på ett snyggt sätt utan att missa användarnas
önskemål om enkel användning. Det var även svårt att definiera användarnas
önskemål endast utifrån de data som samlats in, en större undersökning genom
enkät eller liknande hade varit bra som underlag men tiden räckte inte till det.
Det finns inte mycket lättillgänglig information om material och kondenserig
vilket gjorde materialvalet komplicerat till en början.
5.3 Diskussion och rekommendation
Produkterna är snygga och diskreta och uppfyller användarnas önskemål och
företagets krav.
Att tillverka tilluftsdonen i trä borde inte vara några problem men det finns alltid
en risk för angrepp och fuktskador i stallmiljö. Men om det behandlas rätt och
med regnskydd på stallväggens utsida bör det klara miljön bra. Om produkten
trots allt skulle bli angripen eller fuktskadad så borde främst låddelen påverkas
och då kan endast de skadade delarna bytas ut. Ett alternativ för att undvika
angrepp och fuktskador är att göra delar av lådan i plast.
Ett alternativ till trä, om man vill behålla trästrukturen, är aluminium med decoral
som är en pulverlackering där man kan få trästrukturmönster på
aluminiumprofilerna. Detta skulle möjligtvis kunna ge ett hållbart don med
trästruktur som inte behöver behandlas samt har en låg miljöpåverkan precis som
trä. Dock har det betydligt större tendens att kondensera.
Projektets nästa steg är att etableras på marknaden. Starka argument för
produkterna är då den låga miljöbelastningen som trä har, matchningsmöjligheten
till den egna stallinredningen samt priset i förhållande till estetiskt utseende.
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6. KRITISK GRANSKNING

6 Kritisk granskning
6.1 Kritisk granskning av examensarbete
Flera metoder togs upp i metodologin och trots att projektet utgått främst från
Fredy Olssons metod tillsammans med delar av the mechanical design process
och SVID:s designprocessen så har vetskapen om övriga nämnda metoder och
metoddelar varit till nytta.
Fakta i den teoretiska referensramen har varit till stor nytta för att få en förståelse
av ventilationens betydelse samt hur trä påverkas av miljö och behandlingar.
Tidplanen följdes inte riktigt men var till stor nytta för att få en överblick av vilket
som var det näst kommande steget i processen samt kunna se ungefär hur mycket
som var kvar att göra.
Analyserna i metoden är en viktig del för projektet men till exempel intervjun
kunde varit större för att få bredare information om användarnas relation till
tilluftsdon.
Resultatet uppfyller de förväntningar som fanns vid start och trots att projektet
kom igång sent har alla delar hunnits med.
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Projektbeskrivning examensarbete
Student:

Carolin Arvidson
891218-2709
cararv08@student.hh.se
073-02 03 606

Titel på examensarbete: Produktutveckling av tilluftsdon för stall.
Uppdragsgivarens namn: Tmac AB
Handledare på företaget: Thomas Magnusson
Syfte med projektet: Ta fram en ny design på tilluftsdon, titta på val av material
för att undvika kondensation samt ta fram en fysisk modell på slutgiltigt koncept.
Förmodad metod: SVID – Designprocessen och valda delar ut Fredy Olssons
metod för primär- och principkonstruktion.
Kort summering av relevant litteratur: Böckerna Att bygga häststall – en
idéhandbok av Michael Ventorp och Per Michanek, Design i fokus av Kenneth
Österlin och Karlebo Materiallära av Erik Ullman samt häftet Bygga för häst
framtaget av Svenska Ridsportförbundet.
Tillgängliga data:
Nödvändiga faciliteter: Tillgång till verkstad
Ganttschema:
Rapportinlämning, Presentation & Utexpo

Inlämning av prel. utgåva samt opponering

Halvtidsseminarium

Del: \ Vecka:
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Litteraturläsning
Undersökning och analys
Idéframtagning
Idéutveckling
Halvtidssammanfattning
Tillverkningskonstruktion
FMEA
Prototypframtagning
Dokumentation
Rapport: Slutlig
sammanställning

Vecka 5- 9 kommer arbete ske på halvfart, där efter ligger en paus från mitten av
vecka 10 samt hela vecka 11 för tentor. Från vecka 12 till vecka 19 är det helfart
på projektet.

BILAGA 2 – Ganttschema

Rapportinlämning, Presentation & Utexpo

Inlämning av prel. utgåva samt opponering

Halvtidsseminarium

Ganttschema planerat utförande
Del: \ Vecka:
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Litteraturläsning
Undersökning och analys
Idéframtagning
Idéutveckling
Halvtidssammanfattning
Tillverkningskonstruktion
FMEA
Prototypframtagning
Dokumentation
Rapport: Slutlig
sammanställning

Ganttschema verkligt utförande
Rapportinlämning, Presentation & Utexpo

Inlämning av prel. utgåva samt opponering

Halvtidsseminarium

Del: \ Vecka:
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Litteraturläsning
Undersökning och analys
Idéframtagning
Idéutveckling
Halvtidssammanfattning
Tillverkningskonstruktion
FMEA
Prototypframtagning
Dokumentation
Inför Utexpo
Rapport: Slutlig
sammanställning

BILAGA 3 - Kravspecifikation

Krav och önskemål från företaget
Konstruktion:
Steglös öppning (K)
Klara luftintag av olika stora mängder (K)
Ofarlig för häst och människa (K)
Smart funktion (Ö)
Driver luften uppåt (K)
Enkel konstruktion för användaren (Ö)
Lätt att montera (Ö)
Infästning genom limning eller skruv (Ö)
Design:
Snyggt estetiskt utförande (Ö)
Diskret utseende / Icke uppmärksamhetstagande (Ö)
Ekonomi:
Pris till kund ca 500-600kr (Ö)
Måttför del i väggen:
Bredd: 450-510mm (K)
Höjd: 130-150mm (K)
Djup: 250 mm (K)
Material:
Gärna trä (Ö)
Icke kondenserande (K)
Livslängd minst motsvarande inredning; ca 25 år (Ö)
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Kansei Engineering
Framtagning av semantisk rymd
Lätthanterad
Neutral

Matchande

Enkel

Ouppmärksamhetstagande

Användavänlig
Snygg

Stabil

Steglös
Öppningsbar

Miljövänlig

Lättförstålig
Smidig

Justerbar
Underlättande

Återvinningsbar
Stilren

Hållbar

Kluster
Stilren
Snygg
Neutral
Ouppmärksamhetstagande
Matchande

Underlättande
Enkel
Smidig
Lätthanterad
Lättförstålig
Användarvänlig

Hållbar
Stabil

Steglös
Justerbar
Öppningsbar

Miljövänlig
Återvinningsbar

Equalizer

Neutral
Enkel
Lätthanterad
Hållbar
Miljövänlig

Design
9
3
0
1
0
13

Konstruktion
6
9
9
7
3
34

Material
2
0
1
8
9
20

BILAGA 5 – Imageboard

Imageboard

BILAGA 6 – Omvärldsanalys Stallexteriör

Exteriör analys av produktens miljö

BILAGA 7 – Omvärldsanalys Stallinteriör

Interiör analys av produktens miljö

BILAGA 8 - Funktionsanalys

Funktionsanalys
Projekt: Friskluftsintag
Funktion: Handhavande / Basfunktioner
Funktion

Klass

Erbjuda

Luftintag

HF

Erbjuda

Justering

N

Äga

Diskret design

N

Anmärkning

Av öppningsstorlek

Funktion: Säkerhet
Funktion

Klass

Anmärkning

Minimera

Skaderisk

N

Minimera

Klämrisk

N

Minimera

Frysrisk

Ö

Fastfrysning

Klass

Anmärkning

Funktion: Produktion
Funktion
Begränsa

Kostnad

N

Förenkla

Tillverkning

Ö

Funktion: Konstruktion
Funktion

Klass

Äga

Hållbarhet

N

Tåla

Slag och stötar

N

Tåla

Utomhustemperatur

N

Erbjuda

Steglös öppning

N

Anmärkning
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Hindra

Djur

N

Motverka

Drag på djur

Ö

Motverka

Ljudbildning

Ö

Förenkla

Montering

Ö

Klara

Olika mängder luft

N

Erbjuda

Anpassning till
gemensam
snörreglering

Ö

Erbjuda

Enkel montering

Ö

Förenkla

Rengöring

Ö

Erbjuda

Fågelstopp

N

Medge

Anpassning till
luftstyrning

N

Från att ta sig in genom
hålet.

Vid luftgenomgång

Ca 30-350 m3/h/häst

Styra luften uppåt

Funktion: Material
Funktion

Klass

Anmärkning

Medge

Lång livslängd

Ö

Minst 25 år

Erbjuda

Valmöjlighet

Ö

Av färg

Medge

Återvinning

Ö

Medge

Återanvändning

Ö

Utnyttja

Miljövänligt material

Ö

Motverka

Kondensering

K
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Funktion: Miljö
Funktion

Klass

Anmärkning

Matcha

Inredning

Ö

Till viss del

Passa

Olika väggar

N

Varierande material

Funktion: Ergonomi
Funktion

Klass

Anmärkning

Medge

Personsäkerhet

N

Kräva

Låg ansträngning

Ö

Minimera

Skaderisk

N

Minimera

Klämrisk

N

Medge

Enkel justering

Ö

Av öppning

Klass

Anmärkning

Funktion: Marknadsföring
Funktion
Äga

God kvalitet

Ö

Uttrycka

Lättförstålighet

Ö

Medge

Enkel hantering

Ö

Vid öppningsjustering

Erbjuda

Rimligt pris

Ö

Till kund ca 500-600 kr
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Ritningar på produkt 3
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Ritningar på produkt 5

