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Abstract 
Customers who need to go through a tedious process to find out the corrosion protection that the intended 

water heater to the cottage will have, installers with repetitive strain injuries to the upper body, and high 

manufacturing costs are underlying problems that gave rise to this project. The company Nibe Industrier, 

more specifically the Division Energy Systems that manufactures water heaters and storage tanks, sees the 

value in meeting their customers' demands in order to maintain their leading market position. When Nibe 

found out that their competitors are offering storage vessels made of alternative materials, they contributed 

to the question: why we do not offer vessels of alternative materials in our products? 

This project was initiated with the purpose of giving the company the information needed to decide on 

pressure vessels made of an alternative material is a durable solution. The project describes thus the 

possibility to manufacture the two water heaters Eminent 35 and Nibette 15, and the storage vessel UKV 

40 in such material. 

Due to confidentiality, the original text is removed. The text describes the most important parts of the result 

of the project. 
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Sammanfattning 
Kunder som behöver gå igenom en tråkig process för att ta reda på vilket korrosionsskydd som den tänkta 

varmvattenberedaren till stugan skall ha, installatörer med förslitningsskador på överkropp, och höga 

tillverkningskostnader är underliggande problem som låg till grund för detta projekt. Företaget Nibe 

Industrier, mer specifikt divisionen Energy Systems som bland annat tillverkar varmvattenberedare och 

ackumulatortankar, ser värdet i att uppfylla sina kunders krav för att bibehålla sin ledande 

marknadsposition. Då det från Nibes sida uppmärksammades att konkurrerande företag erbjuder kunder 

ackumulatortankar av alternativa material ställde de sig själva frågan: Varför erbjuder vi inte kärl bestående 

av alternativa material i våra produkter?  

Detta projekt inleddes följaktligen med syftet att underlaget som projektet resulterar i ska ge företaget den 

information som behövs för att besluta om tryckkärl i alternativa material är en hållbar lösning. Projektet 

redogör således för möjligheterna att tillverka de två varmvattenberedarna Eminent 35 och Nibette 15, samt 

ackumulatortanken UKV 40 i ett sådant material. 

På grund av sekretess är originaltexten här borttagen. Texten berör de viktigaste delarna i projektets 

resultat. 
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Förord 

Vi som genomfört projektet OneCore, består av Johan Landström och Martin Magnusson. Projektet är ett 

examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad. Projektet utfördes under hösten 2014 och 

våren 2015.  

Projektet har utförts på uppdrag av Nibe Energy Systems i Markaryd. Vi rikta ett stort tack till Nibe för 

det förtroende de givit oss. Genom att stora delar av projektet har utförts på plats i Markaryd, har vi haft 

möjlighet att lära oss väldigt mycket om konstruktörsarbetet. 

Vi vill tacka de företag som vi samarbetat med under projektets gång och hoppas att den goda relation 

som vi skapat även skall bibehållas i framtiden. 

 

  

Johan Landström Martin Magnusson 

Halmstad 2014-05-25 
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1. Inledning 

Följande kapitel kommer att behandla projektets bakgrund, syfte, mål och problemformulering.  

1.1 Bakgrund 

År 1949 grundade Nils Bernerup företaget Backer Elektro-Värme i Sösdala, vidare grundades Nibe-Verken 

år 1952 för att förvärva Ebe-verken i Markaryd. Det var starten på kommande era för Nibe Industrier. Sedan 

dess har Nibe Industrier förvärvat en mängd olika företag och bedriver idag verksamhet i fyra världsdelar 

inom tre affärsområden, Nibe Element, Nibe Energy Systems och Nibe Stoves. Idag har Nibe Industrier 

mer än 70 verksamheter med totalt 10 000 anställda (Nibe, 2014).  

 Nibe Elements tillgodoser marknaden med komponenter och lösningar för mätning, styrning och 

elektrisk uppvärmning. 

 Nibe Stoves levererar marknadsledande brasvärmare. 

 Nibe Energy Systems tillverkar produkter för uppvärmning, kylning, värmeåtervinning och 

varmvattenberedare för alla typer av hus. 

Detta projekt har utförts på Nibe Energy Systems i Markaryd och innefattar utveckling av 

ackumulatortankar och varmvattenberedare.  

En varmvattenberedare är en apparat som värmer upp tappvatten till hushåll för diverse användning, så som 

dusch- och kranvatten. Förloppet av varmvattenberedarens funktion är att den ansluts till ett vattennät och 

tar emot kallt vatten. Det kalla vattnet fyller behållaren och värms upp av ett värmeelement. Man tar sedan 

ut vattnet från toppen av kärlet eftersom det varmaste vattnet stiger och samlar sig längst upp. Detta ger 

upphov till en skiktning (Figur 1.1) som gör att vattnet som tappas ut har en maximal temperatur. Det är 

också därför det kalla vatten försiktigt leds in i botten på kärlet. 

 

Figur 1.1. Symboliserar skiktningen mellan varm- och kallvatten när kärlet töms på varmvatten. 

Eftersom en vedpanna vanligen ger mer energi än vad som behövs för tillfället, behövs en ackumulatortank 

för att lagra energin så att så lite energi som möjligt går till spillo. En ackumulatortank kan också anslutas 

till en luftvärmepump, då med syftet att minska antalet start och stopp, för att få en jämnare drift. En 

ackumulatortank är enkelt uttryckt ett vattenmagasin som är till för att utöka vattenvolymen till olika 

uppvärmningsenheter och förvara det uppvärmda vattnet.  
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Figur 1.2. Symboliserar ett värmesystem som är kopplat till en radiator. 

Marknaden för varmvattenberedare och ackumulatortankar har begränsad tillväxt. För att hålla sig 

konkurrenskraftiga är det viktigt att hela tiden ligga steget före konkurrenter, överträffa kundens 

förväntningar och samtidigt möta de direktiv som EU lagstadgar om. 

Genom att hela tiden verka för högre verkningsgrad, bättre driftsäkerhet och erbjuda ett brett utbud av 

produkter för olika användningsområden har Nibe Energy Systems tagit stora marknadsandelar och är en 

av de största leverantörerna inom varmvattenberedare. 

För att motverka korrosion i varmvattenberedarna erbjuder Nibe tre olika korrosionsskydd: emalj, koppar 

och rostfritt stål. Det är viktigt att som kund veta vilken vattentyp bostaden har eftersom olika vattentyper 

ställer olika krav på korrosionsskydd. För kunderna innebär detta således en process att ta reda på vilken 

vattentyp bostaden har.  

En varmvattenberedare med en volym på 35 liter väger 21 kilogram. På grund av vikten är det oergonomiskt 

för en installatör att montera en varmvattenberedare i trånga utrymmen.  

Här är text borttagen på grund av sekretess. Texten leder in på och formulerar den ursprungliga 

frågeställningen från företagets sida. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att underlaget som projektet resulterar i ska ge Nibe den information som behövs 

för att besluta om (Borttaget på grund av sekretess) är en hållbar lösning. 

1.3 Mål 

Målet med projektet är att ta fram ett underlag som redogör vilka möjligheter det finns för Nibe att tillverka 

och implementera (Borttaget på grund av sekretess). Redogörelsen ska beakta konstruktion, 

modularisering, tillverkningskostnad, miljö, lagkrav och marknadskrav.  

1.4 Problemformulering 

Sekretess. Här är projektets fyra problemformuleringar borttagna då de anses vara företagshemligheter. 
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2. Projektbeskrivning 

Följande kapitel behandlar projektets förutsättningar och intressenter. 

2.1 Initiering av projektet 

Den 26 september 2014 hölls det första mötet mellan projektgruppen och Nibe. Under mötet beskrevs och 

diskuterades projektet utifrån den projektbeskrivning som Nibe förberett (Se bilaga 4).  

2.2 Projektorganisation 

I projektets styrgrupp ingår huvudsakligen Adam Jönsson (Technical product manager, Nibe), men även 

Mattias Nilsson (Utvecklingschef, Nibe). 

De ledande och utförande rollerna i projektet har Johan Landström och Martin Magnusson. 

Stödjande roller (Tonnquist, 2014) är BPS-gruppen på Nibe samt personer på Högskolan i Halmstad och 

andra kontakter som vi inhämtar information ifrån och rådfrågar. 

2.3 Intressenter 

I ett tidigt skede genomfördes en intressentanalys för att projektgruppen skulle få insikt i vilka som 

påverkades av projektet. Projektet har flera intressenter med olika anknytning till resultatet och de delades 

in i tre grupper: kärnintressenter, primärintressenter och sekundärintressenter. 

Till kärnintressenterna hör: Nibe AB som är projektägare och projektgruppen. 

Till primärintressenterna hör: Handledare på skolan och eventuella leverantörer. 

Till sekundärintressenterna hör: Kunder, aktieägare och produktionspersonal. 

Kärn- och primärintressenterna är de grupper som främst har informerats om projektets framfart. Eftersom 

utfallet av projektet kan vara information av kursdrivande art, samt vara känslig för Nibes 

produktionspersonal, informeras inte sekundärintressenterna under projektets gång. 

2.4 Förutsättningar 

Projektgruppen har under hela projektets gång tillgodosetts med ett kontor på utvecklingsavdelningen i 

Markaryd. Väl på kontoret har det funnits bra kommunikationskanaler och möjlighet att utnyttja den 

kompetens som finns på avdelningen. Det har även funnits tillgång till de ritningar som behövts, samt en 

del litteratur och standarder. 
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3. Metod 

Följande kapitel behandlar projektmetoder, planerings- och utvärderingsverktyg.  

3.1 Projektmetod 

Till en början valde vi att använda oss av dynamisk produktutveckling men när projektet sedan blev mer 

oförutsägbart valde vi att rikta in oss mot en mer agil metod.  

3.1.1 Dynamisk Produktutveckling (DPD) 

I detta projekt används till stor del dynamisk produktutveckling, här benämnt som DPD (Dynamic Product 

Development). Till en början konstaterar vi att enligt Holmdahl (2010) gäller DPD främst wish-baserad 

utveckling, men även till stor del i want-baserad utveckling. Holmdahl (2010) menar att ett want-projekt 

ger en viss fingervisning om det slutliga resultatet men där utfallet kan skilja sig väsentligen utifrån de 

lösningar man går vidare med. Vi bedömer utifrån de kriterier vi fått, (Sekretess , 3/9 bars tryck, 95°C), att 

vårt projekt kan behandlas som ett want-projekt. 

Projektet planerades noggrant för de närmsta veckorna och mer övergripande långsiktigt, detta helt i linje 

med DPD så som Ottosson (1999) beskriver det. Dock har en tidsplan följts i form av ett GANTT-schema 

med grindar (Tonnquist, 2014), vilka inte förespråkas i DPD. Dessa grindar ska istället ses som riktlinjer 

främst för att de akademiska rapporterna vid juluppehållet samt kursens avslutande, inte ska hastas igenom 

och vara ofullständiga. 

Ottosson (2004) förespråkar att projekt bör bedrivas dynamiskt om en projektgrupp är liten och har ett nära 

samarbete. Kommunikation och informationsutbyte sker löpande muntligt och således inte via skriftlig 

kommunikation vid grindar eftersom viktig information då riskeras att försvinna eller fördröjas. Detta är 

ett resonemang som stämmer bra in på vårt projekt, och således ytterligare en anledning till att bedriva det 

dynamiskt. 

3.1.2 Agil produktutveckling 

Då projektet snabbt har ändrat riktning och förutsättningar har en agil arbetsmetodik varit att föredra. Då 

metoden är flexibel och närtidsplanerande (Tonnquist, 2014) har den likheter med DPD. I punktform passar 

metoden bra när: 

● Snabbt användbart resultat önskas 

● Det är svårt att se hur slutprodukten kommer se ut 

● Kraven är otydliga 

● Situationen är föränderlig 

● De flesta jobbar heltid i projektet 

● När projektet utförs på samma plats. 

I agila projekt delas arbetet upp i tidsbestämda etapper. Sedan planeras ett par etapper åt gången och 

lösningen växer fram allteftersom arbetets resultat synliggörs (Tonnquist, 2014). Att välja väg före lösning 

på det vis som metoden ger upphov till innebär en stor frihet men också att arbetet måste kvalitetssäkras 

med täta avstämningar. Detta för att projektets resultat skall återkopplas till funktionskrav och effektmål. 

Tonnquist (2014) menar på att projekt med fördel kan utföras etappvis då: 

● Det rör sig om en stor utredning. 

● Krav och förutsättningar ändras under projektets gång. 
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● Det finns olika handlingsalternativ men det är oklart vilket som är bäst. 

● En lovande idé eller möjlighet skall prövas. 

3.1.3 Paretoprincipen 

Paretoprincipen, ofta kallad 80/20-regeln, innebär att 80 procent av en lösning erhålls på de första 20 

procenten av tiden till en helt färdig lösning. Holmdahl (2010) menar därför att om arbetet går trögt vid 80 

procent, skall uppgiften bytas mot en annan. När sedan uppgiften återupptas utförs ca 80 procent av det 

återstående arbetet. Det leder till att man snabbt kommer upp i nästan 100 procent av arbetet. När en uppgift 

läggs åt sidan och en ny påbörjas kommer det undermedvetna jobba med att lösa den undanlagda uppgiften. 

På så vis jobbar man med två saker samtidigt och uträttar mer. Paretoprincipen används för att inte tappa 

tempo, initiativ och förlora pengar då lång tid läggs på att utföra en liten del av arbetet. Principen har följts 

under projektets gång så till vida att när arbetet har kört fast, har en annan uppgift utförts istället. 

3.1.4 Projektdagbok 

Vid produktutveckling är det viktigt att hela tiden anteckna vad som händer i projektet, tankar och 

överenskommelser (Holmdahl, 2010). Dels är det viktigt att anteckna gemensam kommunikation för att 

exempelvis ha bevis om någon försöker hävda något annat än det som sagts. Då är det en fördel att kunna 

säga att en anteckning från telefonsamtalet styrker det du säger. Det är också fördelaktigt att anteckna sina 

egna tankar, idéer, beräkningar, testresultat och observationer för att kunna gå tillbaka och få klarhet i varför 

ett beslut togs eller för att visa att alla nödvändiga försiktighetsmått har vidtagits (Holmdahl, 2010).  

Vid anteckningar skall kulspets- eller bläckpenna användas då bläcket är permanent. Blocket där 

anteckningarna förs skall vara inbundet för att ha ett juridiskt värde. Varje blad skall också datummärkas 

och signeras av någon annan än författaren för att juridiskt värde skall uppnås (Holmdahl, 2010). Metoden 

används i projektet främst för att ha koll på mötesanteckningar och deadlines. 

3.1.5 Aktionforskning 

Aktionsforskning handlar om att hela tiden utveckla och förändra en grupp eller process till det bättre. 

Metoden kan också användas för att öka lärandet i produktutvecklingsteam och övervaka kontinuerlig 

kvalitetsförbättring (Holmdahl, 2010, s. 270). Genom att integrera teori och praktik, samt explicit och tyst 

kunskap, kan gruppens lärande utvecklas genom experimentell kunskap. För att uppnå detta lärande 

används en kontinuerlig process enligt nedan: (Holmdahl, 2010, s. 270). 

 En konkret erfarenhet 

 Observera och reflektera över erfarenheten 

 Utforma generella principer och koncept, och 

 Testa dessa koncept i praktiken och då få nya konkreta erfarenheter 

Insider action research är aktionsforskning där forskaren finns i gruppen som utvecklas. Forskaren kan vara 

en observatör, projektmedlem eller en projektledare (Holmdahl, 2010, s. 271). Eftersom forskaren finns i 

gruppen sedan tidigare kan den tysta informationen lättare hittas än om forskaren hade varit externt tillsatt 

(outsider action research). Detta eftersom hen känner till exempelvis jargong, kultur, normer och historia 

om gruppen och arbetsplatsen (Holmdahl, 2010, s. 271). 

Metoden har använts för att projektets effektivitet skall utvecklas kontinuerligt. Förhoppningen är att 

metoden ska bidra till att projektet har rätt man på rätt plats om den kontinuerliga processen ovan följs. 

Likaså kommer de vardagliga processerna bli effektivare efter nyutformade koncept. 
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3.2 Projektplanering 

För att minimera projektets risker, strukturera arbetsuppgifterna och få en god överblick över 

delaktiviteternas tidsåtgång, användes nedan nämnda metoder.  

3.2.1 Riskanalys 

För att utvärdera projektets risker är en riskanalys ett lämpligt verktyg. Analysen utförs genom att 

identifiera möjliga scenarion som ligger till grund för alla möjliga risker och problem som kan dyka upp 

under projektets gång. Analysen tar sedan upp hur riskerna påverkar projektet och hur sannolika de är. 

Därefter följer ett eller flera förslag på hur problemet behandlas (Tonnquist, 2014).  

3.2.2 Work Breakdown Structure 

För att ge ett projekt nödvändig struktur kan en WBS (Work Breakdown Structure) användas. En WBS är 

en typ av minneskarta i olika hierarkier som delar in arbetet i olika aktivitetsgrupper och etapper. Det 

hierarkiska upplägget gör att summan av den lägsta nivån skall motsvara 100 procent av alla aktiviteter i 

projektet (Tonnquist, 2014).   

3.2.3 GANTT-Schema 

Efter en WBS är utförd kan ett GANTT-schema användas för att tillföra tidsåtgången av aktiviteterna. 

GANTT-schemat är en aktivitetsplan med en tidsaxel och visar vilka projektfaser som ska vara klara vid 

givna tidpunkter i projektet. Milstolpar och etapper visualiseras genom att aktiviteternas varaktighet och 

beroenden tydliggörs utmed tidsaxeln (Tonnquist, 2014).  

Ett GANTT-schema gör att projektgruppen löpande kan utvärdera hur arbetet ligger till i förhållande till 

planeringen (Tonnquist, 2014).    

3.3 Utveckling 

Följande verktyg har använts för att ta fram koncept och utveckla dem till det som sedermera blev projektets 

resultat. 

3.3.1 Brain Aided Design 

För att snabbt komma igång med idégenerering är brainstorming ett svårslaget verktyg. Brainstorming är 

som namnet antyder en typ av det som Holmdahl (2010) beskriver som BAD, en akronym för Brain Aided 

Design. En brainstorming är en kreativ process där deltagarna skriver ner alla lösningar de kan tänka sig på 

ett givet problem, hur lovande eller osäkra de än verkar (Ullman, 2010). Det används med fördel i början 

av ett projekt när det inte finns några förutfattade meningar som hämmar kreativiteten. Verktyget bör också 

användas vid nya faser i utvecklingsarbetet eller när projektet har kommit till en återvändsgränd och 

behöver nya spår att undersöka. 

3.3.2 Pencil Aided Design 

En metod som liknar brainstorming är PAD, Pencil Aided Design, som innebär att man skissar fram 

lösningar med penna och papper (Holmdahl, 2010). Denna till synes primitiva teknik skall inte underskattas 

då en idé snabbt kan förklaras på ett enkelt sätt. Det är ett betydligt snabbare sätt att visa sina tankar än att 

rita upp dem i CAD. Nackdelen med PAD är att det kan vara svårt att visa vad som menas om skisskvalitén 

hos den som förklarar är bristfällig. 
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3.3.3 Computer Aided Design 

Computer Aided Design (Holmdahl, 2010).  Detta ger en större detaljrikedom och ger möjlighet att vända 

och vrida på en modell i 3D, jämfört med en skiss i 2D. Att använda sig av datorns kraft och grafik gör att 

simuleringar kan utföras snabbt. Jämfört med att beräkna krafter och spänningar för hand gör det att 

konstruktionsarbetet blir effektivare. Projektet har använt sig av programmet Autodesk Inventor vid CAD-

arbete.  

3.4 Utvärdering 

För att utvärdera arbetet och se till att det styrdes på rätt väg mot projektets mål, användes ett flertal 

utvärderingsmetoder. 

3.4.1 Life Cycle Assessment 

Ett av flera sätt att räkna ut hur mycket miljöpåverkan en produkt ger upphov till är att göra en LCA-analys 

(Life Cycle Assessment). Analysen går till som så att produkten delas in i flera delar i livscykeln. Delarna 

kan till exempel vara råvara, transport, tillverkning, användning och återvinning. Produktens miljöpåverkan 

räknas sedan ut för varje del (EPA, 23/5-15).  

3.4.2 Failure Mode Effect Analysis 

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) är ett verktyg för att upptäcka olika potentiella feleffekter och 

kontrollera tillförlitligheten hos en process eller konstruktion. Syftet är att hitta felkällor, analysera dem, ta 

fram en åtgärdsplan och analysera om felet minimerats maximalt. En känd risk med metoden är att det är 

lätt att fastna i detaljer och förlora den övergripande bilden av feleffekter som metoden ska generera 

(Stamatis, 2003).  

3.4.3 Parvis jämförelse 

Parvis jämförelse är lämplig att använda när det finns många likartade lösningar och koncept till ett 

problem. Med hjälp av parvis jämförelse viktas alla egenskaper mot varandra. Parvis jämförelse utförs 

genom att vikta de relevanta parametrarna parvis med hjälp av plustecken och minustecken. Den parameter 

som är av större betydelse får ett plus och den som är av mindre värde får ett minus. Antalet plus och minus 

summeras sedan i två olika spalter och den egenskap som erhåller flest plus- och minustecken är viktigast 

att ha i beaktning/uppfylla (Ottosson, 1993). 

3.4.4 Utvärderingsmatris 

När de olika egenskaperna är rangordnade enligt parvis jämförelse läggs de in i en utvärderingsmatris. 

Utförandet går till på följande vis. De olika koncept som ska utvärderas ställs upp i en rad i matrisen. I en 

kolumn finns egenskaperna från den parvisa jämförelsen. Koncepten utvärderas sedan efter hur bra de 

uppfyller egenskaperna och får då ett värde (1-10) som multipliceras med värdet på egenskapen. Detta görs 

på alla egenskaper och produkterna summeras till sist i en rad längst ner. Metoden resulterar i att det koncept 

som får högst summa är det som är mest lämpat att gå vidare med (Ottosson, 1999). 

3.4.5 Pughs matris 

Pughs matris är en metod som används för att värdera, kombinera och välja den/de lösningar som ska 

vidareutvecklas. Metoden går till som så att först väljs de potentiella konceptlösningarna ut och de 

funktioner som ska beaktas fastställs. Sedan förs lösningar och funktioner in i en tabell och en lösning blir 

referens och får betyget 0 i alla funktioner. I matrisen jämförs sedan de olika lösningarna med 
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referenslösningen. Om en lösning klarar en funktion bättre än referensen tilldelas den ett plus och tvärtom 

ett minus om den står sig sämre. Är de båda lika bra tilldelas en nolla. Alla plus, minus och nollor summeras 

sedan och antalet minus subtraheras från antalet plus. Då fås ett nettovärde som ligger till grund för vilken 

ranking lösningen får. Lösningen med högst ranking är alltså den som modellen anser är bäst (Holmdahl, 

2010, s. 238).  
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4. Teori 

På grund av sekretess i form av företagshemligheter är följande kapitel borttaget. Kapitlet redovisar teori 

om olika material och tillverkningsmetoder som syftar till att ge läsaren en större förståelse för de val som 

görs senare i rapporten.  
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5. Genomförande 

Följande kapitel presenterar projektets genomförande från uppstarten i oktober 2014 fram till och med maj 

2015. 

5.1 Planering 

För att få en uppfattning om projektets olika delar och tidsåtgången för dessa, påbörjades arbetet med en 

grundlig planering av projektet. Planen var att först sätta sig in ordentligt i marknaden, material och 

tillverkningstekniker då den kunskapen inte fanns inom gruppen. Efter kunskapsinhämtningen skulle 

konstruktionsarbetet inledas så att en CAD-modell av ett koncept skulle finnas tillgänglig vid 

konceptredovisningen den 17 december. Aktiviteterna strukturerades i en WBS och grupperades för att visa 

vilka etapper projektet hade. Alla etapper låg sedan till grund för en tidsplan i form av ett GANTT-schema 

(Bilaga 1) som gjordes för att säkerställa att projektet hela tiden rörde sig framåt. Denna tidsplan löpte, 

liksom projektet, från vecka 40 2014 till vecka 21 2015.  

I början av projektet var det många saker som inte var självklara. För att minimera riskernas påverkan, 

utfördes en riskanalys på projektets genomförande. I analysen framgår de risker som sågs vid tillfället samt 

hur de skulle behandlas. Riskanalysen kan ses i projektplanen i bilaga 5.  

Alla delar i planeringen bildade slutligen en projektplan (Se bilaga 5). Planen lämnades till handledare för 

att bedöma rimligheten med ett godkännande som resultat.  

5.2 Nulägesanalys 

För att snabbt få en uppfattning om projektets förutsättningar, inleddes en nulägesanalys. Då 

projektgruppen saknade erfarenhet och kunskap om branschen, påbörjades en konkurrensanalys (Se bilaga 

7). I takt med att konkurrerande företag hittades, analyserade projektgruppen produktkatalogerna för att se 

hur deras lösningar såg ut. Konkurrensanalysen och benchmarkingen mynnade ut i att de största 

konkurrenterna var sekretess. 

För att ytterligare undersöka vad som redan är uppfunnet och för att veta inom vilka ramar vår konstruktion 

kunde utvecklas, användes olika patentdatabaser och dess sökverktyg för att dels få inspiration, men främst 

för att se till att inga patentintrång skulle riskeras. Den insamlade kunskapen sammanställdes sedan i en så 

kallad Freedom To Operate-analys (FTO). Här är text borttagen på grund av sekretess. 

För att få en förståelse för varmvattenberedare och ackumulatortankars funktion samt användning, lades en 

hel del tid på att lära sig produkterna. Detta för att kunna sammanställa kraven i en kravspecifikation. I 

samråd med handledare Adam Jönsson klargjordes vilka krav som gäller för de produkter som projektet 

syftar att utveckla. Det togs fram två olika kravspecifikationer, där den ena berörde ackumulatortanken och 

den andra varmvattenberedarna (Se bilaga 9).  

5.3 Förundersökning 

Eftersom tryckbärande anordningar är förenade med en viss risk finns det ett antal lagar och direktiv att 

följa (Se bilaga 10). Efter kontakt med vår handledare Adam Jönsson, framgick vilka direktiv Nibe brukar 

följa. För detta projekt skall konstruktionen konstrueras enligt god teknisk praxis. 

Här är ett stycke om samarbetspartners borttaget på grund av sekretess. 
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5.4 Utvecklingsprocessen 

Projektets utvecklingsfas har bestått av fem delar som har utvecklats till stor del parallellt. Anledningen är 

att delarna är sammankopplade så till vida att en ändring i en del påverkar en annan del.   

5.4.1 Tillverkningsmetod 

All text avseende tillverkningsmetod är borttagen på grund av sekretess. Avsnittet beskriver olika 

tillverkningsmetoder och dess för- och nackdelar.  Slutligen klargörs vilken tillverkningsmetod som skall 

användas i projektet.  

5.4.2 Konstruktion 

Avsnittet är borttaget på grund av sekretess. Konstruktionen är uppdelad i tryckkärl och anslutning till 

dessa. I originaltexten beskrivs hur projektgruppen har gått från en första brainstorming, via 

leverantörskontakter och urval bland olika koncept, till ett resultat bestående av ett 

konstruktionsunderlag på både anslutning och kärl. 

5.4.3 Material 

På grund av sekretess är hela avsnittet som berör material borttaget. Avsnittet beskriver hur 

projektgruppen har införskaffat kunskap och vilken miljöpåverkan olika material har. Vidare kan läsaren 

följa gruppens kontakter med leverantörer och vilka tester som gjorts för att erhålla nödvändig 

materialdata. Till slut presenteras det material som anses vara mest lämpat för produkten. 

5.4.4 Offert, verktyg 

Avsnittet är borttaget då det innehåller företagshemligheter.  

  



12 

 

6. Resultat  

Originaltexten som redovisar resultatet är borttagen på grund av sekretess. Texten redovisar i detalj 

projektgruppens konstruktion av de olika produkterna, samt hur lönsam den nya konstruktionen skulle 

vara vid tillämpning. 
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7. Produktionsprocessen 

Kapitlet är borttaget på grund av sekretess. I originaltexten beskrivs hur konstruktionens delar ska 

tillverkas. 
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8. Diskussion 

Nedan diskuterar projektgruppen resultat, projektprocess, hållbar utveckling, etik och moral.   

8.1 Produkt 

Här är originaltexten borttagen på grund av sekretess. Diskussionen kring produkten avser främst 

konstruktionen med dess möjligheter och risker.  

8.2 Projekt 

I metodkapitlet börjar vi med att beskriva att projektet skall utföras enligt normerna för dynamisk 

produktutveckling. Vi nämner att det har upprättats en grov långtidsplanering och att projektet skall 

planeras mer noggrant i de närliggande veckorna. Detta är ett tillvägagångssätt som har följts under hela 

projektet. Eftersom projektgruppen har arbetat väldigt tätt sinsemellan och kommunicerat muntligt under 

hela projektet har närtidsplaneringen varit mestadels muntlig med undantag för kalendrar för att hålla reda 

på möten.  

Vidare beskrivs också agil utveckling som en tillämpbar metod. Metoden har som tidigare nämnts stora 

likheter med den dynamiska utvecklingen men kompletterar på många sätt. Exempelvis delade vi upp 

framför allt arbetet innan konstruktionsprocessen i etapper i form av vår WBS. När varje etapp var 

genomförd påbörjades nästa. Kvalitetssäkring av arbetet utfördes löpande genom att vår erfarna handledare 

på Nibe, Adam Jönsson, övervakade arbetet. Detta är helt enligt de riktlinjer som den agila metoden 

förespråkar. I efterhand kan vi också konstatera att projektet har svängt hastigt fram och tillbaka, vilket som 

en bonus är ytterligare ett skäl till att bedriva det agilt.  

Arbetet inom de etapper som beskrivs ovan har till stor del utförts enligt paretoprincipen. De stunder där 

delmoment nådde cirka 80 procent och stannade av, påbörjades en annan uppgift. När den ursprungliga 

uppgiften togs upp vid ett senare tillfälle fanns det nästan alltid nya idéer eller infallsvinklar som gjorde att 

uppgiften löstes.  

Under projektets gång har gruppen utvecklats kontinuerligt. De gånger vi har känt att något inte har fungerat 

arbetsmässigt har vi reflekterat över situationen och testat ett nytt tillvägagångssätt eller arbetsfördelning. 

På så sätt har vi i stor mån lyckats få rätt man på rätt plats. Vi utvecklade efterhand en mer standardiserad 

arbetsdag då vi valde att exempelvis avsluta varje dag med att planera de första uppgifterna för nästa dag. 

Det gjorde att arbetet kom igång snabbt på morgonen och vi fick således mer gjort. I vår roll som 

projektledare och projektmedlemmar har vi på så sätt bedrivit det som i metodavsnittet benämns som insider 

action research. 

Ett av aktionsforskningens syften är att föra vidare lärande till nästa projekt. En lärdom som projektgruppen 

tar med sig till framtida projekt är att i ett tidigare skede ta reda på kostnad för prototypframtagning samt 

leveranstid. Resonemanget från början var att en separat budget skulle göras vid prototypframtagning 

eftersom det i projektets början var oklart hur en prototyp skulle kunna se ut. När det långt in i projektet 

uppdagades att leveranstiden för ett prototypverktyg var 9-11 veckor och att kostnaden uppgick till 

sekretess, kom det som en kalldusch för projektgruppen. Detta var ett misstag som skulle kosta oss en 

prototyp vid projektets slut som en följd av vår okunskap av branschen. I efterhand skulle vi tidigt i 

kontakten med prototyptillverkaren tagit reda på vad ett verktyg för en liknande produkt kostar och vilken 

leveranstid som tillkommer. En alternativ lösning är att vid planeringen börja bakifrån med prototypen. Vi 

hade då fått naturliga deadlines att följa. Exempelvis hade vi vetat att verktygsbeslutet skulle ha tagits ca 
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12 veckor innan projektets slut och så vidare. Osäkerheten med vilken tillverkningsmetod som skulle väljas 

gjorde dock detta tillvägagångssätt svårt.  

Att vi inte lyckades ta fram en prototyp att testa finner vi naturligtvis tråkigt. Det har diskuterats inom 

gruppen och med handledare på Nibe om att ta fram en visuell prototyp via 3D-printing som visar konceptet 

men beslut togs att inte göra så. Anledningen till detta är att en funktionell prototyp i detta projekt hade 

behövt den riktiga tillverkningsmetoden och de riktiga materialen för att ge något som helst värde. En sådan 

prototyp är som ovan nämnt en stor investering som kräver ett omfattande underlag för att genomföras 

korrekt. Sett till den projektbeskrivning Nibe gav projektgruppen i projektets början, framgår det att 

projektet är en förstudie som skall resultera i ett konstruktionsunderlag. Här kan det vara så att 

projektgruppen spädde på de mål som Nibe hade med projektet genom att också ta fram en prototyp.  

I Nibes projektbeskrivning står det att projektgruppen kommer arbeta som konstruktörer på 

innovationsavdelningen i Markaryd. Vår känsla är att det har varit som en konstruktörstjänst eftersom vi 

har arbetat helt självständigt och skapat det externa kontaktnät som krävts för att bedriva projektet. Det 

faktum att vi har haft ett kontor och i någon mån kunnat följa de andra konstruktörernas arbete har gjort att 

vi har tagit intryck som vi själva har lärt oss mycket av. Vi har varit väl förberedda på de möten vi har 

medverkat på och alltid haft frågor och ritningar att diskutera kring. På så vis har vi haft en naturlig agenda 

som har lett till effektiva möten.  

Den kompetens som finns inom utvecklingsavdelningen på Nibe hade kunnat utnyttjas mer. Projektgruppen 

har under projektets gång arbetat självständigt och rapporterat till handledare på både skolan och på Nibe. 

För att inte färgas av andra valde vi att försöka hitta våra egna lösningar och utveckla våra egna idéer.  

 

8.3 Hållbar utveckling 

Med jämna mellanrum får man höra via olika nyhetskanaler att folk förlorar jobben på grund av att företag 

väljer att försätta sin produktion i låginkomstländer eftersom att lönsamheten är för låg. Nibe strävar hela 

tiden för att behålla jobben i Sverige samtidigt som man ska hålla sig konkurrenskraftig. Detta sker genom 

att hela tiden bedriva produktutveckling och rationalisera produktionen. Genom att tillämpa rapportens 

resultat i varmvattenberedare och ackumulatortankar finns potential att sänka tillverkningskostnader, vilket 

genererar att Nibe kan fortsätta vara en av de största aktörerna inom beredare samtidigt som jobben behålls 

i Sverige. 

Idag är det påfrestande för montörerna att installera beredare och ackumulator. Det är inte heller sällan som 

kunderna vill gömma undan beredaren i ett skrymsle som är otympligt att komma åt. Genom att sänka 

vikten på beredarna och ackumulatortankarna kan installationen bli mer ergonomisk för installatörerna. 

Här är ett stycke om transport borttaget på grund av sekretess. 

8.4 Etik och moral  

Projektet har skett nästintill inom helt slutna väggar, förutom de underleverantörer som bistått med kunskap 

kring material och tillverkning. Det har varit en förutsättning för att genomföra projektet att hålla det inom 

slutna väggar på grund av att det inte finns någon anledning till att sprida orosmoln bland produktionen i 

onödan. Skulle den informationen komma ut finns det risk att arbetsmoralen försämras.  

Sekretess på grund av företagshemligheter. 
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Produkten måste uppfylla de standarder och lagar som gäller i Sverige och EU, till exempel energidirektiv 

lot 2. 

8.5 Lika villkor och mångfald 

Lika villkor och mångfald är inte av relevans att behandla för detta projekt.  
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10. Bilagor 

Sekretess. På grund av företagshemligheter är alla bilagor borttagna. Bilagorna innehåller bland annat 

alla analyser och tester som har gjorts under projektet, samt ett fullständigt konstruktionsunderlag och 

offerter från leverantörer.  


