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Förord 

Rapporten är ett resultat av vårt examensarbete som är utfört på kandidatnivå vid Högskolan i 
Halmstad i samarbete med Lindab Ventilation AB i Grevie. Examensarbetet har genomförts 
som en avslutande del i vår 3-åriga maskiningenjörsutbildning. Vi vill tacka Lars-Åke 
Mattsson och Emma Stibe som jobbar på Lindabs R&D avdelning för deras tid och 
engagemang, samt för möjligheten att få genomföra vårt examensarbete i samarbete med 
Lindab. Ett stort tack riktas även till expertisgruppen som har bidragit med nödvändiga åsikter 
och information som utgjort en betydande del av arbetet. Sen vill vi tacka vår handledare från 
högskolan Anna Eliasson som hjälpt oss med sina råd och tips.  
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Jesper Nerhed        Jonas Forslind 
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Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om att utveckla nästa generations koncept för bostadsventilationsdon 
till Lindabs nya produktsegment. Projektet har gått ut på att ta reda på vad som eftersöks i 
framtidens ventilationsdon, samt att utveckla dessa tankar och åsikter till visuella idéer. Dessa 
har bedömts med hjälp av välkända metoder inom produktutveckling samt utvärderats av 
personer inom industrin, så som arkitekter, designers och vvs-konsulter.  

Projektet har huvudsakligen baserats på Svids designmetodik med kompletterande metoder 
från David Ullman och Jan Landqvists metodik. Moment som ingått i dessa har inneburit 
analyser, skissning, utvärdering och 3D-rendering. Detta har resulterat i ett slutgiltigt koncept 
baserat på den information som har analyserats under projektes gång.  
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Abstract 
The thesis is about developing the next generation concepts for residential ventilation outlet 
for Lindab's new product segment. The project has been to find out the demand for the future 
ventilators, and to develop these thoughts and opinions to visual ideas. These have been 
assessed with the help of well-known methods in product development as well as evaluated 
by people in the industry, such as architects, designers and plumbing contractors.  The project 
has mainly been based on Svids design methodology with supplementary methods from 
David Ullman and Jan Landqvists methodology. Steps that have been used in the project has 
involved analysis, sketching, evaluation, and 3D rendering. This has resulted in a final 
concept based on the information that has been analyzed in the project. 
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1 Introduktion 

1.1 Företagspresentation 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och 
distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat 
byggande och bättre inomhus-klimat. Deras verksamhet bedrivs i tre 
affärsområden, ventilation, byggkomponenter och buildings.  
 

Koncernen omsatte 6 527 MSEK år 2010 och man är idag verksam i 31 länder 
med cirka 4 400 anställda. Huvudmarknaden utgörs av yrkesbyggande som svarar 
för närmare 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av 
försäljningen. 
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1.2 Problemformulering 
Projektet berör att framställa en ventilationsventil som ska passa en hemmiljö. 
Dagens nya passiva och energi- och värmeeffektiva hus är effektiva och täta vilket 
kräver en god luftventilation och spridning av friskluft. Stillastående luft i hus blir 
ofta en hälsorisk för de personer som vistas där, bland annat på grund av att luften 
blir syrefattig och att huset inte kan torka ur då den fuktiga luften inte kan vädras 
ur. Detta bidrar till att huset börjar mögla vilket innebär fara för de som vistas i 
utrymmet under längre tid.  

I vanliga hus har man naturlig ventilation med hjälp av ventiler som sitter mellan 
inner och ytterväggen. Detta är ett väldigt ineffektivt sätt att ”lufta” ur 
värmeenergisynpunkt, då varmluft läcker ut och kalluft kommer in.  

I moderna hus och flerfamiljshus har man i stället använt sig av värmeväxlare och 
luftpumpar för att ventilera huset då man samtidigt behåller värmen som redan har 
skapats.   

Ventilation med hjälp av värmeväxlare och luftpumpar har länge använts av stora 
byggnader som industri och kontorslokaler, då det är svårt att få en jämn och 
balanserad ventilering på ett naturligt sätt, samt även energibesparande i form av 
uppvärmningskostnader.  

Lindab är ett världsledande företag inom tillverkning av rör till 
ventilationssystemet, de tillverkar även ventil och ventilationsdon. Dessa ventiler 
är anpassade på att passa en industri och kontorsmiljö. Nu har man bestämt sig för 
att satsa på den nya marknaden för energieffektiva småhus och behöver därför ett 
bredare sortiment med ventiler som ska passa inomhusmiljön för ett modernt hem. 
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1.3 Syfte 
Projektet kommer att innebära att ta reda på vad som eftersöks i form och design 
av en vägg-/takmonterad ventilationsventil. Samt att skapa koncept som stämmer 
överens med de behov som eftersöks. Det slutgiltiga konceptet ska innehålla de 
grundläggande konstruktionslösningarna och materialval. Bestämda dimensioner 
kommer inte att behandlas. Prototyper av konceptet kommer att eftersträvas.  

1.4 Avgränsningar 
Tillsammans med handledare från högskolan och Lindab bestämdes 
begränsningarna. Det som beslutades var att idékoncept skulle tas fram med fokus 
på formgivning, främst för den nordiska bostadsmarknaden. Ventilationsdonet 
kommer vara anpassat att fungera i ett till- och frånluftsystem med eller utan 
värmeväxlare. Kanalsystemet i övrigt kommer inte att tas i beaktande förutom att 
ventilen ska passa de mest vanligt förekommande rördiametrarna 125 och 160⌀  
mm. En gemensam konstruktion kommer att tas fram men där två olika 
bakstycken anpassade för respektive dimension utformas, vilket gör att de 
monterade ser identiska ut även om diametern på anslutningsröret skiljer.  

Den rent tekniska biten gällande tryckfall, luftspridning och vindbrus är inget som 
kommer behandlas då det inte finns möjligheter till detta. Företaget kommer 
själva utföra de tester som är nödvändiga om det blir aktuellt med tillverkning. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Varför ventilation behövs 
Ventilation används i lokaler för att skapa ett luftflöde och transportera bort fukt 
och kan även användas för att sprida värme eller för att värma upp lokalen. 
Ventilation av bostäder behövs för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat samt att 
transportera bort fukt som kan bidra till att huset börjar mögla. (Melikov, A. K, 
2004) 

2.2 Typer av ventilationssystem 

2.2.1 Självdragssystem 
Vanligaste sättet är att ha ventilationsventiler direkt 
kopplade till utsidan av lokalen, det vill säga ett 
självdragssystem. Principen för självdragssystem 
bygger på att luft sugs in via otätheter i huset som 
värms upp av inomhusluften. Därefter sugs den ut 
via en ventil som sitter monterad mellan inner- och 
ytterväggen på huset2.  

   
   

2.2.2 Frånluftssystem 
Frånluftsystem är ett system där luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar, 
skillnaden gentemot självdragsventilation är att man oftast tar in luften genom 
vädringsfönster och ventilationsdon istället för dörrspringor och andra läckor. 
Detta system har samma nackdelar som självdragssytemet då luften inte är renad 
och har samma temperatur som utomhusluften3.  

Figur 2-1. Självdragssystem (Uppsala kommun, 2010) 

Figur 2-3. Frånluftssystem (Svensk ventilation) Figur 2-2. Frånluftssystem(Svensk  ventilation) 
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2.2.3 Från- och tilluftsystem 
Från- och tilluftssystemet bygger på att både från- och tilluft sker med hjälp av 
fläktar, detta gör att man får fullkontroll på luftflödet. I princip all luft kommer in 
i huset via tilluftsdonen vilket gör att man kan filtrera luften. Kombinerar man 
detta system med en värmeväxlare värmer man upp den friska tilluften med hjälp 
av den redan uppvärmda frånluften, vilket gör systemet väldigt energieffektivt4.  

 

 
  

Figur 2-4. Från- och tilluftssystem (Svensk ventilation) 
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2.3 Kanalsystem  
Kanalsystemet är det luftbärande systemet som 
luften transporteras genom för att nå ut till de olika 
delarna av lokalen/rummet. Rören är oftast gjorda i 
galvad plåt och finns i en mängd olika dimensioner.  
Dimensionen anpassas efter den luftmängd som ska 
transporteras samt hur många förgreningar som 
luften ska spridas till. I bostadshus är oftast rörets 
slutgiltiga diameter 125 eller 160⌀  mm  där  
ventildonet  ansluts.    Det är viktigt att kanalerna har 
lågt tryckfall, luftläckage och värmeläckage som 
möjligt. Andra komponenter förutom rören som 
ingår i systemet är ljuddämpare, luftfilter, 
värmeväxlare och mätsensorer. Ljuddämparen har 
till uppgift att dämpa vindbrus från kanalrören. 
Luftfiltren har till uppgift att rena luften och 
förhindra att komponenter inte får försämrad prestanda på grund av föroreningar. 
Värmeväxlaren är den del av systemet som värmer upp den kalla tilluften i 
systemet med hjälp av den varma frånluften5. (Svensk ventilation, 2004) (Pauls 
byrå, 2007) (Xiang Liu, Zhiqiang (John) Zhai, 2009) 

  

Figur 2-5. Kanalsystem (gkplåt, 2011) 
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2.4 Ventilationsdon/ventilationventil  
Ventilationsdon, också vanligt kallat ventilationsventil, är den 
sista delen som är monterad på ventilationsröret och är därmed 
det enda komponenten av systemet som verkligen syns.  
Ventilationsdonen kan tilldelas två olika uppgifter, antingen 
sprida luften vilket kallas tilluftsdon eller att suga ut luften vilket 
benämns som frånluftsdon. (Svensk Ventilation, 2004)(Pauls 
byrå, 2007) 

Tilluftsdon har till uppgift att reglera och sprida luftflödet. 
Tilluftsdonet måste vara utformat så att det kan justera luftflödet 
samt att inte orsaka vindbrus mer än nödvändigt då den skapar ett tryckfall, dvs att 
lufthastigheten är högre i donets spjäll gentemot luften i kanalen. Ett vanligt 
problem är att damm samlas i ventilen trots att tilluften är filtrerad och nästintill 
dammfri. Detta beror på att luftflödet skapar ett elektrostatiskt magnetfält som 
attraherar dammpartiklar. (Ran Gao Angui Li, 2011)(Amer Hadzic, Bravida, 
2012) Vissa företag har löst detta problem genom att behandla ytorna med 
nanopartiklar som stöter ifrån sig dessa partiklar. Många är dock osäkra på 
häslofaktorerna kring nanopartiklar och väljer att avvakta. (Lars-Åke Mattsson, 
Lindab, 2012) 

Ett frånluftsdon har som uppgift att suga ut luften ur rummet och har inte lika 
höga krav på sig som tilluftsdonet då det är lägre lufthastigheter.  

 

2.5 Service och underhåll 
Ventilationssystem kräver underhåll men intresset för service hemma är oftast 
lågt, vilket går ut över både funktion och livslängd på systemet. Ett dåligt 
underhållet system kan orsaka problem för luftens kvalitet och luften kan därmed 
bli sämre än den varit utan ventilation. Injusteringen av ventilationssystem är en 
viktig del av installationen för att ventilationen ska fungera bra. Installationen sker 
av en montör som justerar ventilen och mäter upp flödet till en önskad flödesnivå. 
Detta sker endast vid installationen och ska därmed inte behöva justeras igen. 
Vanliga problem är smutsiga filter som gör ventilationssystemet mindre 
energieffektivt. Även att stänga av systemet tidvis kan påverka systemet genom 
att föroreningar sprids. Fuktproblem kan uppkomma på grund av dåligt regnskydd 
eller på grund av dålig isolering då kondens kan bildas i rören. Det bästa sättet att 
bibehålla livslängden är att hålla regelbunden service6.  

 

Figur 2-6. Klassiskt 
ventildon (BRF 
sjöviksparken) 



 

 8 

2.6 Litteratur	  
Olika källor användes vid informationsinsamlingen för att få en klarare insyn i hur 
ventilationen fungerar samt för att ge inspiration för det fortsatta arbetet. 
Faktaböcker om ventilation och dess grunder lånades av Lindab och ligger som 
grund för instuderingen av ventilationssystem. Även en kundundersökning från 
Lindab tillhandahölls. (bilaga 2) 

Annan relevant litteratur kring designprocessen lånades från bland annat 
handledare samt från högskolans bibliotek. Stycken valdes ut för att användas i 
Svids arbetsprocess.  
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3 Metod 

3.1 Metoddiskussion 
Designmetodik från Österlin, Landqvist och SVID ligger till grund för projektet, 
med kompletterande verktyg från David Ullmans The mechanical designprocess. 
Fredy Olssons metodologi valdes bort då fokus låg på design av en befintlig 
produkt och Fredy Olsson ej behandlar estetiken på samma sätt som 
designmetoderna.  

De avsnitt som kommer beröras i detta projekt är utgångspunkt, analys (kallat 
användarstudier enligt SVIDs modell), koncept & visualisering, utvärdering & 
konceptval och justering & genomförande (se figur 3-1). Punkterna produktion 
samt uppföljning & utvärdering kommer uteslutas då projektets resultat ska vara 
ett koncept.  

Metoden kompletteras med Österlin, Landqvist och Ullman för att kunna ta del av 
olika analys-, idé- och utvärderingsverktyg samt mer ingående information om 
produktutveckling.  

3.2 Metodologi 

3.3 SVID – Designprocessen 
Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling. 
Den används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat. Designprocessen 
kan tillämpas på många olika områden som berör både processer, budskap, varor, 
tjänster och miljöer. Processen är uppdelad i sex steg och börjar med 
utgångspunkten. Där menar SVID att 
design berör allt och alla och är ett 
kraftfullt verktyg för att påverka och 
förmedla. I detta steg definieras 
förutsättningarna för projektet i form av 
tekniska, ekonomiska och personella 
resurser samt tidsaspekter7. 

I det andra steget kallat användarstudier 
analyseras behov där omvärldsstudier, 
samtal, intervjuer och tester görs samt 
även kontakter med berörda nätverk 

spelar en viktig roll. Detta resulterar 
i funktionsanalyser, behovsanalyser 
och kravspecifikationer7.  

Figur 3-1. SVIDs designprocess (Stiftelsen svensk industridesign, 2012) 
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Tredje steget är koncept och visualisering där man använder sig av 
användarstudierna som grund för att utveckla flera koncept som ska presenteras 
och testas. Detta avser den kreativa fasen av processen, ofta kallat idégenerering i 
snarlika metoder7. 

Utvärdering och konceptval är det fjärde steget i Stiftelsen svensk industridesigns 
(SVIDs) designmetod och där ska resultatet från den tredje fasen utvärderas med 
hjälp av olika verktyg. Detta görs tillsammans med kraven som upprättades från 
den andra fasen, användarstudierna7.  

Den sista punkten som behandlas i detta projekt är justering och genomförande. 
Där ska det valda konceptet börja realiseras och mer ingående detaljer som 
materialval och konstruktionslösningar bestämmas7.  

3.4 Jan Landqvist  
Jan Landqvist beskriver sin designmetodik som metodisk vilket resulterar i en 
strukturerad arbetsgång. Processen är mer ingående än SVIDs metod då den består 
av 11 steg. Landqvist beskriver även de verktygen som bör användas för varje del. 
I detta projekt kommer vi behandla Lanqvists sex första steg, vilket innebär: 
bakgrund och målsättning, analys, idégenereringsetapp, tester och experiment, 
presentationsskisser, ritningsunderlag för modelltillverkning. (Landqvist, 1994, 
s.11-20) 

3.5 Kenneth Österlin 
Österlins process påminner om SVIDs metod men innehåller liksom Landqvists 
metod flera verktyg för att förverkliga processen. Processen består av fem etapper: 
uppstart, informationsinsamling och analys, koncept och idéskissning, bearbetning 
av principerna och uppföljning av detaljer. De fyra första av dessa etapper 
kommer behandlas helt medan den sista enbart kommer behandla 
detaljkonstruktion. (Österlin, 2003, s.29) 

3.6 Mål och metod 
Varje etapp inleds med att målet och syftet för varje etapp framförs, därefter 
förklaras metoden och dess resultat i sin helhet.  

3.7 Verktygens teori och process 
Teori och process har parats ihop för respektive verktyg för att lättare kunna följa 
och förstå arbetsgången för läsaren. Då man får en kort genomgång kring den 
bakomliggande teorin för verktyget innan dess process beskrivs.  
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4 Analys 

4.1 Mål 
Analysens mål är att samla den nödvändiga informationen för att få förståelse för 
problemet och den kunskap som kommer krävas för att nå ett positivt resultat. 
Den utvärderade informationen ska sedan fungera som underlag för det fortsatta 
idéskapandet.   

4.2 Metod 
Följande analyser kommer fungera som underlag för det fortsatta arbetet: 
expertisgrupp, konkurrensanalys, SWOT-analys, kärnvärden, kansei och boards. 
Resultaten från dessa kommer att utgöra beslutsunderlaget för upprättandet av 
funktionsanalysen som ska styra utformningen av idégenereringen. Varje sektion 
kommer var för sig att förklaras och utvärderas enligt teori och process. 

 

4.3 Kärnvärden 

4.3.1 Teori 
Kärnvärden är ord som ska beskriva produktens identitet. Dessa är viktiga 
grundstenar för att hitta en riktning till det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Kärnvärdena brukar vanligtvis bestå av 3-6 ord och ska uttrycka produktens 
ursprung. (Martin Bergman, ordlek) 

4.3.2 Process 
Kärnvärdena togs fram genom användandet av ordleken, som är utvecklad och 
framtagen av Martin Bergman. Ordleken består av adjektiv som kan beskriva det 
man söker. Orden som passade valdes ut som Kluster. Sedan valdes ett 
samlingsnamn för var och en av grupperna som blev kärnvärdena. (Martin 
Bergman, ordlek) 

4.3.3 Resultat 
Följande kärnvärden fastställdes: 

• Innovativ 
• Miljöanpassad 
• Skandinavisk 
• Naturlig 
• Trivsam 
• Funktionell 
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4.4 Brainstorming 

4.4.1 Teori 
Brainstorming är en metod som kan användas för att tömma ut alla möjliga idéer 
på papper innan man har fått en klar riktning till det fortsatta arbetet. En viktig 
aspekt av detta verktyg är att ingen kritik får förekomma, vilket kan bidra till att 
nya angreppssätt till problemet uppkommer. Kritiken utförs vid ett skede då 
brainstormingen är över för att sålla bort idéer som är omöjliga att genomföra. 
Denna analys kan vara bra att kolla tillbaka på vid senare tillfälle i projektet för att 
få nya idéer. (Österlin, 2003, s.45)(Landqvist, 2001, s.62)(Grönevall & Rundquist, 
2004, s.18) 

4.4.2 Process 
Idéer och förslag som dykt upp under den tidiga fasen av arbetet skissades ner på 
A3-papper för att på så sätt få med de idéer som annars hade förkastats i en senare 
fas då riktlinjerna blivit mer begränsade. 

 

 

Figur 4-1. Brainstorming 

	  

4.5 Konkurrentanalys 

4.5.1 Teori 
Konkurrentanalysen är ett verktyg för att få en överblick av konkurrenternas 
utbud. Denna analys ger en bra bild av marknaden och vad som finns att förbättra 
vilket ger en riktning på projektet. Detta bidrar även till att man inte uppfinner 
hjulet på nytt samtidigt som man kan finna inspiration och lösningar. (Ullman, 
2003, s.129).  
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4.5.2 Process 
Informationen samlades in via konkurrenternas produktkataloger som visas på 
deras hemsidor. De produkter som har varit inom vissa mått och varit anpassade 
efter bostadsventilation har utvärderats och sammanställts i ett dokument. (Bilaga 
3) 

4.6 Åsikter från expertisgrupp	  

4.6.1 Teori 
För att hitta behovet och rätt riktning i ett projekt kan experter eller potentiella 
kunder kontaktats för att diskutera åsikter och behov vid utformningen. Med hjälp 
av dessa kan även viktiga egenskaper för produkten göra sig hörda. (Österlin, 
2003, s. 94) 

4.6.2 Process 
Expertisgruppen uppkom efter diskussion med Anna Eliasson samt i samråd med 
Lars-Åke Mattsson och Emma Stibe som är produktutvecklare vid Lindab 
ventilation. Detta var något de inte själva hade gjort tidigare och hade behov av. 
Kontakter samlades in från Lindab och Anna Eliasson på tänkbara kandidater, 
dessa kontaktades i första hand. Via detta kontaktnät byggdes expertisgruppen. 
Detta resulterade i tre arkitekter, byggingenjör, VVS-installatör samt två 
industridesigners. Vissa kontakter har studenterna haft löpande kontakt med, 
medan andra har använts till insamling av faktaunderlag till det vidare 
utvecklingsarbetet. Faktaunderlaget har delvis bestått av frågeformulär. (Bilaga 
4,5) 

4.6.3 Resultat 
Viktiga åsikter kring materialval och form fastställdes. Följande åsikter uppkom: 

• Materialet bör vara av metall för känslan av kvalité 
• Den bör inte integreras med annan interiör i ett rum då det kan ge en 

missvisande uppfattning om produktens användningsområde. Dock fanns 
det delad uppfattning om detta, visa tyckte att den skulle döljas helt  

• Den bör vara fyrkantig för att passa rummets linjer 
• Formgivningen bör utformas så den inte tar onödigt utrymme 
• Diskret 
• Inte kännas främmande den övriga designen som typiskt finns i 

bostadsmiljöer 

(Bilaga 6,7,8) 
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4.7 Funktionsanalys 

4.7.1 Teori 
Analysen har som syfte att uttrycka funktioner och inte lösningar för produkten, 
för att tänka först och handla sen. Detta ger en logisk följd för den skapande 
processen vilket gör att man tänkt på allt innan man börjar idégenereringen. 
Kriterierna viktas efter betydelse för produkten enligt HF= huvudfunktion, N= 
nödvändigt och Ö= önskvärt. (Landqvist, 2001, s.34)(Österlin, 2003, s.36).  

 

4.7.2 Process 
Genom en uttömmande process fastställdes viktiga egenskaper som produkten bör 
inneha inom områdena produkten, konstruktion, handhavande och marknad. 
(Bilaga 9) 

4.8 SWOT-analys	  

4.8.1 Teori 
Analysen används för att kartlägga företagets situation på den rådande 
marknaden, med avseende på styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-
analys är ett redskap för att minska riskerna att hamna fel på marknaden och att 
maximera värdet på produkten. Styrkor ställs mot svagheter och möjligheter mot 
hot, styrkorna respektive möjligheterna ska eliminera sin motsats.  (Österlin, 
2003, s.108) 

4.8.2 Process 
Informationen i SWOT-analysen är baserad på fakta från konkurrensanalysen som 
gjordes. Samt samtalen med Lindab. 

Styrkor 
Världsledande på ventialtionsrör. 

Kända för hög kvalitet. 
Etablerat varumärke.  

Svagheter 
Ny okomplett produktserie  

Möjligheter 
Växande marknad. 
Ny produktserie. 

Hot 
Konkurrera med företag som har väldigt 

lika produkter. 

Figur 4-2. SWOT-matris 
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4.9 Kansei 

4.9.1 Teori 

Kansei 
Kansei engineering är ett verktyg som kan användas för att omvandla form till ord 
i adjektiv. I detta fall handlar det om att omvandla våra känslor för ventilationsdon 
till adjektiv, som i sin tur ska ligga som underlag inför skissfasen. (Lars Eriksson, 
Jönköping Högskola) 

Cluster 
Cluster innebär att de samlade orden från Kansei grupperas i likasinnade grupper. 
Detta för att få ner antalet ord, men även för att hitta de största och starkaste 
grupperna. (Lars Eriksson, Jönköping Högskola) 

Equlizer 
Outputen från Clustermetoden ställs upp i en equlizer. Equlizern används för att 
se på vilken nivå och hur orden påverkar form, material och yta. Dessa parametrar 
går att justera vilket är en effektiv metod under skissfasen för att få fram olika 
uttryck och koncept. (Lars Eriksson, Jönköping Högskola) 

4.9.2 Process 

Kansei 
Kärnvärdena som tidigare fastställts användes som input. Dessa bröts sedan ner i 
fler ord som förknippas med inputen. (bilaga 10) 

Cluster 
I varje grupp sorterades det starkaste ordet ut och sattes som output, detta ord gick 
sedan vidare till skissfasen. (bilaga 10) 

Equlizer 
Orden från outputen ifrån Clustermetoden ställdes upp i en equlizer och 
värderades i en skala från 1-6 för att ingen skulle kunna hamna i mitten. (bilaga 
10) 
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4.10 Lifestyleboard & Moodboard 

4.10.1 Teori 
”Livsstil och Moodboards är bildkollage som visar attribut och miljöer som 
representerar målgruppens respektive stämningar och värderingar som tilltalar 
dem. Ett visuellt tema är motsvarande kollage som visar på typiska detaljer eller 
färger som eftersträvas.” Dessa används som inspiration och styr projektet i rätt 
riktning.  (Österlin, 2003, s.48) 

4.10.2 Process 
Kärnvärden och kanseiord användes för att hitta passande bilder som sattes 
samman till ett kollage för att representera produktens känsla, formspråk och 
stämningen den ska inge. För livsstilsboarden valdes bilder som skulle 
representera lugn, familjeaktivitet, trygghet och välbehag. (bilaga 11) 

Till moodboarden valdes bilder som skulle symbolisera nytänkande, innovation, 
subtilitet och harmoni. (bilaga 12) 
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5 Koncept och visualisering 

5.1 Mål 
Målet var att hitta de idéer och koncept som behövdes för det fortsatta arbetet. 
Genom att använda så många olika idéer som möjligt för att lösa problemet 
kommer användandet av flera verktyg och inspirationskällor ge en mångfald på 
idévariationer.  

5.2 Metod 
Genom att använda olika konceptgenereringsmetoder har nya idéer uppkommit 
och utvecklats, vilket har varit en viktig del för att få projektet att fortskrida. 
Metoder som använts för konceptgenereringen har varit brainstorming, 
inspirationsinsamling, Catia-modeller samt faktaunderlag från expertisgruppen. 
(Olsson, 1995, s.22) 

 

5.3 Idégenerering 

5.3.1 Teori 
Brainstorming/idégenerering är en metod som kan användas för att tömma ut alla 
möjliga idéer på papper. En viktig aspekt av detta verktyg är att ingen kritik får 
förekomma, vilket kan bidra till att nya angreppssätt till problemet uppkommer. 
Kritiken utförs vid ett skede då genererandet av idéer är över för att sålla bort 
idéer som är omöjliga att genomföra. (Österlin, 2003, s.45)(Landqvist, 2001, 
s.62)(Grönevall & Rundquist, 2004, s.18) 

5.3.2 Process 
Så många idéer som möjligt skissades på enkelt sätt ner på papper för att ge en 
bild av konceptet. Skissarbetet fortsatte tills inga fler nya idéer uppenbarade sig. 
Tidigare skisser togs då fram för att ge inspiration samt för att kombinera, variera 
och utvecklas till nya möjliga koncept.  

 

 

Figur 5-1. Idégenerering 
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5.4 Inspiration 
För att finna inspiration för den fortsatta idéfasen användes många olika 
inspirationskällor. De analyser vi tidigare gjort utgjorde basen för detta underlag. 
Analyserna som togs i beaktande var styleboard, lifestyleboard, konkurrentanalys, 
funktionsanalys, kundundersökning, kärnvärden och kansei.  

Andra inspirationskällor har varit möten med handledare, Lindabs produktkatalog, 
intervju med VVS-installatör osv. Allt som har funnits i omgivningen under tiden 
har på något sett haft en inverkan på idéskapandet. Även att diskutera lösningar 
med andra människor har haft en betydande roll i projektet.  

5.5 Inspiration från expertisgrupp	  

5.5.1 Teori 
Man samlar ungefär 5-10 personer inom industrin för att ta del av deras 
erfarenheter, känslor och uppfattningar om produkten för att på så sätt få en form 
av vägledning till det fortsatta arbetet. (Österlin, 2003, s.94) 

5.5.2 Process 
Frågor ställdes till de medverkande experterna rörande utformningen av 
ventilationsdon för att få ta del av deras åsikter och tyckande inom området. Detta 
gav oss insikter kring materialval, formgivning samt andra nya tankar och idéer 
till den idéskapande delen av projektet. Detta baserades på de åsikter som uppkom 
i analysetappen. (bilaga 6,7,8)  
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6 Utvärdering och konceptval 

6.1 Mål 
Målet var att minska ner antalet koncept till ett mer överskådligt antal. Detta 
gjordes med hjälp av beslutsmetoder och jämförelse med funktionsanalysen för att 
få fram de koncept som var relevanta.  

6.2 Metod 
För att få ett övergripligt antal koncept kommer sållningar att göras där vi inom 
gruppen ska diskutera vilka koncept vi omedelbart kan bortse ifrån.  

Den andra sållningen tog hänsyn till tidigare faktaunderlag. Sållningen resulterade 
i sju koncept som ritades upp i 3D och monterades i tänkbara miljöer. Här valdes 
ett av förslagen bort då det inte levde upp till den känslan som försöktes förmedlas 
estetiskt eftersom förslaget var för sterilt och inte passade in i en bostadsmiljö.  

En pugh’s matris gjordes på dessa sex med kraven från funktionsanalysen. De sex 
förslagen presenterades och diskuterades tillsammans med Lindab. Där valdes 
tillsammans ett koncept ut för att prototyptillverkas.  

6.3 Sållning I 

6.3.1 Teori 
Syftet med en grovsållning är att banta ner antalet idéer till ett mer lätthanterligt 
antal. Här utesluts de koncept som anses irrelevanta och som inte lever upp till 
uppsatta krav, önskemål, funktionella egenskaper och känslor som produkten ska 
inneha. Funktionsanalysen används som underlag i detta avseende.  

6.3.2 Process 
Skisserna presenterades på ett bord där varje skiss diskuterades för sig. Därefter 
togs beslut om skissen var bra nog att arbeta vidare med, utfallet blev 32 skisser.  

6.4 Sållning II	  

6.4.1 Teori 
Utvärderingsmatriser upprättas för att få en tydligare bedömning av koncepten, 
där tidigare analyser ligger till grund som bedömningskriterier. Detta ger en mer 
objektiv uppfattning än om man personligen gör utvärderingen. (Österlin, 2003, 
s.52).  

6.4.2 Process 
En matris skapades och utvärderades efter hur bra idén stämde överens med 
tidigare analyser. Analyser som jämfördes var funktionsanalys, expertisgrupp, 
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konkurrentanalys, kundundersökning, kärnvärden och kansei. Varje skiss 
jämfördes med varje analys var för sig där skalan var 1-9. För att ta sig vidare från 
denna etapp sattes en gräns på 45 poäng vilket 7 av förslagen uppfyllde. (bilaga 
13) 

6.5 3D-visualisering/Mock-up 

6.5.1 Teori 
I takt med att designprojektet utvecklas krävs nya modeller för att visualisera 
koncepten. Skisser är bra som idéunderlag och för enklare beskrivning av 
konceptet men ger inte samma tillräckliga förståelse och förutsägbarhet som en 
3D-modell uttrycker. (Ullman, 2010, s.117).  

6.5.2 Process 
Varje idé ritades upp till en 3d-modell i catia, dessa monterades sedan i olika 
virtuella miljöer där en bättre visuell uppfattning gavs. Vid detta tillfälle upptäckte 
vi att ett av förslagen ej levde upp till förväntningarna och uteslöts då den inte 
hade förmedlat den estetiska känslan eftersom förslaget var för sterilt och inte 
passade in i en bostadsmiljö. (bilaga 14) 

 
 

  

Figur 6-1. Det uteslutna konceptet 
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6.6 Pughʼs matris 

6.6.1 Teori 
Pugh’s matriser är en enkel och bevisat effektiv metod för att jämföra koncept. 
Den huvudsakliga metoden är att poängge varje alternativ efter dess förmåga att 
uppfylla kravet från funktionsanalysen. På detta sätt får man fram det bästa 
alternativet av sitt urval. (Ullman, 2010, s.222).  

6.6.2 Process 
De olika kraven från vår funktionsanalys sattes som kriterier för de 6 återstående 
koncepten. Kraven viktades efter skalan 1-3 med avseende kring kriteriets 
betydelse för produkten. Inom denna skala symboliserar 1= oviktigt, 2= 
betydelsefullt, 3= mycket viktigt.  

För varje koncept bedömdes hur väl de levde upp till varje enskilt kriterium, och 
fick därefter poäng efter detta. Skalan som användes var -1, 0, 1. Ifall kriteriet fick 
-1 betydde detta att produkten inte tillfredsställde kriteriet. Om kriteriet uppfylldes 
fick det istället 0, och en 1:a i sin tur att den levde upp till kriteriet på ett 
tillfredsställande sätt. Dessa multiplicerades med viktningen från kriteriet, och 
därefter summerades dessa till konceptets slutgiltiga poäng.  

Konceptet Kanvas fick det bästa resultatet med 39 poäng, följt av Sidan på 36. De 
andra två (Stjärnan och Fläkten) delade tredje platsen med 35 poäng, följt av 
Fräsen på 33, Hålet uppfyllde kraven sämst och fick endast 25 poäng. (bilaga 15) 
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6.7 Presentation för uppdragsgivare 
Koncepten presenterades muntligt tillsammans med planscher i A3-format som 
visade koncepten i deras rätta miljöer med beskrivande text. De olika koncepten 
diskuterades individuellt tillsammans med Lars-Åke Mattsson och Emma Stibe 
som verkar på Lindabs produktutvecklingsavdelning. För- och nackdelar 
diskuterades med varje koncept. Störst intresse fick koncepten Sidan och Kanvas 
men slutligen valdes Sidan som det mest intressanta alternativet då Kanvas 
tygfront löper risk att få problem med dammpartiklar som både smutsar ner och 
försämrar egenskaperna. Det gör att Kanvas skulle kräva ett högre 
rengöringsintervall, vilket inte är att föredra i bostadsmiljöer då 
ventilationsservice ofta bortprioriteras av husägare6.  (Presentationsmaterialet 
hittas i bilaga 14) 

Tillsammans beslutades att Lindab skulle tillverka prototyper baserade på våra 
CAD-ritningar, dessa skulle förmodligen anpassas till Lindabs tillverkningssätt. 
(De ritningar som skickades till prototyptillverkning hittas i bilaga 17)  
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6.8 Utvärdering från expertisgrupp 

6.8.1 Teori 
En expertisgrupp/fokusgrupp kan användas för att få feedback på framtagna 
koncept genom bedömning från respektive medlem, vilket kan bidra till en tidig 
justering av produkten innan konceptet slutförs. Detta kan ha en betydande roll för 
produktens framgång på marknaden. (Österlin, 2003, s.94).  

6.8.2 Process 
De renderade bilderna som presenterades för Lindab användes i samband med en 
förklarande text och sammanställdes till ett PDF-dokument. Kontakterna i 
expertisgruppen fick i uppdrag att bedöma de olika koncepten var för sig efter en 
skala från 1-9. 1= dålig idé, 9= utmärkt idé. Även kompletterande kommentarer 
uppmanades för att få bättre förståelse i hur deras bedömning utförts. (bilaga 16) 

 

6.9 Resultat 
Genom en sammanställning av expertisgruppens åsikter och tillsammans med 
handledare från både Lindab och högskolan valdes konceptet Sidan ut att gå 
vidare för att ytterligare finjusteras. Detta koncept var omtyckt av de flesta i 
expertisgruppen och var ett av de koncepten som genomgående fick bra poäng 
och kommentarer. Flera av kommentarerna tydde på att detta koncept var bäst ur 
designsynpunkt då den är diskret och enkel. Tänkbara problem som 
uppmärksammades var att damm kan komma att samlas på väggen runt detta don.  

Efter presentationen med Lindab höll de Sidan som en klar favorit och Kanvas 
som ett alternativt koncept, utan att ha tagit del av expertisgruppens åsikter. I 
diskussion med Lindab kom det också fram att denna lösning har en tekniskt sett 
bra luftspridning, då den sprider luften sidled vilket är önskvärt ur 
luftspridningssynpunkt.  

Konceptet ansågs även vara bra ur tillverkningssynpunkt för Lindab då den enkelt 
kan tillverkas i plåt och med deras befintliga maskinpark.  
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7 Justering & Genomförande 

7.1 Mål 
Målet var att vidareutveckla, justera och slutföra konceptet till en mer komplett 
produkt där bland annat materialval, detaljkonstruktionslösning, ritningar samt 
konstandsförslag skulle tas fram.  

7.2 Metod 
Lämpliga metoder valdes för de olika områdena för att förverkliga konceptet från 
en grovhuggen idé till en färdig produkt med givna dimensioner. Första steget var 
att vidareutveckla konceptet till ett tillfredsställande resultat för att sedan gå 
vidare till konstruktionslösningen, ritningar, materialval och kostnad för 
slutprodukt.  

 

7.3 Vidareutveckling 
Första steget var att testa en kombination mellan de två utmärkande förslagen 
Sidan & Kanvas. Genom att behålla och kombinera Sidans luftspridningsförmåga 
och konstruktion tillsammans med Kanvasens valbara front ville designteamet 
uppnå en bättre lösning där båda konceptens fördelar bibehålls. Tanken var att 
Sidan skulle behålla sitt ursprung men med möjligheten att ändra front efter övrig 
interiör och tycke.  
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7.4 Konstruktion 
Konstruktionen kommer bestå av två delar, framstycke och bakstycke som sluter 
om varandra vilket gör den öppningsbar. Detta gör det möjligt för installatören att 
ta loss framstycket för att tejpa luftspaltarna till önskat flöde, utan att ta loss 
ventilen från anslutningsröret. 

 

Figur 7-1. Sprängskiss av det slutgiltiga förslaget 

 

 

7.4.1 Anslutningskonstruktion 
Anslutningen som är tänkt att användas är samma typ som Lindab själva planerat 
till sitt bostadssegment vilket innebär rör med anslutningsdiameter 125 och 160⌀ 
mm. Donet kommer fästas i anslutningsröret med det bygelsystem Lindab 
använder idag. 

  

Figur 7-2. Spännbygel. Foto: Jonas Forslind Figur 7-3. Spännbygel och anslutningsrör. 
Foto: Jonas Forslind 
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7.4.2 Framstycke 
Den främre kåpan på kroppen kommer att stansas ut ur en skiva plåt där 
luftspringor och geometri fastställs, därpå bockas klämmorna. Sedan bockas 
sidorna upp och formar plåten till en kvadrat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 Bakstycke 
Bakstycket kommer ha samma konstruktions- och monteringslösning som Lindab 
använder idag. Där ventilen sätts fast i anslutningsröret med hjälp av två 
stålbyglar som spänns fast i anslutningsröret. På bakstyckets baksida som ligger 
an mot anslutningsröret finns en gummitätning som förhindrar oönskat luftläckage 
mellan vägg och ventil.  

 

 

 

 
  

Figur 7-4. Framsida 
Figur 7-5. Baksida av framstycket 

Figur 7-7. Bakstycke med monterad tätring Figur 7-6. Bakstycke framifrån 
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7.4.4 Spjäll/flödesjustering 
Spjället består av längsgående hål på sidorna som stansas ut i samma process som 
när frontpanelen blir utstansad. Spjället justeras av installatören med hjälp av tejp 
som täcker över hålen från insidan. Mängden övertäckning justeras av 
installatören som ser till att rätt luftflöde uppnås.  

 

7.4.5 Utbytbar front 
Som komplement till standardutförandet vilket har en plan vit lackad yta finns en 
dekorativ frontplatta att fästa på fronten med hjälp av magnet på baksidan av 
plattan. 

 

 

7.5 Materialval 
Konstruktionen ska bestå av plåt vilket påvisades av expertisgruppen och Lindab 
för att uppnå rätt kvalitetskänsla. Samtidigt underlättar det Lindabs produktion då 
det mesta i deras sortiment tillverkas i plåt, vilket innebär att de har stor erfarenhet 
och kunskap om metoder som lämpar sig för denna typ av tillverkning. Plåten gör 
det även möjligt att fästa frontpanelen på ventilens kropp med hjälp av 
magnetism.  

  

Figur 7-9. Dekorativ frontpanel Figur 7-8. Monterad dekorativ frontpanel 
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8  Diskussion och slutsats 

8.1 Diskussion 
Syftet med projektet var att ta fram koncept för Lindabs nya bostadssegment samt 
att få en inblick i den övriga industrins tankar och åsikter kring utformningen av 
de framtida ventilationsdonen. Dessa åsikter formade sedan tillsammans med 
företagets önskningar det fortsatta arbetet. Företaget och den övriga industrins 
uppfattning kring utformningen stämde väl överens vilket gjorde att det hela inte 
blev spretigt och fick en vilseledande riktning.  

Arbetsprocessen har varit strukturerad och kreativ vilket har bidragit till ett 
tillfredställande slutresultat. Eftersom arbetet noggrant följt en allmänt accepterad 
metod kring produktutveckling tillsammans med andra relevanta verktyg för detta 
ändamål har ett önskat utfall nåtts.  

Enligt de analyser, intervjuer och diskussioner som har förts med det kontaktnät 
som knutits kom det fram att kunden sällan anmärker på den konventionella 
utformningen. Istället är det de som på en daglig basis kommer i kontakt med 
donen som har åsikter kring dem. Med en utvecklad design så kan detta bidra till 
ett annat helhetsperspektiv från kundens sida och därmed en ökad efterfrågan.  

De begränsningar som finns i studien är de rent funktionella egenskaperna hos 
donet. Så som luftspridning, tryckfall och nedsmutsning har varit svårt att 
realisera då ingen färdig produkt tagits fram för test.  

8.2 Slutsats 
Med hjälp av de analyser som använts har nödvändig information kring 
utformningen av de framtida ventilationsdonen påvisats. Kraven ger fortfarande 
en stor rymd gällande utformningen vilket gör att resultatet hade kunnat bli 
annorlunda men ändå uppnå kraven lika bra. Det slutgiltiga resultatet blev en 
kombination av de två intressantaste koncepten vi lyckades ta fram. Det planerade 
resultatet har uppnåtts då projektet har resulterat i konstruktionslösning, 
materialval och prototyper.  

Metodiken som använts som arbetsprocess har medfört att projektet blivit 
strukturerat. Expertisgruppen som valdes att ha med har bidragit med viktiga 
synpunkter, men den har tagit mer energi och tid än förväntat då det var svårt att 
få en löpande och bra diskussion med de medverkande. 	  
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8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Det fortsätta arbetet kommer att innebära tester av olika slag. Kontrollera vindbrus 
och göra justeringar därefter för att minimera oljud. Mäta tryckfall och 
luftspridning bör också kontrolleras för att få de önskade värdena. Även hur 
smutsen/dammet kommer bete sig kring donet är oklart för tillfället och behöver 
kollas. För optimalt flöde bör luftspalten på sidorna ses över för att hitta den 
optimala storleken.  

Senare skede kommer bli att se över produktionslösningar för att den ska kunna 
tillverkas på ett så effektivt sätt som möjligt.  
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9 Kritisk granskning 
Den tidsplan som upprättades från början har ej följts då projektets deadline 
förkortades, samt att vårt tidsschema inte berörde alla de etapper som krävdes.  

Idégenereringen var den svåraste delen av projektet då det har varit svårt att hålla 
ett öppet sinne och lätt fastar i en idé som bara varieras lite. Kreativiteten blev 
relativt låst redan i ett tidigt skede då analyserna påvisade att ventildonet skulle 
vara platt och fyrkantigt. Detta gjorde att resultatet från idégenereringen aldrig 
fick ett tillfredsställande resultat. Den kreativa fasen som egentligen borde vara 
den minst begränsade blev nu istället kreativitetshämmande.  

Resultatet uppfyller de förväntningarna som fanns vid projektets början, även om 
expertisgruppen flera gånger försenat olika etapper av projektet har alla delar 
hunnit behandlas.   
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11 Bilagor  
1-Gantt schema 
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2  -Summering av Lindabs kundundersökning och åsikter från respektive 
land  

Belgien: Enligt Belgiens undersökning vill kunderna ha ventilationsdon som är 
kvadratiska istället för den traditionella cirkulära formen.  

Frankrike:  Den franska markanden använder sig enbart av olika AC-spridare 
och är därför inte intresserade av designade ventilationsdon.  

Tyskland: Den tyska leverantören anser att donen bör designas så att de 
motsvarar ledorden mindre energi åtgång och hög kvalitet.  

Italien: På den italienska marknaden säljs mest ventilation för golv och vägg då 
detta är det som efterfrågas mest. Dessa skiljer sig från den vanliga formen och 
därför har det italienska Lindab inte lämnat något önskemål gällande 
utformningen av de vanliga donen.  

Danmark: Det danska Lindab menar på att det skulle kosta kunden mer att 
köpa ett designat ventilationsdon och tror istället på deras befintliga modeller som 
kostar mindre än en ny designad ventil.  

Sverige: I den svenska undersökningen framgår det inte att någon 
kundundersökning för den svenska marknaden har gjorts. Dock är det svenska 
Lindab själva angelägna om att ta fram en ny design då konkurrenterna börjat 
sälja alltmer. De vill ha en design som sticker ut gentemot konkurrenternas, gärna 
kvadratisk men den får inte vara för dyr. 

Finland: De finska kunderna vill ha de befintliga modellerna men i annan form, 
här är den kvadratiska formen att föredra.  
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3 -Konkurrentanalys  

 

Lindabs utbud 
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Konkurrenter: 

 

 
 

Rec indovent 
Detta sortiment är näst 
intill identiskt med 
Lindabs sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  



 

 39 

Trox 
Trox har många estetiskt designade 
ventilationsdon i olika material och former. 
Man har även alternativa lösningar för olika 
typer av luftspridning (spiral- och 
virvelspridning). Donen är stora och har 
minsta diameter på 20 cm och vandrar uppåt 
i storlek, detta gör dem större än 
konkurrenternas.    
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Repus 
Repus är mer innovativa och jobbar med skräddarsydda 
speciallösningar till både privata kunder och företag, vilket bidrar 
till stor kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

FläktWoods 
 

    

FläktWoods har ett utbud 
snarlikt konkurrenternas, 
men de erbjuder några av 
modellerna i rostfritt stål 
utförande. Annars tillverkas 
de i vitmålad förzinkad plåt 
eller polypropylen.  
FläktWoods har flera olika 
typer av don för att uppnå 
önskad luftspridning, med 
bland annat dysdon, virveldon och spaltdon. Dessa donen är dock 
främst lämpade till kommersiella byggnader och industrier.  
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Fresh ventilation 
Även Fresh ventilation har 
den vanliga estetiken på sina 
produkter, samt en i rostfritt 
utförande.  
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Systemair 
Systemair har ett sortiment 
som är mer utarbetat då man 
har dagens konventionella 
don men även don som 
skiljer sig från 
konkurrenternas med sina 
inmonterade don.  Don med 
olika typer av luftspridning 
(virveldon och dysdon)  finns också att 
köpas.  

 

 

 

 

 

 

 

Bevent Rasch 
Bevent Rasch sortiment skiljer sig från de alldagliga ventilerna med sin inom 
branschen egna utformning. Designen 
bidrar till ett något högre pris än den 
resterande marknadens priser.   
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Klimatbyrån 
Klimatbyrån har utformat några 
ventiler som skiljer sig från 
mängden men alla är runda till 
formen och påminner fortfarande 
om konkurrenternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenskawestaflex 
Även detta sortiment har 
den vanliga estetiken men 
likt andra konkurrenter 
finns alternativet rostfritt 
stål som möjligt 
materialval.   
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Summering av konkurrentanalys 
Analysen visar att konkurrenterna har ett utbud som är likt Lindabs på flera sätt. 
De flesta är lika till både form och materialval med några avvikande undantag, till 
exempel Fresh ventilations rostfriamodell. Alla erbjuder i stort sett samma utbud 
av tallriks- och konventilsdon och de justeras på likartat sett. De nordiska 
modellerna är ofta av en mindre karaktär än det tyska företaget Troxs modeller 
som också har en mer utvecklad estetik av sina produkter. Trox har tillsammans 
med flera andra av leverantörerna i analysen olika typer av luftspridnings 
alternativ så som dysdon, spaltdon och virveldon. Dessa typer av don är dock 
mest avsedda för större miljöer som kommersiella byggnader och industrier. En 
annan gemensam nämnare bland företagen är att deras modeller är monterade 
utanpåliggande vilket gör att de får ett utstick jämtemot underlaget.  

 

 

 

Källor 
http://www.fresh.se/ventilation/sv/products/ventilationsdon.php 

http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.b
rowse&category_id=dbb4ea1f9e2a6d2f144a5d94da8e682a 

http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.b
rowse&category_id=b0776a3cc0880a4c1d6354400f4aabf0 

http://www.trox.de/de/company/press/pressarchive/news_20110502/index.html 

http://repus.se/repusweb_sw/index.php?id=12,0,0,1,0,0 

http://www.flaktwoods.se/produkter/ventilationslosningar/luftdon/tilluftsdon-och-
franluftsdon 

http://www.ventilationsgrossisten.se/leverantorer/ 

http://www.recindovent.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i
d=36&Itemid=63&lang=svhttp://www.trox.de/de/products/air_diffusers/swirl_dif
fusers/index.html 

http://repus.se/repusweb_sw/index.php?id=13,0,0,1,0,0 

http://www.flaktwoods.se/produkter/ventilationslosningar/luftdon/tilluftsdon-och-
franluftsdon/tilluftsdon-tak-spaltdon 
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4 -Frågeformulär för arkitekter  
 

 

1. Anser ni att det finns brister i dagens don? Om ja, vilka? 
 
 

2. Vad anser ni om dagens utformning? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilket av följande skulle ni föredra?  
 
a) Ventilation man inte ser (försvinner helt ur åsyn), och i så fall varför?  

 
 

b) Snyggt utseende/utformning, och i så fall varför? 
 
 
 

4. Finns det någon form ni redan nu tror hade blivit snyggt? 
 

 
 

5. Får ni kritik från kunder angående utseendet på ventilerna? 
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6. Begränsar donen ert arbete på något sätt? I så fall hur? 
 
 
 

7. Känner ni att ventildonen drar ner den arkitektoniska helheten? 
 
 

8. Är ni med och påverkar valet av donen?  
 
 

9. Hur behandlar ni ventildonen i ert arbete? 
 
 

10. Hade det varit en bra idé att integrera donen i annan interiör? Till exempel 
lampanslutning, taklister m.m. till en gemensam enhet? 
 
 

11. Har ni några förslag på fler tänkbara produkter att integrera donen med 
som ofta förekommer i dagens hem? 
 
 
 

12. Kundundersökningar visar att kunden vill ha det inmonterat och fyrkantigt, 
vad anser ni om detta? 
 
 

13. Har ni synpunkter på lämpligt/olämpligt material?  
 
 

14. Känner ni att det är frågor vi har missat eller andra tankar som ni vill dela 
med er av? 
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-5 Frågeformulär 2  
 

1. Har ni känt av några uppenbara brister i de don ni använder idag, Om ja vilka? 

 

 

2.Vilket skulle ni föredra, att man inte ser ventildonet (osynligt), eller att den har  

 

3. Vad påverkar valet av don ni köper in? pris? design? funktion? Kombinationer 
av dessa? 

 

4. Vilket don använder ni er av mest i dagsläget? och varför? 

 

5. Vem bestämmer vad för don som ska användas? 

 

6. Förekommer det kritik från kunder angående utseendet av ventilerna? 

 

7. Känner ni att ventildonen drar ner helhetsintrycket av arkitekturen? 

 

8. Känner ni att donen begränsar ert arbete? 

 

9. Anser ni att dagens utformning på donen är i behov av en 
förbättring/uppdatering? 

 

10. Känner ni att det är frågor vi har missat eller andra tankar som ni vill dela med 
er av? 
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6 Svar från RD Frågeformulär för arkitekter  
 

 

1. Anser ni att det finns brister i dagens don? Om ja, vilka? 
De är inte precis estetiskt tilltalande, och det finns ett väldigt litet utbud av 
annorlunda utformning. 
 

2. Vad anser ni om dagens utformning? 
Intetsägande, plastig standardlösning, som 
känns billig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilket av följande skulle ni föredra?  
Det beror på tillfället, men mestadels en lösning som inte syns eller är 
väldigt diskret. 
Mest beroende på att när man designar ett rum, tänker man inte på var 
donet ska placeras, och när den väl kommer på plats känns den främmande 
den övriga designen. 
 
c) Ventilation man inte ser (försvinner helt ur åsyn), och i så fall varför?  

 
 

d) Snyggt utseende/utformning, och i så fall varför? 
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4. Finns det någon form ni redan nu tror hade blivit snyggt? 
Kvadratisk eller avlångt rektangulärt, i metall ej plast. (Om den måste 
synas.) 

 
 

5. Får ni kritik från kunder angående utseendet på ventilerna? 
Nej, det är inget som vi egentligen jobbar med. Inte vår avdelning direkt, 
men indirekt genom andra konsulter. 

 

6. Begränsar donen ert arbete på något sätt? Isåfall hur? 
De är ett nödvändigt ont, som vi egentligen inte tänker på, men när de är 
på plats tar de ner helhetsintrycket. Vi borde kanske jobba mer med att 
integrera dem, men det är oftast inte vår uppgift. 
 
 

7. Känner ni att ventildonen drar ner den arkitektoniska helheten? 
Ja. 
 

8. Är ni med och påverkar valet av donen?  
Nej, oftast inte, förutom kanske i väldigt små projekt, där det inte finns 
andra konsulter. 
 

9. Hur behandlar ni ventildonen i ert arbete? 
I princip, inte alls. 
 

10. Hade det varit en bra idé att integrera donen i annan interiör? Till exempel 
lampanslutning, tacklister m.m. till en gemensam enhet? 
Ja, det kan vara en bra idé. 
 

11. Har ni några förslag på fler tänkbara produkter att integrera donen med 
som ofta förekommer i dagens hem? 
 
 
 

12. Kundundersökningar visar att kunden vill ha det inmonterat och fyrkantigt, 
vad anser ni om detta? 
Instämmer. 
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13. Har ni synpunkter på lämpligt/olämpligt material?  

Inte plast. Någon metall, som kan fabrikslackas i önskad NCS-färg. 
 

14. Känner ni att det är frågor vi har missat eller andra tankar som ni vill dela 
med er av? 
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7 Svar från Bjerking  
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8-Svar från Myresjöhus 
 

1. Har ni känt av några uppenbara brister i de don ni använder idag, Om ja vilka? 

Den synpunkten som finns ifrån våra kunder är ljud. 

 

2.Vilket skulle ni föredra, att man inte ser ventildonet (osynligt), eller att den har 
ett snyggt utseende? 

Om man kan få till ett osynligt don vore det optimalt. Det viktiga är att få till en 
bra spridningsbild eftersom husen blir tätare och vi skall bygga i princip passiv 
hus måste man säkerställa att man får ut den varma luften i alla delar av huset. 

 

3. Vad påverkar valet av don ni köper in? pris? design? funktion? Kombinationer 
av dessa? 

Vi köper en systemlösning på hela systemet och i detta ingår don. Vi förlitar oss 
till den leverantör vi valt och att man uppfyller de krav som finns. 

 

4. Vilket don använder ni er av mest i dagsläget? och varför? 

Systemair Balance-S på tilluft och Systemair Balance-E på frånluften. I 
klädkammare med låga flöden använder vi Fläkt Woods BYBA och vid 
väggmonterade don i vardagsrum Systemair Elegant. Leverantörens val. 

 

5. Vem bestämmer vad för don som ska användas? 

Leverantören 

 

6. Förekommer det kritik från kunder angående utseendet av ventilerna? 

Nej. Inte vad som kommer fram till oss. 

 

7. Känner ni att ventildonen drar ner helhetsintrycket av arkitekturen? 
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Eftersom vi har frånluftssystem med Fresh ventiler i ytterväggen ser jag inte 
donen som sämre ur estetisk synpunkt. 

 

8. Känner ni att donen begränsar ert arbete? 

Nej. 

 

9. Anser ni att dagens utformning på donen är i behov av en 
förbättring/uppdatering? 

Ja. Framförallt för ljud. Kunderna blir mer och mer känsliga för störande ljud. Det 
är sånt brus i samhället idag att man vill känna att hemmet är 
återhämtningsplatsen där man vill ha det tyst och lugnt. 

 

10. Känner ni att det är frågor vi har missat eller andra tankar som ni vill dela med 
er av? 
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1. -Telefonintervju med Amer Hadzic VVS-
Ingenjör på Bravida  
 

1. 

Bestämmer du donen? 

Svar: Det beror lite på om VVS-konsulterna redan har bestämt donen så går vi 
efter det. Annars har vi fria tyglar och handlar från dem leverantörerna som vi har 
bra samarbete med.  

 

2.  

Vad går du efter? Pris, form, funktion? 

Svar: Det är en kombination av alla tre men det som är mest relevant för oss är 
priset. Och eftersom vi på Bravida har bra kontrakt med Swegon så köper vi mest 
från dem.  

 

3.  

Får ni efterfrågan från kunderna om annan utformning på dagens don? 

Svar: Ja det förekommer och då brukar vi köpa don i från Bevent Rasch då de har 
mer designade don, detta medför givetvis ett högre pris.  

 

4. 

Är det något du tycker ska förbättras? 

Svar: Utseendet är väl det enda som är en bristande faktor på dagens don, då de 
flesta leverantörerna har liknande utbud.  

 

5.  

Är det något man bör tänka på?  



 

 57 

Svar: Vid utformningen är det viktigt att tänka på att formen inte ska påverka 
ljudet för mycket. Ett annat vanligt problem är att tilluftventilerna skapar ett 
magnetiskt fält runt donet vilket medför att dammet söker sig dit. Funktionerna får 
inte bli bristfälliga, som kastlängd, lågt tryckfall och spridning av luft. Även 
montage och rengöring är viktigt att ta i beaktande. Idag finns det ventiler som har 
som en knapp på ”tallriken” som fungerar som en rengöringsfunktion. 
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9-Funktionsanalys 

Produkten	  	  
Produkten Funktion Klass Kommentar 
Ge Luftflöde HF  
Vara Ställbar N Justera luftflödet 
Vara  Tyst N Lågt vindbrus 
Äga Livslängd N Ha en livslängd lika lång eller längre än 

lokalen 
Skapa  Tryckfall N  
Öka Kvalitet Ö  
Uttrycka  Tillförlitlighet Ö  
 

 

Konstruktion	  
 

Konstruktion Funktion Klass Kommentar 
Hantera Tilluft N  
Hantera Frånluft N  
Vara Monterbart N För både tak och vägg 
Vara Anpassningsbar N För olika kanaldiametrar  
Motverka Läckage  N Mellan don och fästram  
Äga låsning N Låsning av luftflödesjusteringen 
Minimera Uppmärksamhet O Synas så lite som möjligt 
Maximera Estetik O Vacker att se på  
Uttrycka Skandinavisk 

design 
Ö  

Maximera Miljövänlighet Ö  
Minimera Underhåll Ö  
Äger Innovation Ö  
Underlätta Återvinnig Ö  
Följa  Lagar N Brandlagar osv 
Förenkla Tillverkning Ö  
Uttrycka  Modernitet  Ö  
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Handhavande	  
 

Handhavande Funktion Klass Kommentar 
Erbjuda Enkelhet Ö Vid montering 
Erbjuda Enkelhet Ö Vid justering 
Underlätta Möblering Ö Inte ta onödig plats vid 

inredning 
Underlätta Rengöring Ö  

    

 

Marknadsföring	  
 

Marknad Funktion Klass Kommentar 
Skapa Behov Ö  
Utöka  Kundbas Ö  
Tillfredsställa Kunder Ö  
Skapa  Marknadsefterfrågan Ö  
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10-Kansei 

	  Input	  

 

.	  Cluster	  
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11-Lifestyleboard 
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12-Moodboard 
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13-Sållning 2 
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14- 3d visualisering & Koncepförslag 
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15-Pugh´s matris 
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16-Utvärderingsresultat från expertisgrupp 

RD	  Arkitektur	  
  
Här är min utvärdering av era ventilationsdon: 
  

Kanvas: 7 Kul att man själv kan välja motiv etc. Går den att tvätt på ett enkelt 
sätt? 

Fläkten: 3 Känns fortfarande väldigt mycket som ett ventilationsdon.  Inte 
tillräckligt enkel design för att vara stilren. 

Fräsen: 4 Känns fortfarande väldigt mycket som ett ventilationsdon.  Inte 
tillräckligt enkel design för att vara stilren. 
Stjärnan: 7 Snygg färg! Stram och enkel (snygg) design. Stilren. 
Sidan: 6 Diskret och enkel. 
Hål: 5 Känns tyvärr lite som en golvbrunn. Men enkel. 
  
Hoppas att svaren kan var till någon hjälp för er! 

 

 Emma Ståhlberg emma@rbarkitektur.se 
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Myresjöhus	  
  
Här är resultatet ifrån Myresjöhus Jury: 
  
Kanvas               1 
Fläkten              2 
Fräsen               5 
Stjärnan            6 
Sidan                  9                            

Bedömt ur designsynpunkt. Jag tror det kan bli problem med nedsmutsning av 
väggytorna runt detta don? 
Hål                       8 
  
Hälsningar 
  
Eklund Stefan <Stefan.Eklund@myresjohus.se> 
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Ingrid	  Svetoft	  
 

Flera spännande former. Känns nytt och bra och kan väljas utifrån kundens smak. 

Gillar den med hål i, påminner om en traditionell men är ny i designen.  

Den platta med luft åt sidorna kan säkert också passa i vissa lägen. 

Skulle gärna vilja veta mer om upplevelsen från de olika rörelsemönsterna? 

Är det märkbart? ex spiralformad luft? 

Mvh Ingrid 

 

Kanvas:6 

Fläkten:7 

Fräsen:6 

Stjärnan:6 

Sidn:7 

Hål:8 

 

Ingrid Svetoft Ingrid.Svetoft@hh.se 
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Bjarking	  Arkitektur	  
 

Kanvas: 8 
Fläkten: 5 
Fräsen: 5 
Stjärnan: 8 
Sidan: 8 
Hål: 2 
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Martin	  Bergman	  
Jag gjorde en snabbkoll genom koncepten och tycker spontant att "Canvas" och 
"Sidan" är de bästa ni har här. Det känns som om jag sett de andra i tidigare 
sammanhang. Favoriten är nog Canvas ändå, tack vare variationen man kan 
åstadkomma 
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17-Ritningar på prototyperna 
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18-Ritningar på justerat koncept 
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Front view
Scale:  1:2

Top view
Scale:  1:2
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Scale:  1:2

Unfolded view
Scale:  1:2
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