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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete genomförs vårterminen 2009 i samarbete med Mälardalens 
högskola och Ankarstiftelsen. Det omfattar 30 högskolepoäng och är på avancerad 
nivå inom produkt- och processutveckling. 

Ankarstiftelsen är en ideell organisation som bedriver verksamhet i främst 
Brasilien, Colombia och Peru. Organisationen grundades 1996 och arbetar med 
utsatta samhällsgrupper, bygger skolor i behövande områden et cetera. 

Projektets främsta uppgift är att ta fram adekvat förvaringsmöjlighet för att ge 
invånarna i byn Puerto Rico (Colombia) förbättrad levnadsstandard. För att 
identifiera problemet sker inledningsvis en förstudie där en informationsinsamling 
svarar på vilken miljö det rör sig om, vilka användarna är, hur de löser problemet i 
dagsläget, vilka speciella behov som finns och vart tillverkning kan ske. Detta 
följs av en kartläggning av liknande produkter för att få en uppfattning om hur 
liknande problem löses. Den information som tagits fram används sedan för att 
göra en generell problembeskrivning och generell funktionsanalys. 

I påföljande produktutvecklingsfas utformas en specificerad problembeskrivning 
och specificerad funktionsanalys. Dessa används tillsammans med information 
från förstudien för att formulera en kravspecifikation och Quality Function 
Deployment (QFD).  

När problemet är identifierat och kundkrav samt specifikationer formulerats så 
genereras lösningar i form av koncept. Dessa utvärderas för att synliggöra fördelar 
och nackdelar varpå att ett koncept väljs för vidareutveckling. 

I påföljande prototypfas tas en prototyp av det valda konceptet fram som sedan 
tillverkas och testas. För att framtagning, test och utveckling av prototyp ska bli 
tillförlitlig så utförs dessa moment hos användarna (Minor Field Study). 

Projektet resulterar i en produkt som besitter funktionalitet men lämnar ett flertal 
kundbehov och specifikationer otillfredsställda. Med hänsyn till detta görs 
följande rekommendationer till Ankarstiftelsen.  

 Fortsätta projekt, med fokus på att intensifiera faktorer som påverkar 
avdunstningshastigheter hos produkten.  

 Fortsätta eller påbörja ett nytt projekt, och inrikta sig på en lösning som 
bygger på sorberande kylning.  

 Avsluta projekt.  
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1 INLEDNING 
 

 

 

1.1 LÄSANVISNINGAR 
Denna rapport riktar sig främst till Mälardalens högskola, Ankarstiftelsen och 
studenter inom produkt- och processutveckling. Den redogör i kronologisk 
ordning för projektets utveckling och resultat.  

Först redogörs för ansats och metod vilket följs av en förstudie och val av 
produktutvecklingsuppgift. Därefter påbörjas produktutvecklingen som är indelad 
i specifikationsfas, konceptfas och prototypfas. Efter respektive fas följer en 
analys. Sist presenteras resultat, analys, slutsatser och rekommendationer.1  

En introduktionstext som i korthet förklarar vad kapitlet behandlar återfinns efter 
varje kapitelrubrik. Längst bak i rapporten återfinns ordlista, källförteckning, 
appendix och bilagor.  

1.2 BAKGRUND 
Förslaget till projektuppgiften kommer från Börje Erdtman som är ordförande för 
Ankarstiftelsen. Ankarstiftelsen är en ideell organisation som bedriver verksamhet 
i främst Colombia, Brasilien och Peru. Organisationen grundades 1996 och 
bygger skolor i behövande områden, medverkar i ett flertal vattenreningsprojekt 
samt arbetar med utsatta samhällsgrupper.2  

Det var under ett besök i Afghanistans ökenlandskap som Börje Erdtman 
upptäckte att det var möjligt att upprätta ett ”kylskåp” utan att elektricitet 
används. Produkten är uppbyggd som så att en mindre kruka placeras i en större 
varpå lagret mellan krukorna fylls med sand. Denna sand bevattnas med jämna 
mellanrum. Värmen i omgivande luft gör att tillfört vatten avdunstar genom den 
större krukans porösa väggar. Detta medför att temperaturen i den inre krukan 
sjunker och den kan då användas för att förvara exempelvis livsmedel och andra 
dagligvaror. Förlängs förbrukningstiden undviks att varor går till spillo samtidigt 
som hälsofaror med åldrande livsmedel och andra dagligvaror begränsas. 

Ett flertal orter där Ankarstiftelsen bedriver verksamhet har varmt klimat i 
kombination med begränsad eller obefintlig tillgång till elförsörjning. Där 
återkommer problemet med förvaring av temperaturkänsliga varor. Med 
utgångspunkt i produkten som påträffades i Afghanistan så föreslogs att projektet 
används för att ta fram ett ”elektricitetslöst kylskåp” anpassat Puerto Rico.3 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Projektets syfte är att utefter de förhållanden som råder i Puerto Rico ta fram ett 
”kylskåp” som förlänger förbrukningstiden för temperaturkänsliga livsmedel och 

                                                 
1 Prototyp är en, oftast fysisk, modell som påföljande former baseras på, se kapitel 16 Ordlista. 
(Product Design and Development) 
2 www.ankarstiftelsen.se  
3 Puerto Rico är en by som ligger i Colombias amazonasområde, se kapitel 16 Ordlista. 
(Wikipedia) 

Kort beskrivning av läsanvisningar samt projektets bakgrund, syfte, mål, direktiv, 
referensram och preliminära avgränsningar. 
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andra dagligvaror. Studenten tillämpar under projektets gång kunskaper från 
genomförd utbildning för att utföra produktutvecklingen på ett ett tekniskt och 
vetenskapligt sätt. Målet är att ta fram en produkt som uppfyller syftet och testas 
på plats i Puerto Rico. 

1.4 DIREKTIV 
Projektarbetet presenteras i en rapport och genom en muntligt presentation där 
högskolan samt (om möjligt) företaget medverkar. Enligt önskemål från 
Ankarstiftelsen så får eventuell lösningen spridas utan restriktioner. 

1.5 REFERENSRAM 
Följande litteratur har studerats för att verka som bas för den teoretiska 
referensramen. 

 Industriell produktutveckling, Erland Olsson, 1997. 
 Introduktion till forskningsmetodik, Judith Bell, 2006. 
 Product Design and Development, Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger, 

2003. 
 Product Design – A Practical Guide to Systematic Methods of New 

Product Development, Mike Baxter, 1999. 
 The Mechanical Design Process, David G. Ullman, 2003. 

Från ovanstående litteratur hämtas metoder och verktyg som ligger till grund för 
produktutvecklingen i projektarbetet. Med undantag för Introduktion till 
forskningsmetodik som utgör basen för använd forskningsmetodik. Litteratur som 
tillkommer under projektets gång redovisas i källförteckningen. 

1.6 PROBLEMFORMULERING 
Det finns en huvudfråga och ett antal delfrågor som driver och bestämmer 
projektets fokus, svar på delfrågorna behandlas i kapitel 3 Förstudie och 
huvudfrågan återfinns i avsnitt 12.3 Jämförelse mot problemformulering. 

 Kan adekvat kylförvaringsmöjlighet tas fram för att ge invånarna i Puerto 
Rico förbättrad levnadsstandard? 

 För vilka omgivningsförhållanden ska produkten ge adekvat 
kylförvaring? 

 Vilka är användarna? 
 Vilka typer av livsmedel och andra dagligvaror är i behov av 

kylförvaring? 
 Vilka temperaturer måste uppnås för att produkten ska ge adekvat 

kylförvaring? 
 Vilka temperaturskillnader till omgivningen måste uppnås för att 

produkten ska ge adekvat kylförvaring? 
 Vilka förvaringstider måste uppnås för att produkten ska ge 

adekvat kylförvaring? 
 Vilka konkurrerande produkter finns på marknaden?  

Därutöver så ska kravspecifikationen uppfyllas, se avsnitt 12.2 Jämförelse mot 
kravspecifikation.  
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1.7 PRELIMINÄRA AVGRÄNSNINGAR 
Projektet omfattar 30 högskolepoäng och är på avancerad nivå (D-nivå). Det 
arbete studenten utför motsvarar 20 veckor där varje vecka utgörs av 40 
arbetstimmar. Första 12 veckor tillägnas förstudien och resterande 8 veckor utgörs 
av en fältstudie som sker på plats i Colombia. 

Studenten är under fältstudien bosatt i Leticia och det är på denna ort arbete med 
att ta fram prototypen utförs. När prototypen ska testas och utvärderas förflyttas 
den till Puerto Rico. Vidareutveckling och implementering som sker är med 
hänvisning till projektets tidsram begränsad.4 

Projektet utgår från livsmedel och andra dagligvaror som får förlängd livslängd i 
en miljö som är kyligare än omgivande klimat så som till exempel frukt, 
grönsaker och enklare former av mediciner. Det ingår att kontrollera förändringar 
i temperatur som lösning på problemet ger upphov till. Motsvarande kontroll för 
att få fram skillnader i bakteriehalt ingår inte. 

Lösningen ska kunna tillverkas till låg kostnad och på en plats som invånarna i 
Puerto Rico med enkelhet tar sig till. En enklare ekonomisk kalkyl ska redovisas. 
För slutgiltiga avgränsningar se avsnitt 5.3 Avgränsningar.    

                                                 
4 Leticia är departementhuvudstaden i Colombias departement Amazonas, se kapitel 16 Ordlista. 
(Wikipedia) 
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2 ANSATS OCH METOD 
 

 

 

2.1 PROJEKTSTYRNING 
Projektet har styrts och kvalitetssäkrats genom upprättande av projektplanering, 
tidsplan och handledning. 

2.1.1 Projektplanering 
En projektplanering upprättas och lämnas till handledare vid högskola samt 
företag, se bilaga 1 Planeringsrapport. Där specificeras projektets bakgrund, 
syfte, direktiv, preliminära avgränsningar, litteraturlista, ansats, metod, tidsplan 
och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter uppdateras allt eftersom projektet 
fortskrider. 

2.1.2 Tidsplan 

”Everything takes twice as long.” (Ullman, 2003) 

Tidsplanen utformas i enlighet med ett Gantt-schema och redogör för vad som 
sker under projektets 20 veckor. Tidsplanen är uppdelad i aktiviteterna uppstart, 
förstudie, produktutveckling, prototyp, avslut, administration och Minor Field 
Study.5  

Tidsplanen gör produktutvecklingsprocessen överskådlig samtidigt som den 
redogör för när respektive aktivitet ska vara avklarad. Uppgifter som angivits 
uppdateras allt eftersom projektet fortlöper, se bilaga 2 Tidsplan.  

2.1.3 Handledning 
Handledningen är till för att ge studenten vägledning och svar på frågor samt 
oklarheter som dyker upp under projektets gång. Studenten har under projektet 
tillgång till en handledare på högskolan (Rolf Lövgren) och en handledare på 
företaget (Börje Erdtman). Kontakt med handledare vid högskolan sker via mail, 
telefon och möten medan kontakt med handledaren vid företaget går via mail och 
telefon.  

2.2 FÖRSTUDIE 
Inledningsvis gjordes en informationsinsamling och kartläggning av liknade 
produkter för att få kännedom om aktuell problembild samt fördjupning av 
problematiken. 

2.2.1 Informationsinsamling 
Under informationsinsamlingen ställs ett flertal frågor för att få svar på vilken 
miljö det handlar om, vilka användarna är, hur dessa löser problemet i dagsläget, 
vilka speciella behov som finns och vart tillverkning kan ske. Svar på frågorna 

                                                 
5 Minor Field Study (MFS) är en mindre fältstudie som i detta fall sker på plats hos användarna i 
Puerto Rico, se kapitel 16 Ordlista. 

Beskrivning av hur projektet styrts med hjälp av projektplanering, tidsplan och 
handledning. Följt av en redogörelse för vilka metoder och verktyg som används 
för att säkerställa och kvalitetssäkra projektet. 
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erhålls genom sökningar på nätet samt via samtal och mailutväxling med Annie 
Johansson och Börje Erdtman.6 

2.2.2 Kartläggning av liknande produkter 
Liknande produkter kartläggs för att få en uppfattning om hur liknande problem 
löses. Börje Erdtman gav förslag till en lösning när uppgiften tilldelades men 
sökningar på nätet görs för att få fram fler förslag.  

2.3 PRODUKTUTVECKLING 
Under produktutvecklingsprocessen används ett flertal verktyg och metoder för att 
uppnå ett kvalitetssäkrat resultat. 

2.3.1 Funktionsanalys 

”…it is important to remember that function tells what the 
product must do, whereas its form, or structure, conveys how 
the product will do it.” (Ullman, 2003) 

Många produktutvecklingsproblem är för komplexa för att lösas som ett enskilt 
problem och delas därför upp i delproblem. Denna uppdelning fortsätter tills en 
gemensam förståelse för problemet uppnås och varje delfunktion är lätt nog att 
arbeta vidare med. Målet med funktionsanalysen är att beskriva de funktionella 
delarna av produkten utan att hänvisa till en särskild lösning.7  

På ett systematiskt sätt går funktionsanalysen igenom krav och önskemål som 
ställs på produkten. Där det viktiga är att formulera vad som produkten måste göra 
och inte hur produkten kommer göra det. Utifrån krav och önskemål formuleras 
behovet som produkten främst ska uppfylla, det vill säga huvudfunktion. Därefter 
delas huvudfunktionen in i delfunktioner varpå eventuella stödfunktioner anges.  

Funktionsanalysen görs för att fokus ska läggas på att förstå produkten innan tid 
läggs på att ta fram den. När förståelsen för produkten ökar så förtydligas om det 
redan finns funktioner som erbjuder nödvändigt funktionalitet.8, 9 

2.3.2 Kravspecifikation 

”All design problems are poorly defined” (Ullman, 2003) 

En kravspecifikation översätter kundbehoven till tekniska termer och ger en exakt 
beskrivning av vad en produkt måste göra. Den ger en gemensam tolkning av 
projektets mål och uppdateras kontinuerligt för att följa utvecklingsprocessen.10 
 
Målen som sätts i kravspecifikationen används för att utvärdera produktens 
förmåga att uppnå kundkraven. Det är av vikt att sätta mål tidigt eftersom mål 

                                                 
6 Annie Johansson är examinerad maskintekniker från Högskolan i Skövde och utförde en mindre 
fältstudie (MFS) i Macedonia (Amazonas, Colombia) år 2008, se kapitel 17 Källförteckning.   
7 Product Design and Development 
8 The Mechanical Design Process  
9 Funktionalitet syftar till att något fungerar (på ett tillfredsställande sätt), se kapitel 16 Ordlista. 
10 Product Design and Development 
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som sätts sent är lätta att uppnå men saknar betydelse då dessa redan ligger i linje 
med produktens utveckling.11  

2.3.3 QFD – Quality Function Deployment 
En Quality Function Deployment (QFD) har till uppgift att ta fram specifika 
riktlinjer för hur en produkt ska utvecklas utifrån kundbehov. Den översätter 
kundens ord till exakta, mätbara detaljer som produkten måste uppfylla. QFD 
innefattar även en konkurrentjämförelse baserad på ställda marknadskrav och 
produktegenskaper.12  

QFD är organiserad för att utveckla de främsta delarna av information som behövs 
för att förstå produktutvecklingsproblemet. Den tydliggör vad som är viktigt för 
kunden och sätter numeriska värden att arbeta mot.13 

2.3.4 Konceptgenerering 
En konceptgenerering är till för ta fram lösningar till problemet som definierats 
och krav som specificeras. För att generera idéer används brainstorming som går 
ut på att ta fram så många idéer som möjligt och verbalisera dessa. Samtliga idéer 
som genereras dokumenteras och ingen idé betraktas som felaktig. Det är i detta 
skede heller inte tillåtet att utvärdera idéerna. Dessa idéer presenteras sedan i form 
av koncept. Målet med konceptgenereringen är att bekräfta att föreslagen lösning 
uppfyller funktionen och möter uppsatta kundkrav.14, 15 

Genom att utförligt utforska alternativen så reduceras sannolikheten för råka på ett 
överlägset koncept sent i produktutvecklingsprocessen eller att konkurrenter 
introducerar en produkt som är betydligt bättre än produkten som är under 
utveckling.16 

2.3.5 Konceptutvärdering 
En konceptutvärdering sker för att välja ut det koncept som har störst potential att 
bli en kvalitativ produkt. Utvärderingen sker i fyra steg; första tre stegen utgörs av 
en relativ bedömning där koncept ställs direkt mot ett kundkrav medan det fjärde 
steget består av en absolut bedömning där kvarvarande koncept jämförs med 
varandra.17  

Det första steget gör en bedömning av konceptets lämplighet. Det kontrolleras om 
konceptet kommer accepteras av användarna och om konceptets positiva sidor är 
tillräckligt starka. Det säkerställs även om tekniken som används är tillgänglig och 
att patentintrång inte sker. Det andra steget bedömer konceptets teknikinnehåll 
och kontrollerar att teknologier som ingår är mogna samt utprovade. Därtill om 
konceptet bygger på beprövad teknik. Det tredje steget bedömer om konceptet 
uppfyller kravspecifikationen varpå respektive koncept ställs mot vart och ett av 
kundkraven. Det fjärdes steget utgörs av en utvärdering där verktyget Pughs 

                                                 
11 The Mechanical Design Process 
12 Product Design and Development 
13 The Mechanical Design Process 
14 Brainstorming är en grupparbetsmetod där idéer och förslag får löpa fritt utan att kritik 
förekommer, se kapitel 16 Ordlista. (Mechanical Design Process) 
15 The Mechanical Design Process 
16 Product Design and Development 
17 The Mechanical Design Process 
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matris används för att inbördes jämföra kvarvarande koncept. För utformning och 
utförande se avsnitt 8.10 Pughs matris.18 

2.3.6 Prototyp 
En prototyp av det valda konceptet tas fram för att testa konceptets funktionalitet 
och för att göra en jämförelse mot kundbehov och uppsatta specifikationer. För att 
uppnå tillförlitligt resultat så sker test av prototyp ute hos användarna.   

En prototyp utgörs vanligtvis en fysisk modell men även analytisk modeller, i 
form a exempelvis simulering, är tillgängliga. Prototypen har till uppgift att föra 
fram kunskap och underlätta vid kommunikation mellan inblandade parter. Den 
kontrollerar även att komponenter och system är integrerade samt sätter upp 
planeringen för milstolpar. Utifrån prototypen fastställs om konceptet är redo för 
fortsatt utveckling eller om ett behov av att upprepa av utvecklingsprocessen 
föreligger. Det kan även vara aktuellt att avsluta projektet.19  

                                                 
18 Industriell Produktutveckling 
19 Product Design and Development 
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3 FÖRSTUDIE 
 

 

 

 

 

 

3.1 PRINCIP OCH KONSTRUKTION 
Termodynamikens andra lag säger i grund och botten att om ett kallt objekt 
placeras bredvid ett varmt objekt så kommer det kalla objektet bli varmare och det 
varma objektet kallare. Då med förutsättning att systemet är slutet vilket innebär 
att inget förloras eller tillkommer medan produkten är igång. Ett stängt kylskåp 
bygger på denna princip genom att en avdunstande gas används för att ta upp 
värme och lämna den omgivande miljön kyligare.20  

Vid kylskåpets botten finns en kompressor som drivs av en elektrisk motor. Den 
har till uppgift att komprimera ammoniakgas. Genom att komprimera gasen ökar 
trycket och gasen värms upp. När gasen är uppvärmd tar den sig ut genom de 
slingor som finns på kylskåpets baksida varpå överskottsvärme frigörs till 
omgivningen. Ammoniaken kyls då ner allt eftersom och övergår efterhand till 
vätskeform. Vätskan tvingas sedan genom en mycket liten öppning vilket kyler 
ammoniaken ytterligare och gör den mer snabbrörlig. Avdunstning sker sedan allt 
eftersom ammoniaken rör sig längs med kylskåpets slingor. Förloppet sker vid 
−32°C vilket gör att värme dras från omgivningen och med det sjunker 
temperaturen i kylskåpets förvaringsutrymme.21 

3.2 GENERELL PROBLEMBESKRIVNING 
Nästan alla livsmedel innehåller bakterier som orsakar förstörelse eller hälsofaror 
om dessa tillåts öka i antal. Ett kylskåps uppgift är att hämma eller tillintetgöra 
tillväxten av dessa bakterier. 

Det finns två typer av bakterier varav den ena orsakar matburna hälsofaror medan 
den andra ger upphov till att varornas livslängd förkortas. Om bakterierna förses 
med fukt och höga temperaturer skapas en gynnsam miljö som gör att tillväxt sker 
mycket snabbt. För den typ av bakterier som ger upphov till att varornas livslängd 
förkortas så ger tillväxt märkbara skillnader i exempelvis lukt, smak och 
konsistens. För den typ av bakterier som orsakar matburna hälsofaror så är tillväxt 
svårare att upptäcka. 

Generellt har dessa bakterier snabbast tillväxt mellan 5−50°C och uppvisar 
inaktivitet vid temperaturer lägre än −18°C. Temperaturer på 2−5°C hämmar 
tillväxten hos nästan samtliga bakterier som orsakar matburna hälsofaror och ger 

                                                 
20 Termodynamikens andra lag säger att entropin (oordningen) alltid ökar i ett slutet system. (Luleå 
Tekniska Universitet) 
21 www.wisegeek.com 

I förstudien presenteras först hur ett ”vanligt” kylskåp är konstruerat och vilken 
princip det bygger på.  För att tydliggöra vilket problem ett ”vanligt” kylskåp 
löser så formuleras en generell problemformulering och få insikt i hur det löser 
problemet så tas en generell funktionsanalys fram. Dessa moment följs av en 
informationsinsamling för att få svar på efter vilka förhållanden lösningen ska 
anpassas och för att ge djupare förståelse för problematiken. Därpå följer en 
kartläggning av liknande produkter för att få kännedom om vilka lösningar som 
är anpassningsbara till aktuell problembild. 
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mer långsam tillväxt för bakterier som ger upphov till att varornas livslängd 
förkortas.22 

Problemet med att konsumenter råkar ut för matburna sjukdomar eller att 
införskaffade varor får förkortad hållbarhet kan således lösas genom att ett 
kylskåp tillhandahåller temperaturer som hämmar eller tillintetgör tillväxt av 
skadliga bakterier. 

3.3 GENERELL FUNKTIONSANALYS 
Nedan presenteras en sammanfattning av den funktionsanalys som tagits fram för 
ett ”vanligt” kylskåp. För fullständig analys se bilaga 3 Generell funktionsanalys. 

Ett kylskåps huvudfunktion är att tillhandahålla förvaring som erbjuder kyla och 
fukt. Det ska kunna hantera allt från stora till små volymer och vara anpassat efter 
bland annat vegetabilier, animalier och mejerier. Ett kylskåp bör även ta hänsyn 
till varor som är ömtåliga, producerar eller påverkas av etylen och avger eller 
absorberar starka aromer. Livsmedel och andra dagligvaror som är färska, kladdar 
eller har andra utmärkande egenskaper behöver även de tas i beaktande. På samma 
sätt behövs anpassning efter varor med gemensam form så som burkar, flaskor et 
cetera.23, 24 

Ett kylskåp som uppfyller sin huvudfunktion bidrar till att tillväxten av skadliga 
bakterier hämmas vilket gör att varors hållbarhet förlängs och hälsofaror 
reduceras. För användaren är det även önskvärt att kylskåpet är lätt att rengöra och 
går att anpassa efter behov. Därtill ska det vara lätt att hitta varor som söks och 
förflyttning sker obehindrat och då utan att andra varor skadas. 

3.4 INFORMATIONSINSAMLING 
Ett ”vanligt” kylskåp är anpassat efter industrialiserade länder där tillgången till 
elektricitet är pålitlig och utbredd. I Puerto Rico pågår utvecklingsarbete och 
tillgången på elektricitet är obefintlig eller bristfällig vilket gör att ett ”vanligt” 
kylskåp är olämpligt som lösning på problemet. Följande frågor ställs för att få 
svar på efter vilka förhållanden lösningen ska anpassas och för att ge djupare 
förståelse för problematiken.  

 Vilken miljö rör det sig om? 
 Vilka är användarna? 
 Vilka livsmedel och andra dagligvaror är i behov av lägre temperatur? 
 Hur stora temperatursänkningar behövs? 
 Under hur lång tid ska varorna erhålla lägre temperatur? 
 Vad karaktäriserar varorna? 
 Hur lagras varorna av användarna?  
 Hur transporteras varorna av användarna? 
 Behöver lösning vara mobil eller stationär? 
 Hur löser användarna problemet i dagsläget? 

                                                 
22 www.refrigerators.com 
23 Etylen är en färglös gas med svag lukt och kemiska formel C2H4, se kapitel 16 Ordlista. 
(Nationalencyklopedin) 
24 Frukter och grönsaker som avger etylen kan påskynda mognadsprocessen hos andra vegetabilier 
så för att undvika övermognad bör dessa placeras med avstånd från varandra. (Mossagården) 
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 Vad får användarna ut av att en lösning på problemet tas fram? 
 Efterfrågar användarna en särskild lösning på problemet? 
 Hur informeras användarna om vad de får ut av att en lösning på 

problemet tas fram?  
 Hur informeras användarna om hur lösningen används? 
 Kan lösningen vara ”självförklarande” (det vill säga att lösningen i sig 

själv förklarar vilket problem den löser)? 
 Vilka energikällor finns på platsen? 
 Vilka energikällor har användarna kunskap om och resurser till att 

använda? 
 Vart kan tillverkning ske? 

Svar till respektive fråga erhålls genom sökningar på nätet och samtal samt 
mailutväxling med Annie Johansson och Börje Erdtman. 

Vilken miljö rör det sig om? 
Landets klimat bestäms efter altitud och säsong, som består av periodiska regnfall 
med liten eller ingen temperaturförändring. Landet kan delas vertikal i fyra 
regioner. Den ”tropiska zonen” sträcker sig från havsnivå till 1 100 meters höjd 
med en årlig temperatur på 24−27°C men undantag gäller för områden vid 
havsnivå som uppvisar temperaturer på 18−38°C. Från 1 100 till 2 000 meters 
höjd är medeltemperaturen 18°C och mellan 2 000 och 3 000 meters höjd ligger 
den ”kalla zonen” där medeltemperaturen är 13°C. Från 3 000 meters höjd och 
över varierar temperaturen mellan 13−17°C beroende på altitud. Landets 
nederbörden per år är i genomsnitt 107 centimeter och som tyngst på västkusten 
och i Anderna.25 

Amazonas regnskog är en tropisk och subtropisk regnskog på 5,5 miljoner km2 
som sträcker sig över nio länder i Sydamerika. Den håller över hälften av världens 
återstående regnskogar och är betraktad som den mest artrika. Genom området 
flyter en av jordens längsta och mest vattenrika floder, Amazonasfloden.26  

I den södra delen av Colombias amazonasområde ligger Amazonas vilket är ett av 
landets 32 departement. Huvudstad i departementet heter Leticia och är landets 
sydligaste stad. Leticia har en yta på 5 968 km2 samt 37 000 invånare och genom 
att ligga 96 meter över havsnivå så hör staden till landets ”tropiska zon”.  

 

Figur 1 Karta över Colombia med Leticia markerat i rött (Wikipedia, 2009) 

Byn Puerto Rico är lokaliserad utanför Leticia och uppskattningsvis tar det 2,5 
timmar att ta sig mellan områdena med snabbåt. Eftersom information om 

                                                 
25 www.nationsencyclopedia.com 
26 sv.wikipedia.org 
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området är mycket begränsad så antas uppgifterna för temperatur och nederbörd i 
Leticia även gäller för Puerto Rico.27  

 

 
Figur 2 Genomsnittlig temperatur och nederbörd per månad i Leticia (MSN Weather, 2009) 

Leticia uppvisar relativt fasta temperaturer eftersom det med endast ett par få 
undantag skiftar mellan 22−32°C. Beroende på månad så faller nederbörd på 
11−21 centimeter och regnperioden pågår mellan januari till maj.28 

Vilka är användarna? 
Lösningen anpassas efter de familjer som bor i Puerto Rico och främsta användare 
är den person som ansvarar för hushållet dagliga sysslor, men det är även värt att 

                                                 
27 Annie Johansson 
28 Generellt startar temperaturen vid 26°C på morgonen och avslutas vid 34°C på kvällen samtidigt 
som luftfuktigheten varierar mellan 60−80 %. (Fältstudie)   
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ta andra grupper i beaktande. Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar 
är extra känsliga för riskerna med undermåliga produkter. Gravida och deras 
foster kan vara känsligare för infektioner eller att infektionen blir allvarligare än 
normalt.29 

Vilka livsmedel och andra dagligvaror är i behov av lägre temperatur? 
Det utgås från varor som är vanligt förekommande i ett ”vanligt” kylskåp, och 
som invånarna i Puerto Rico har tillgång till eller kan transporteras till orten utan 
att förfaras.  

Enligt Livsmedelsverket finns inga detaljerade bestämmelser för vegetabiliers 
förvaringstemperaturer och kylningstider. Generellt sett ska nedkylning ske så 
snabbt som möjligt efter skörd och bearbetning utföras till den temperatur som är 
optimal för specifik vegetabilier. Saknas anvisningar så ska livsmedlet kylas till 
8°C eller lägre och på kortare tid än 4 timmar. 

För färska frukter och grönsaker är sista förbrukningsdagen i de flesta fall dagen 
då livsmedlet inte längre ser aptitliga ut. Det vill säga att varan har ändrat färg, 
lukt, konsistens eller att bakterietillväxt blivit synlig. 

Bakteriernas försök att använda växten som tillväxtsubstrat motstås vanligtvis av 
friska växtdelar medan denna förmåga har gått förlorad hos skördade växter. 
Nedbrytningen orsakas av livsmedlets fysiska åldrande i kombination med 
bakterietillväxt. Denna nedbrytning skiljer sig åt beroende på vilket livsmedel det 
gäller, vilken behandling den genomgått, hur den har förvarats och hur 
sammansättningen av den endogena mikrofloran ser ut. Exempelvis lagras tomater 
vid 11−14°C medan majskolvar förvaras vid 0°C.30 

För att få en ungefärlig uppfattning om vegetabiliers ideala förvaring används 
information från www.ekofrukter.se, en sida som tillhandahålls av ett företag som 
säljer och levererar frukter samt grönsaker. 

Figur 3 Hållbarhet för vegetabilier visar hur lång hållbarhet en vegetabilier har 
beroende på temperatur och relativ fuktighet. I den övre raden anges vilken ideal 
temperatur tillsammans med ideal relativ fuktighet som behövs för att livsmedlet 
ska få längsta möjliga hållbarhet. I den undre raden anges hur livsmedlets 
hållbarhet förändras om den förvaras i högre temperatur och till lägre relativ 
fuktighet.31 

Vegetabilierna är kategoriserade efter ”grönsak” och ”frukt” samt gäller enskilda 
varor. Under ”känslighet” anges hur temperaturkänslig livsmedlet är och om den 
är känslig för uttorkning eller kylskador. Uppgifter om livsmedlet producerar eller 
om den är känslig för etylen uppges under samma kolumn. För mer uppgifter om 
vegetabiliers hållbarhet se tabell 1 Hållbarhet för vegetabilier. 

 

 

                                                 
29 www.slv.se 
30 Endogen betyder ”inifrån kommande”. (Nationalencyklopedin) 
31 Relativ fuktighet syftar till den grad av vattenånga som luften innehåller, se kapitel 16 Ordlista. 
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Vegetabilier 
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[°C] 
 

 
RF  
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Hållbarhet 
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Känslighet 
 

 
 
Avokado (1) (2) 
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•Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

 
Tomat 
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14 
3-4 

 
• Mycket temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

 
Majskolv 

 
0  
20  
 

 
95-100 
60 

 
4-8 
1-2 

 
• Mycket temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

 
Banan (gul) 

 
12-14 
20 

 
95-100 
EA 

 
3-6 
2-3 

 
• Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador 
 

 
Clementin 

 
0-4 
20 

 
85-90 
EA 

 
10-14 
7-10 

 
• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

 
Passionsfrukt  

 
7-10 
EA 

 
85-90 
EA 

 
21-28 
EA 

 
• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

 
* Relativ fuktighet 
** Ej angivet 
(1) Hållbarheten beror i hög grad på mognadsstadiet. 
(2) Hållbarheten beror i hög grad på sort. 
 

Figur 3 Hållbarhet för vegetabilier 

De grönsaker och frukter som inte omnämns i tabell 1 Hållbarhet för vegetabilier 
saknar fullständiga uppgifter eller återfinns inte hos källan. Med hänsyn till 
projektets tidsram utesluts baljväxter, bär, kryddor, nötter, rotfrukter och svampar. 

Enligt Livsmedelsverket betraktas livsmedel med hållbarhet på fem dagar eller 
mindre vid förvaringstemperatur på 4°C som mycket lättfördärvliga eftersom 
dessa kan utgöra en fara för hälsan och att denna inträffar inom ett fåtal dagar. Till 
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dessa hör bland annat färsk fisk, kyckling, köttfärs, organ och rå korv. För 
livsmedel av animaliskt ursprung ska nedkylning ske i så små enheter som möjligt 
direkt efter produktion och sedan hållas kyld i alla delar av varan till lagstadgad 
temperatur.32 

Vilken lagstadgad temperatur enskild animalier ska erhålla finns specificerat i 
figur 4 Hållbarhet för animalier. Livsmedelsverket anger förhållandena för när ett 
livsmedel betraktas som lättfördärvligt, men vilken hållbarhet enskild animalier 
erhåller om den hålls till lagstadgad temperatur återfinns inte hos källan. 

För att få närmare uppfattning om livsmedlens hållbarhet används uppgifter från 
www.refrigerators.com.  

 
Animalier 

 
Temperatur 
[°C] 
 

 
RF  
[%]* 

 
Hållbarhet 
[dygn] 

 
Notering 
 

 
Färsk fisk och 
fiskprodukter 
 

 
0 

 
EA** 

 
1-2 
1-2 

 
Fisk 
Skaldjur 

 
Slaktkropp av 
tamdjur 
 

 
7 
 

 
EA 

 
1-2 
1-2 
1-2 

 
Biff 
Fläsk 
Lamm 
 

 
Styckningsdetaljer 

 
7 
 

 
EA 

 
7 
3-5 

 
Bacon 
Kotletter 
 

 
Fjäderfä 

 
4 
 

 
EA 

 
1-2 
1-2 

 
Kyckling 
Kalkon 
 

 
Malet kött 

 
2 
 

 
EA 

 
EA 

 
EA 

 
Flytande ägg 

 
4 
 

 
EA 

 
21-35  
3-5 

 
Färskt 
Kokt 
 

 
Råkorv 

 
4 
 

 
EA 

 
14-21 

 
Hård  

 
* Relativ fuktighet 
** Ej angivet 
 

Figur 4 Hållbarhet för animalier 

För tillredda animalier (även kallade rester) så saknas fullständiga uppgifter. Det 
är trots det värt att notera att denna grupp har en hållbarhet på upp till fyra dagar 
eftersom tillredda animalier är vanligt förekommande i ett ”vanligt” kylskåp.  
 
De uppgifter som specificerats i figur 4 Hållbarhet för animalier förutsätter att 
ingående råvaror är av hög kvalitet, nedkylning sker snabb, behandlingen av 

                                                 
32 www.slv.se 
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råvarorna i produktions- och förädlingsprocesserna är korrekt och att färdiga 
livsmedel paketeras i adekvat förpackning.33 

Lämpligast förvaring för läkemedel anges på varans förpackning eller 
medföljande bipacksedel. Om särskilda angivelser saknas betyder det att 
medicinen ska förvaras torrt och rumstempererat. En del läkemedel är dock 
känsliga för fukt och förvaring sker då vanligtvis i förpackningar av hårdplast.34 

För exempelvis Mixtard och Actrapid, båda läkemedel som innehåller insulin, 
gäller andra riktlinjer. Dessa ska i oanvänt tillstånd förvaras i skydd för ljus och 
kylskåpstempererat. En öppnad och påbörjad förpackning förvaras i 
rumstemperatur och är då hållbar i upp till sex veckor.35, 36 

Hur stora temperatursänkningar behövs? 
Leticia uppvisar relativt fasta temperaturer med lägsta medeltemperatur på 22°C 
och högsta på 32°C. Följande beräkningar bygger på varugrupper och gäller 
således inte som riktlinjer för enskild vara.  

Ideal temperatur varierar mellan −1°C och 15°C för grönsaker och 0°C till 15°C 
för frukter. Förvaras vegetabilier jämförelsevis vid 20°C så förkortas hållbarheten 
avsevärt för de flesta frukter och grönsaker.  

Är lägsta medeltemperatur rådande och hör grönsakerna till de som klarar sig vid 
en högre ideal temperatur (15°C) så räcker det med en sänkning på 7°C. Råder 
lägsta medeltemperatur och grönsakerna ingår i den grupp som klarar sig vid lägre 
ideal temperatur (0°C) så behövs en sänkning på 22°C.  

Råder högsta medeltemperatur och grönsakerna hör till de som klarar sig vid en 
högre ideal temperatur så är en sänkning på 17°C nödvändig. Är högsta 
medeltemperatur gällande och grönsakerna ingår i den grupp som klarar sig vid 
lägre ideal temperatur så behövs en sänkning på 32°C. För frukter gäller i stort 
sett samma uppgifter men med en grads skillnad om det rör den lägre ideala 
temperaturen.    

För animalier så varierar den ideala temperaturen mellan 0−7°C. Redan vid 
förvaring i ideal temperatur är livsmedlets hållbarhet mycket begränsad.  

Om omgivningen har lägsta medeltemperatur och animalierna är de som klarar sig 
vid högre ideal temperatur (7°C) så är en sänkning på 15°C nödvändig. Råder 
lägsta medeltemperatur och animalierna ingår i den grupp som klarar sig vid lägre 
ideal temperatur (0°C) så behövs en sänkning på 22°C.  

Är högsta medeltemperatur rådande och animalierna hör till de som klarar sig vid 
en högre ideal temperatur så är en sänkning på 25°C nödvändig. Råder högsta 
medeltemperatur och vegetabilierna ingår i den grupp som klarar sig vid lägre 
ideal temperatur så behövs en sänkning på 32°C.  

De flesta mediciner kan förvaras i rumstemperatur (20−25°C) om hänsyn tas till 
läkemedlets känsligheten för fukt. Läkemedel som innehåller insulin ska förvaras 
                                                 
33 www.slv.se 
34 Rumstempererat uppskattas i detta fall till ungefär 20−25°C, se kapitel 16 Ordlista. 
35 vard.vgregion.se 
36 Kylskåpstempererat uppskattas i detta fall till ungefär 0−8°C, se kapitel 16 Ordlista. 
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kylskåpstempererat (0−8°C) fram tills att förpackningen öppnas. Efter påbörjande 
kan läkemedlet förvaras i upp till sex veckor i rumstemperatur.  

Om lägsta medeltemperatur råder så behöver läkemedel som klarar sig vid 
rumstemperatur inga temperatursänkningar eftersom lägsta medeltemperatur 
ligger inom området för vad som räknas till rumstempererat. Råder däremot 
högsta medeltemperatur så behövs temperatursänkningar på 7−12°C. 

För mediciner som innehåller insulin så behövs vid lägsta medeltemperatur en 
sänkning på 14−22°C och vid högsta medeltemperatur en sänkning på 24−32°C 
under den period läkemedlet ska förvaras i kylskåpstemperatur.  

Under hur lång tid ska varorna erhålla lägre temperatur? 
Fastställt är att vegetabilier ska nedkylas så snabbt som möjligt efter skörd och 
bearbetning utföras till den temperatur som är ideal för livsmedlet. Tabell 1 
Hållbarhet för vegetabilier anger vilket temperatur i kombination med relativ 
fuktighet som är ideal för specifik grönsak eller frukt. Exempelvis uppvisar en 
kiwi hållbarhet på upp till 168 dygn om den förvaras vid en temperatur av 0°C 
med en relativ fuktighet på 95−100 %. I tabellen finns även angivet hur 
hållbarheten försämras om vegetabilier förvaras vid mindre lämplig temperatur 
och till lägre relativ fuktighet. Jämförelsevis uppvisar en kiwi en hållbarhet på 
7−10 dygn om den förvaras vid 20°C med en relativ fuktighet på 60 %. Tabellen 
gör det klart att tiden ett livsmedel ska erhålla lägre temperatur beror på vilken 
vegetabilier det rör sig om.  

På www.refrigerators.com anges att fisk, skaldjur, biff, fläsk, lamm och fjäderfän 
håller sig i 1−2 dagar. Bacon håller sig upp till 7 dagar och kotletter 3−5 dagar. 
Färska ägg klarar sig upp till 35 dagar medan kokta ägg är brukbara i 3−5 dagar. 
Tillagade animalier får användas i högst 4 dagar efter tillredning. Hård korv har 
en hållbarhet på 14−21 dagar. Uppgifterna förutsätter att ingående behandling är 
korrekt samt att kylning sker snabbt och till ideal temperatur.  

Eftersom tillverkningsdatum många gånger saknas för läkemedel, som ska 
förvaras torrt och rumstempererat, uppstår svårigheter med att uppskatta varans 
livslängd. Men utgås från inköpstillfälle antas att denna typ av mediciner är 
hållbara i 1−2 år.  

Därtill uppstår svårigheter även vid uppskattning av livslängd för läkemedel 
innehållandes insulin. Detta eftersom källan endast anger läkemedlets hållbarhet 
vid påbörjat användande och som då är maximalt sex veckor.  

Vad karaktäriserar varorna? 
Det som karaktäriserar samtliga grupper är att de reagerar på förändringar i 
temperatur, avger smak och lukt, har skillnader i konsistens, uppvisar färg, kan få 
färgförändringar, kan angripas av bakterier och mögel, beror på ursprung och 
förändringar sker med stigande ålder. 

Vegetabilier och animalier karaktäriseras båda av att de är känsliga för uttorkning, 
beroende av fukt, formbara och kan utsättas för förruttnelse och angrepp från 
insekter. Läkemedel och vegetabilier är båda känsliga för kylskador, kan 
missfärgas, beroende av sort och behöver i vissa fall ytbehandlas. Både animalier 
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och läkemedel är i vissa fall beroende av bindemedel och tillsättande av 
konserveringsämnen. 

Enbart vegetabilier karaktäriseras av att de är känsliga för sår/stöt/slag/tryck, i 
behov av ytrengöring, beroende av mognadsgrad, kan utsättas för rötning och 
övermognad, producerar och påverkas av etylen samt uppvisar skillnader i 
skalegenheter. 

Enbart animalier karaktäriseras av att de är i behov av beredning, uppvisar 
skillnader i fetthalt, tuggmotstånd, kan frysas och i vissa fall behöver tillsättande 
av salt, kryddor eller stabiliseringsmedel. Animalier karaktäriseras även av vilken 
typ av livsmedel det gäller så som nötkött, fläskkött et cetera. 

Läkemedel är de enda som karaktäriseras av att de är fabricerade och i viss mån 
uppvisar absorbtionsförmåga. Läkemedel kan komma i både fast och flytande 
form medan vegetabilier och animalier kommer i fast form.  

Hur lagras varorna av användarna? 
I dagsläget lagras varorna till den temperatur som omgivningen erbjuder 
(22−32°C). Endast i undantagsfall sker förvaring i frigolitlådor fyllda med is.37, 38  

Hur transporteras varorna av användarna?  
Frukt och grönsaker som odlas i Puerto Rico transporteras manuellt mellan 
skördeplats och hushåll, av användarna själva. Övriga varor transporteras med båt 
via amazonasfloden.39  

Behöver lösningen vara mobil eller stationär? 
Lösningen ska ersätta ett ”vanligt” kylskåp förekommande i hushåll och det utgås 
därför från att den behöver vara stationär. 

Hur löser användarna problemet i dagsläget? 
I dagsläget lagras varorna till den temperatur som omgivningen erbjuder och 
endast i undantagsfall sker förvaring i frigolitlådor fyllda med is.40 

Vad får användarna ut av att en lösning på problemet tas fram? 
En lösning på problemet ger användarna tillgång till adekvat förvaring. Hämmas 
tillväxten av bakterier som orsakar att livsmedel och andra dagligvarors livslängd 
förkortas så förlängs varornas hållbarhet och med det går färre enheter förlorade. 
Hämmas tillväxten av bakterier som orsakar matburna hälsofaror så minskar 
risken för att användarna insjuknar i matrelaterade sjukdomar. Detta ger ökade 
inkomster och med det höjd levnadsstandard för invånarna i Puerto Rico.  

 Adekvat förvaring 
 Förlängning av hållbarhet 
 Färre enheter går förlorade 

                                                 
37 Annie Johansson. 
38 En frysbox av liggande modell med nettovolym på 300−400 liter är placerad i den butik som 
upprätthålls i Puerto Rico. Med hjälp av en generator får frysboxen tillförsel av elektricitet 4 
timmar per dag. Enligt en av butiksmedarbetarna kan varor först hållas frysta i 4 timmar och sedan 
kylda i 4 timmar. Vid behov köps frysvaror in från staden Puerto Nariño som, med snabbåt, är 
lokaliserad ungefär en timme från Puerto Rico. (Fältstudie) 
39 Annie Johansson. 
40 Det förekommer även att livsmedel prepareras med salt. (Fältstudie) 
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 Minskning av hälsofaror 
 Ökning av inkomst 
 Förbättrad levnadsstandard 

Efterfrågar användarna en särskild lösning på problemet? 
Svar på om invånarna i Puerto Rico efterfrågar en särskild lösning återfinns inte 
hos skriftliga eller muntliga källor. 

Hur informeras användarna om vad de får ut av att en lösning på problemet 
tas fram?  
I samband med ett liknande projekt gjordes en undersökning för att ta reda på 
invånarnas kunskaper gällande dricksvatten. Det framkom då att kunskapen om 
vikten av rent drickvatten var ojämnt spridd.  

De mest vanligt förekommande åkommorna var feber, influensa, huvudvärk, 
kräkningar och diarré. Enbart en del av invånarna var medvetna om att kräkningar 
och diarré ofta orsakas av förorenat dricksvatten. Det är därför troligt att 
kunskapen inom liknande ämnesområden, så som fördelarna med adekvata 
förvaringsmöjligheter, är ojämnt spridd.41 

Enligt Börje Erdtman kan det även uppstå svårigheter med att få invånarna att ta 
till sig av lösningen även om fördelar görs synliga. Föreslaget är att ta kontakt 
med en kvinna vid namn Ana Maria som sköter underhållet av ett mindre 
vattenreningsverk i Puerto Rico. Ana Maria underhåller vattenreningsverket på ett 
föredömligt sätt och har förbättrat hälsotillståndet för sin familj. Detta gör att 
grannar väljer att hämta vatten från hennes hushåll. Genom att anlita Anna Maria 
för att underhålla och utvärdera lösningen är det möjligt att informera andra bybor 
om dess fördelar.  

Hur informeras användarna om hur lösningen används? 
På liknande sätt som beskrivs i tidigare frågan så är det möjligt att informera 
andra bybor om hur lösningen används genom att anlita Ana Maria. 

Kan lösningen vara ”självförklarande”? 
Om en lösning i sig själv förklarar vilket problem den löser så underlättar det för 
när lösningen ska implementeras hos användarna. Ett sätt är att skriva eller rita 
korta instruktioner direkt på produkten. Ett annat är att lösningen har detaljer som 
användaren använt sig av tidigare eller att om produkten ska ersätta ett ”vanligt” 
kylskåp då också liknar ett ”vanligt” kylskåp.  

Vilka energikällor finns på platsen? 
Följande energikällor beräknas finnas i Puerto Rico.  

 Biomassa 
 Solenergi 
 Vindenergi 
 Elektricitet 
 Gas 
 Fotogen 

                                                 
41 Annie Johansson 
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 Vattenkraft42 

Vilka energikällor har användarna kunskap om och resurser till att 
använda? 
I Puerto Rico betalar en familj 3000 COP (10 SEK) per månad för att få tillgång 
till tre timmar elektricitet per dag. Dessutom förekommer eldning av ved och 
annat brännbart material.43, 44, 45 

Vart kan tillverkning ske? 
Leticia erbjuder ett brett utbud av varor och det går att beställa material från 
närliggande orter, där leverans uppskattas ta 1−2 veckor.46 

3.5 KARTLÄGGNING AV LIKNANDE PRODUKTER 
I industrialiserade länder är metoder för kylning till största del beroende av 
elektrisk ström som tillförs konstant och med stor tillförlitlighet. Eftersom 
tillgången på elektriciteten i utvecklingsländer många gånger är opålitlig så 
används alternativa metoder. Där står tre metoder för kylning i kontrast till 
varandra: passiva, sorberande och kompressiva.47  

Den senare är som regel beroende av ständig tillgång till elektrisk eller 
dieselgenererad strömtillförsel och lämpar sig i industrialiserade områden. Denna 
typ av kylningsmetod ligger därmed utanför ramen för projektet och behandlas 
inte närmare. 

Vilken metod för kylning som är lämpligast beror på ett flertal faktorer. Bland 
annat på vart den ska tillämpas, vilken grad av pålitlighet som krävs och nivå av 
skicklighet som behövs för att manövrera och underhålla produkten. Det beror 
även på vilka upplärningsmöjligheter som kan erbjudas, energikällor det finns att 
tillgå och vilken finansiering som är tillgänglig. 

När temperaturer på 10−25°C önskas så kan passiva metoder användas. Dessa 
inkluderar traditionella tillvägagångssätt där principen bygger på kylning genom 
avdunstning, så som användandet av porösa krukor eller övertäckning med blöt 
duk. Dessa lämpar sig i en miljö som är naturligt torr eftersom torr luft absorberar 
mycket fukt. Om luften är mättad med vattenånga kan ingen avdunstning ske 
vilket medför att kylning uteblir. Generellt är produkter som bygger på denna 
kylningsmetod gjorda av poröst material, som tillförs vatten och som het och torr 
luft tillåts röra sig över.48 

När kylning under 10°C behövs så är det berättigat att använda sig av aktiva 
kylningsteknologier. Fördelarna med sorberande kylning är att produkterna kan 
designas för att inte innehålla rörliga delar. Detta har till följd att den nivån av 
expertis som behövs för underhåll och reparation är lätt att uppnå. Dessutom är 
                                                 
42 Annie Johansson 
43 Annie Johansson 
44 Endast två hushåll i Puerto Rico har tillgång till 1−2 timmar elektricitet per dag och då med 
hjälp av en generator. (Fältstudie) 
45 COP står för colombianska pesos och SEK står för svenska kronor, se avsnitt 16 Ordlista. 
46 Annie Johansson 
47 Passiv kylning är kylning där en extern energikälla inte brukas. Sorberande kylning är kylning 
där en extern energikälla brukas, så som solenergi eller fotogen (ej elektricitet). Densamma gäller 
kompressiv kylning där den externa energikälla utgörs av elektricitet, se avsnitt 16 Ordlista. 
48 Om luften är mättad innehåller den 100 % vattenånga, se avsnitt 16 Ordlista. 
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produkterna enkla att tillverka, och används lokala tillverkare så ökar den lokala 
kunskapen för teknologin samtidigt som produkten redan är anpassad efter lokala 
energikällor.49 

Nedan presenteras en punktlista av de passiva och sorberande produkter som 
påträffades under kartläggningen av liknande produkter. För bilder och 
beskrivning se bilaga 4 Liknande produkter.  

 Pot in Pot 
 Zeer Water Cooler 
 Carafe Water Cooler 
 Janata Cooler 
 Static Cooling Chamber 
 Bamboo Cooler 
 Charcoal Cooler 
 Coolgardie Safe 
 Gas- och fotogendrivna 
 Soldrivna 
 Icy Ball 

För vidare läsning av rapporten rekommenderas läsaren att först och främst läsa in 
sig på produkten Pot in Pot.  

 

  

                                                 
49 practicalaction.org 
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4 ANALYS AV FÖRSTUDIE 
 

 

 

 

4.1 PRINCIP OCH KONSTRUKTION 
Genom att redogöra för ett ”vanligt” kylskåps princip och konstruktion så skapas 
en startpunkt. Det är ett sätt att ta ett steg in i problematiken.  

4.2 GENERELL PROBLEMBESKRIVNING 
För att förstå problematiken behövs att problemet formuleras. Den generella 
problembeskrivningen förtydligar att bakterietillväxt kan ge upphov till att 
konsumenter råkar ut för matburna sjukdomar samtidigt som införskaffade 
livsmedel och andra dagligvaror får förkortad livslängd.  

För den typ av bakterier som ger upphov till att varors livslängd förkortas så ger 
tillväxt märkbara skillnader i lukt, smak och konsistens. Detta gör det möjligt för 
användaren att på egen hand avgöra om varorna är brukbara eller behöver 
kasseras. För den typ av bakterier som orsakar matburna hälsofaror så är tillväxt 
svårare att upptäcka. Det räcker inte med användarens sunt förnuft för att avgöra 
varornas duglighet vilket ställer krav på lösningen.  

Generellt har dessa bakterier snabbast tillväxt mellan 5−50°C och uppvisar 
inaktivitet vid temperaturer lägre än −18°C. Temperaturer på 2−5°C hämmar 
tillväxten hos nästan samtliga bakterier som orsakar matburna hälsofaror och ger 
långsammare tillväxt för bakterier som ger upphov till att produktens livslängd 
förkortas. Dock påträffas inget svar för vilken ökning eller minskning i 
bakterietillväxt som erhålls vid specifika gradtal. 

4.3 GENERELL FUNKTIONSANALYS 
För att få klarhet i hur problemet löses så analyseras funktionerna hos ett ”vanligt” 
kylskåp. Funktionsanalysen visar att produkten hämmar tillväxten av skadliga 
bakterier genom att erbjuda kylig och fuktig förvaring.  

Det är möjligt att hämma tillväxt av bakterier genom att torka livsmedel eller 
använda tillsatser så som bakteriedödande medel, saltning et cetera. Det som 
skiljer funktionerna hos ett ”vanligt” kylskåp från dessa metoder är att förvaring 
med hjälp av kyla och fukt tillåter varorna att behålla sin ursprungliga karaktär. 
Fördelar föreligger således med att lösningen utgår från funktionerna ett ”vanligt” 
kylskåp besitter.   

4.4 INFORMATIONSINSAMLING 
Ett återkommande inslag under informationsinsamlingen är att tillgången till 
uppgifter om Puerto Rico är begränsad vilket försvåras arbetet med att utreda 
problematiken och bygga upp aktuell problembild. Det finns av tids- och 
resursmässiga skäl ingen möjlighet att besöka platsen och användarna innan 
fältstudien påbörjas. Informationsinsamlingen är därför baserad på sekundära 
källor. För att få så tillförlitlig information som möjligt faller valet av muntliga 

Först förklaras meningen med att redogöra för ett ”vanligt” kylskåps princip och 
konstruktion. Sedan analyseras den information som framkom i den generella 
problemformuleringen, generella funktionsanalysen, informationsinsamlingen 
och kartläggning av liknande produkter. 
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källor på Börje Erdtman och Annie Johansson. Detta eftersom båda besökt platsen 
och varit i kontakt med invånarna tidigare, och även arbetar inom liknande 
områden. 

Eftersom lösningen anpassas efter de förutsättningar som finns i Puerto Rico så 
står det klart att den ska kunna vara verksam vid höga temperaturer och hög 
luftfuktighet. Lösningen är till för samtliga invånare i Puerto Rico men tros vara 
till störst nytta för barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Dock 
anpassas lösningen efter den familjemedlem som ansvara för hushållet eftersom 
denna står för det dagliga handhavandet.50   

Vid insamlandet av information tydliggörs att det framför allt är livsmedel och 
mediciner innehållandes insulin som är i behov av lägre temperaturer än vad 
miljön i Puerto Rico erbjuder. Riktlinjerna för vegetabilier är starkt bundet till 
vilken typ av frukt eller grönsak det rör sig om och görs en generalisering så ska 
enskild produkt kylas till maximalt 8°C inom loppet av 4 timmar. För ett flertal 
vegetabilier behövs även hänsyn tas till om varan producerar eller påverkas av 
etylen och att de avger eller absorberar aromer. Detta eftersom förvaring då ska 
ske på ett sådant sätt att varorna hindras från att påverka varandra. 

När det kommer till animalier är även här riktlinjerna varuspecifika men eftersom 
denna typ av livsmedel har väldigt kort livslängd och är mycket lättfördärvliga 
kan en generalisering bli direkt missvisande. Fisk, köttvaror och fjäderfä har en 
hållbarhet på 1−2 dagar förutsatt att de hålls till ideala temperatur på 0°C, 7°C 
respektive 4°C. Undantag gäller för bacon och kotletter som håller sig 7 
respektive 3−5 dagar och malet kött som ska hållas vid en temperatur på 2°C. 
Färska ägg håller sig i 21−35 dagar och kokta ägg 3−5 dagar vid 4°C. Råkorv har 
en hållbarhet på 14−21 dagar om den erhåller en temperatur på 4°C. Riktlinjerna 
förutsätter hög ingående kvalitet på livsmedlet, korrekt behandling i produktions- 
och förädlingsprocesserna, snabb nedkylning och adekvat förpackning. 
Nedkylningen ska ske i så små enheter som möjligt för att temperaturen ska 
spridas jämnt och på så vis säkerställa att hållbarheten gäller för hela livsmedlet.  

När det kommer till läkemedel så är riktlinjen att oöppnande förpackningar hålls 
hållas kylskåpstempererat i up till 6 veckor.  

Samtliga riktlinjerna är anpassade efter svenska normer och att uppfylla dessa i 
Puerto Rico är önskvärt men troligen mycket svårt. Detta beror på ortens 
begränsade utveckling i kombination med det klimat som råder. Eftersom 
varornas hållbarhet står i direkt relation till temperaturen de förvaras i så antas att 
en liten sänkning generera en liten förlängning i hållbarhet. För invånarna i Puerto 
Rico är även en liten förlängning i hållbarhet en förändring till det bättre.  

I dagsläget i Puerto Rico så saknas adekvata förvaringsmöjligheter för livsmedel 
och mediciner, endast undantagsvis sker förvaring i frigolitlådor fyllda med is. 
Detta ger upphov till att animalier har högst en förbrukningsdag och att 
vegetabilier har mycket begränsad hållbarhet. Genom att ta fram en lösning som 
erbjuder adekvat förvaring så kan varornas hållbarhet förlängas och risken för att 
insjukna i matrelaterade sjukdomar minskas. För invånarna i Puerto Rico innebär 
det en ökning i inkomst och höjd levnadsstandard.  

                                                 
50 Luftfuktighet, se avsnitt 16 Ordlista. 
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Även om ett flertal energikällor finns i området så har invånarna i Puerto Rico 
endast tillgång till ved för eldning och ett par timmar elektricitet per dag. Dessa 
begränsningar talar för att det vore mest fördelaktigt att utgå från basprincipen för  
passiva produkter, det vill säga kylning genom avdunstning. Det föreligger dock 
en fara i att den höga luftfuktigheten i Puerto Rico försämrar lösningens 
verkningsgrad.51  

Det kan även uppstå svårigheter vid implementering av lösningen eftersom 
invånarna uppvisar ojämnt spridd kunskapsnivå samtidigt som en viss motvilja 
finns till att ta till sig av nya lösningar. Förslaget om att låta lösningen spridas via 
lokalbon Ana Maria tros vara mycket användbart eftersom information mellan 
byborna tagit den vägen tidigare.   

4.5 KARTLÄGGNING AV LIKNANDE PRODUKTER 
Det framgår att sorberande konstruktioner erbjuder temperaturer under 10°C 
medan passiva erbjuder temperaturer på 10−25°C. Enligt förstudien är produkter 
som erbjuder temperaturer under 10°C mest användbara för att lösa problemet, 
varpå valet bör falla på sorberande produkter.  

Men för att avgöra vilken metod som är mest lämplig behövs ett flertal faktorer 
tas hänsyn till så som vart den ska tillämpas, grad av pålitlighet som krävs och 
skicklighet som är nödvändig. Därtill vilka upplärningsmöjligheter som finns att 
tillgå, energikällor som är tillgängliga och vilken finansiering som är möjlig.  

 

  

                                                 
51 Verkningsgrad syftar till förhållandet mellan tillförd och nyttiggjord energi i ett slutet system, se 
avsnitt 16 Ordlista. (Nationalencyklopedin) 
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5 VAL AV PRODUKTUTVECKLINGSUPPGIFT 
 

 

 

5.1 VAL AV METOD FÖR KYLNING 
Det framgår av förstudien att metoder som erbjuder temperaturer under 10°C är 
mest lämpade för att lösa problemet. Sorberande produkter kan användas i heta 
och fuktiga klimat, och erbjuder hög grad av pålitlighet.  

Det är dock svårt att uppnå den skicklighet som krävs för att manövrera och 
underhålla denna typ av produkter (jämfört med passiva produkter). Speciellt då 
invånarna har ojämn kunskapsnivå och visar motvillighet till att ta till sig av nya 
lösningar. Möjlighet till upplärning finns men är troligen så pass omfattande att 
den faller utanför projektets tidsram. En energikälla behövs köpas in och det är 
nödvändigt med regelbundet underhåll. Detta gör att priset på produkten hamnar 
högt. Sorberande produkter erbjuder förvisso temperaturer under 10°C men är 
med hänsyn till beskrivna faktorer inte lämpliga för att lösa problemet.52 

Passiva produkter lämpar sig i varma klimat, men eftersom metoden bygger på 
kylning genom avdunstning och luften i Puerto Rico innehåller hög mängd 
vattenånga så ifrågasätts verkningsgraden.  

Börje Erdtman meddelar att han i ett närområde till Puerto Rico stött på en passiv 
produkt som besatt funktionalitet (erbjöd kyla). Detta talar för att luftfuktigheten i 
området inte är högre än att denna typ av produkter går att tillämpa eller att det 
finns andra påverkande faktorer (som förbättrar verkningsgraden). Dessutom förs 
diskussionen att en liten förlängning i hållbarhet är en förändring till det bättre för 
invånarna i Puerto Rico, se kapitel 4 Analys av förstudie.  

Det är lätt att uppnå den skicklighet som krävs för att manövrera och underhålla 
passiva produkter (jämfört med sorberande produkter). Detta gör att upplärning är 
enkel och kan inneslutas i projektets tidsram. En energikälla behövs inte köpas in 
och kravet på regelbundet underhåll sträcker sig till rengöring. Detta gör att priset 
på produkten kan hållas lågt. Passiva produkter erbjuder förvisso temperaturer på 
10−25°C men är med hänsyn till beskrivna faktorer mest lämpade för att lösa 
problemet. 

5.2 VAL AV PRODUKTUTVECKLINGSOMRÅDEN 
Det finns, utifrån avsnitt 3.5 Kartläggning av liknande produkter, ingen indikation 
om att en enskild passiv produkt är mer fördelaktig att utgå från än en annan. 
Däremot urskiljs ett flertal potentiella produktutvecklingsområden, se följande 
punktlista. 

 Enkel konstruktion 
 Få delar 
 Lätt att förflytta 
 Stort förvaringsutrymme 

                                                 
52 Energikälla, se avsnitt 16 Ordlista 

Redogörelse för val av metod för kylning, val av produktutvecklingsområden och 
vilka avgränsningar som gäller för fortsatt arbete. 
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 Enkel bevattning 
 Skydd mot insektsangrepp 
 Skydd mot skadedjursangrepp 
 Lätt att manövrera 
 Lätt att underhålla 
 Närtillverkat material 
 Lätt att tillverka 
 Låg tillverkningskostnad 

För fullständig diskussion gällande val av produktutvecklingsområden, se bilaga 5 
Produktutvecklingsområden. 

5.3 AVGRÄNSNINGAR 
Projektet omfattar 30 högskolepoäng och är på avancerad nivå (D-nivå). Det 
arbete studenten utför motsvarar 20 veckor där varje vecka utgörs av 40 
arbetstimmar. Första 12 veckor tillägnas förstudien och resterande 8 veckor utgörs 
av en fältstudie som sker på plats i Colombia. 

Studenten är under fältstudien bosatt i Leticia och det är på denna ort arbete med 
att ta fram prototypen utförs. När prototypen ska testas och utvärderas förflyttas 
den till Puerto Rico. Det ingår vid test av prototyp att kontrollera förändringar i 
temperatur som erhålls i förvaringsutrymmet. Motsvarande undersökning för att 
kontrollera förändringar i bakteriehalt ingår inte. Vidareutveckling och 
implementering av produkten är med hänvisning till projektets tidsram begränsad. 

Projektets utgångspunkten är att förlänga livslängden för livsmedel och andra 
dagligvaror som får förlängd hållbarhet i en miljö som är kyligare än omgivande 
klimat, så som exempelvis vegetabilier och animalier. Baljväxter, bär, kryddor, 
nötter, rotfrukter och svampar utesluts med hänsyn till projektets tidsram. Därtill 
utesluts mejerier eftersom tillgången till denna typ av livsmedel är nästintill 
obefintlig i Puerto Rico.  

Produkten anpassas efter förhållanden som råder i Puerto Rico vilket innebär att 
den ska vara verksam vid omgivande hög temperatur och luftfuktighet. Samtliga 
invånare i Puerto Rico är potentiella användare  men handhavandet utförs av den 
person som ansvarar för hushållets dagliga sysslor.  

Material som används till produkten ska kunna köpas in till lågt pris. Det ska även 
gå att tillverka produkten till låg pris och på en ort som invånarna i Puerto Rico 
med enkelhet tar sig till. Därutöver ska en enklare ekonomisk kalkyl redovisas.  
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6 SPECIFIKATIONER 
 

 

 

6.1 SPECIFICERAD PROBLEMBESKRIVNING 
Förstudien, och då främst den generella problembeskrivningen, utgör grunden till 
den specificerade problembeskrivningen. Resultat presenteras i figur 5 
Specificerad problembeskrivning. 

 
SPECIFICERAD PROBLEMBESKRIVNING 
 
 
OMRÅDET 
 

 Har hög temperatur 
 Har hög luftfuktighet 
 Har pågående utvecklingsarbete  
 Har isolerad lokalisering 
 Har begränsade resurser 
 Har otillräckliga/outnyttjade energikällor 

 

 
INVÅNARNA 
 

 Har låga inkomster 
 Har ojämn spridd kunskapsnivå 
 Har visat begränsad mottaglighet för ny kunskap 

 

 
LIVSMEDEL OCH ANDRA DAGLIGVAROR 
 

 Kräver specifik temperatur 
 Kräver specifik fuktighet 
 Kräver uppdelad förvaring 

 

 
VARORNA RISKERAR ATT UTSÄTTAS FÖR 
 

 Skadeinsekter/skadedjur/mikroorganismer 
 Röta/förruttnelse/övermognad 
 Slag/stöt/tryck/sår 

 

 
PROBLEMET ÄR ATT 
 

 Adekvat förvaringsmöjlighet saknas 
 Varors hållbarhetstider förkortas 
 Risken för matburna hälsofaror ökar 
 Varor går till spillo 

 

 
INVÅNARNA RISKERAR ATT UTSÄTTAS FÖR 
 

 Hälsofaror 
 Minskade intäkter 
 Lägre levnadsstandard 

 

 
Figur 5 Specificerad problembeskrivning  

Redovisning av resultat för specificerad problemformulering, specificerade 
funktionsanalys, kravspecifikation och QFD. 
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6.2 SPECIFICERAD FUNKTIONSANALYS 
En funktionsanalys utförs med bakgrund i förstudien och med fokus på passiva 
produkter. Resultat presenteras i figur 6 Specificerad funktionsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Specificerad funktionsanalys 
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6.3 KRAVSPECIFIKATION 
Förstudien och den specificerade funktionsanalysen utgör grunden till 
kravspecifikationen. Men även specifikationer från påföljande metoder, verktyg 
och faser finns angivna eftersom verktyget uppdateras kontinuerligt. Resultat 
presenteras i figur 7 Kravspecifikation. 

 
KRAVSPECIFIKATION 
 
MARKNADSBEDÖMNING 
 
Marknad 
 

 
Produkten är till för samliga invånare i Puerto Rico men anpassas efter den 
person som ansvarar för hushållets dagliga sysslor.  
 

Volymer 
 

Inom projektets tidsram tas 1−2 prototyper fram. För vidare produktion är 
initialt 40 enheter aktuella.   
 

Marknadslivslängd 
 

Minimalt 10−20 år.   
 

PRODUKTKRAV 
 
Omgivning 
 

 
Produkten ska vara verksam i en miljö där temperaturer på 22−32°C och 
luftfuktighet på 60−80 % råder. Den placeras med fördel på en plats där 
vinddrag sker och som är skyddad från direkta solstrålar. 
 

Kund Produkten ska anpassas för att hålla livsmedel och andra dagligvaror som 
vanligen förekommer i ett ”vanligt” kylskåp. Den ska anpassas efter olika,  
känsliga, särskilda och formgemensamma varugrupper samt varierade 
volymer.  
 
Luftcirkulationen i förvaringsutrymmet ska ge jämn 
koncentrationsfördelningen av temperaturer och olika typer av gaser (etylen 
et cetera).   
 
Produkten ska vara enkel att förflytta och möjlig att lyfta för normalbyggd 
människa. Detta genom anpassning av dess storlek, form, tyngd eller via 
hjälpmedel. Den ska även vara ergonomisk utformad och anpassas efter en 
människas förmåga att lyfta, flytta, vrida et cetera.  Det är fördelaktigt med 
en produkt som tillåter användaren att stå upprätt vid handhavande.  
 
Öppning och stängning ska kunna ske med en hand och kräva maximalt 1−2 
moment. 
 
Bevattningssystemet ska vara enkelt att använda och spridas jämnt över 
produkten. Tillförsel av vätska (eller annan substans) sker maximalt 2−3 
ggr/dag.53 
 
Produkten ska möjliggöra varierad disponering och det ska vara lätt för 
användaren att se, komma åt och flytta livsmedel och andra dagligvaror. 
Dessutom ska det inte krävas mer än en armslängd för att nå varorna. 
Förslagsvis har produkten reglerbart förvaringsutrymme och1−4 
hyllplan/lådor. 
 
Produkten ska ha lättåtkomlig ytor och lättrengörligt ytmaterial, och 
rengöringen ska kunna utföras med enkla rörelser. 

 
Säkerhet 
 

 
Produkten ska även i viss mån motstå omild hantering så som slag, stötar 
eller tryck. 
 
Produkten ska besitta skydd mot skadedjur och skadeinsekter.  Eventuella 

                                                 
53 Bevattningssystemet är det system eller utrymme som håller vätskan (så som vatten et cetera) 
som används för att kyla produkten, se kapitel 16 Ordlista.  
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”fötter” ska försvåra för skadedjur att nå varor i förvaringsutrymmet.  
 
Produkten ska hålla låg ljudnivå (vid handhavande, installation et cetera).  
 
Produkten ska inte tillfoga personskador. 
 

Stabilitet 
 

Produkten ska stå (stadigt) på ojämnt golv.  
 

Prestanda 
 

Produkten ger temperatursänkningar på minimalt 5°C och luftfuktighet på 
minimalt 90 %, och ger ett slutet system.54  
 

Dimensioner 
 

Produkten kan förvara minimalt 15 liter (i förvaringsutrymmet) och har mått 
på cirka 500×500×500 mm.  
 

Material 
 

Materialet tillåter genomsläpp av vätska (eller annan substans). 
 
Materialet är miljövänligt och ofarligt för användaren att handskas med. 
 
Materialet ska kunna köpas in till mycket lågt pris. Förslagsvis används lera 
eller lertegel. 
 
Materialet ska vara närtillverkat.  
 

Färg 
 

Eventuell färg absorberar inte solens strålar.  
 

Märkning 
 

Eventuell märkning är lätt att få syn på. 
 

Tillverkning 
 

Produkten är lätt att tillverka och bestå av maximalt 2−5 delar.  
 
Produkten kan tillverkas till mycket låg kostnad. 
 

Montering 
 

Montering ska vara mycket enkel och ta maximalt 2−3 minuter. 
 

Kostnadsramar 
 

Produkten ska hålla mycket låg prisnivå.  
 

Patent 
 

Patent är ej aktuellt. 
 

DOKUMENTATIONSKRAV 
 
Underlag 
 

 
Underlag utgörs av projektrapport med tillhörande ritningar.  

DISTRIBUTIONSKRAV 
 
Transport  
 

 
Produkten ska vara utformad för att tåla transport med mänsklig hand, bil 
eller båt. 
 

SERVICEKRAV 
 
Reservdelshållning 
 

 
Samtliga delar ska vara utbytbara och kunna köpas in på en ort som 
användarna med enkelhet tar sig till.  
 

Underhåll 
 

Går att ta isär för rengöring enskilda delar.  
 
Tillförsel av vätska (eller annan substans) sker maximalt 2−3 ggr/dag. 
 

EFTERLEVNADSKRAV 
 
Miljö 
 

 
Produkten ska tillverkas av miljövänligt material.  
 
Material som används ska vara närtillverkat.  

Figur 7 Kravspecifikation  

                                                 
54 Ett slutet system syftar i detta fall till att luft från omgivningen inte kan komma in i 
förvaringsutrymmet, se kapitel 16 Ordlista.  
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6.4 QFD – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 
För att ta fram marknadskrav, produktegenskaper och målvärden används 
förstudien, funktionsanalys och aktuell kravspecifikation. Konkurrentjämförelsen 
utgörs av de passiva produkter som presenterades under kartläggningen av 
liknande produkter. Resultat presenteras i figur 8 QFD – Quality Function 
Deployment. 

 
Figur 8 QFD − Quality Function Deployment 
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Egenskapsvikt
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120
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12

65

65

61

39

45

18

27

27

54

28

Målvärden 

Ger temperatursänkning på minimalt 5°C 

Ger luftfuktighet på minimalt 90%

Ger jämn koncentrationsfördelningen 

Består av maximalt 2−5 delar

Förvara minimalt 15 liter

Tillåter genomsläpp av vätska

Närtillverkat

Cirka 500×500×500 cm

Möjlig att lyfta för normalbyggd människa

Inte absorberar solens strålar

Står stadigt på ojämnt golv

Tillåter användaren att stå upprätt vid handhavande

Tillförsel av vätska sker maximalt 2−3 gånger/dag

Försvårar för skadedjur att nå varor

Kan inte tillfoga personskador

Ger ett slutet system

Kan ske med en hand

Kräver maximalt 1−2 moment

Har 1−4 sektioner

Maximalt en armslängd för att nå varor

Har 1−4 lådor

Lätt att få syn på

Enkla rörelser

Lättåtkomliga ytor

Lättrengörligt ytmaterial

Håller låg ljudnivå vid handhavande

Minimalt 10−20 år

Motstår omild hantering

Besitter skydd mot skadedjur

Besitter skydd mot skadeinsekter

Tar maximalt 1−2 minuter

Samtliga delar är utbytbara Reservdelar

Rengöring

Hyllmått

Lådor

Rengöring

Skydd

Skydd

Livslängd

Förvaring

Zeer W
ater C

ooler

Innehåll

Vikt

M
iljö

Funktion

Temperatur

Ljudnivå

Plats för märkning

Utformning

Fötter

Ytor

Montering 

Bevattning

Skydd

Stabilitet

Rengöring

Öppning och förslutning

Luftcirculation

Produktegenskaper

Mått

Fukt

Materialsammansättning

Installation

U
tseende

Hyllor

Lock

Öppning och förslutning

Materialtillverkning

Färg

Delar

M
ontering

P
ris

R
engöring

H
andhavande

C
arafe W

ater C
ooler

med avseende på produktegenskaper
Konkurrentjämförelse 

S
tatic C

ooling C
ham

ber

B
am

boo C
ooler

Janat C
ooler

P
ot in P

ot

C
oolgardie S

afe

C
harcoal C

ooler

1 = Något samband 

3 = Starkt samband 

9 = Mycket starkt samband 

 

Vid skala 1−5 så är 1 = minst viktigt och 

5 = viktigast. 
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7 ANALYS AV SPECIFIKATIONER 
 

 

 

7.1 SPECIFICERAD PROBLEMBESKRIVNING 
Den generella problembeskrivningen redogör för vilka bakterier som ger upphov 
till, och vilken typ av, problem. Den specificerade problembeskrivningen 
förtydligar att problemet är mer omfattande och sträcker sig även utanför 
produkten fysiska dimensioner.   

Det påträffas även en motsättning, livsmedel och andra dagligvaror behöver fukt 
men samtidigt så gynnar en fuktig miljö bakterietillväxt. 

7.2 SPECIFICERAD FUNKTIONSANALYS 
Den specificerade funktionsanalysen är en uppdatering och utveckling av den 
generella funktionsanalysen. Den största förändringen som skett är att 
huvudfunktionerna ”medge förvaring”, ”erbjuda kyla” och ”återge fukt” i den 
generella funktionsanalysen övergår till att bli huvudfunktionen ”medge 
kylförvaring” i den specificerade funktionsanalysen. Dessutom har ett flertal 
funktioner tillkommit, utvecklats eller omformulerats. 

7.3 KRAVSPECIFIKATION 
Det är möjligt att samtliga kundkrav och specifikationer inte går att uppfylla till 
fullo, då en del befinner sig utanför för vad som är realistiskt eftersom det finns 
”förhoppningar” om ett visst resultat. Men resonemanget är att det är bättre att 
sikta för högt än för lågt, för går man från ”mycket hög kvalitet” till ”hög kvalitet” 
så är det likväl en kvalitativ produkt.  

Kundkrav och specifikationer som produkten ska uppfylla inhämtas längst med 
projektets gång. Hur är det möjligt att veta att samtliga har kommit med?  Hur är 
det möjligt att veta att  ett kundkrav eller en specifikation förbisetts? Det är viktigt 
att komma ihåg att man är sin egen begränsning. 

Det påträffas en motsättning i att det behövs luftcirkulation i förvaringsutrymmet 
samtidigt som systemet ska sluta tätt.  

7.4 QFD – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 
Målvärden som har över 100 poäng är ”består av maximalt 2−5 delar”, ”har 1−4 
sektioner”, ”har 1−4 lådor” och ”inte längre än en armslängd”. Detta tolkas som 
att produkten ska vara av enkel uppbyggnad samtidigt som den erbjuder uppdelat 
förvaringsutrymme.  

Målvärden  som har mellan 50−100 poäng är ”ger temperatursänkning på 
minimalt 5°C”, ”kan förvara minimalt 15 liter”, ”cirka 500×500×500”, ”är möjlig 
för normalbyggd människa att bära”, ”kan inte tillfoga personskador”, ”ger ett 
slutet system”, ”tillåter enkla rörelser”, ”lättåtkomliga ytor”, ”lättrengörligt 
ytmaterial” och ”tar maximalt 1−2 minuter”. Detta tolkas som att produkten ska 
vara enkel att hantera och lätt att transportera.  

Analys av den information som presenteras i specificerad problemformulering, 
specificerad funktionsanalys, kravspecifikation och QFD. 
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Det som är anmärkningsvärt är att högst viktning ges till marknadskravet ”medge 
kylförvaring” men att målvärdet ”ger temperatursänkning på minimalt 5°C” får 
relativt lågt värde (60 poäng). Detta tolkas inte som att marknadskravet sjunkit i 
relevans utan som att det undgått att sammanfalla med ett flertal 
produktegenskaper. QFD är inget exakt verktyg och justeringar samt 
omviktningar förekommer.  

Ett par produktkrav gränsar även till att vara lösningar, så som ”fötter” som 
motsvaras av målvärdet ”försvårar för skadedjur att nå produkter”. Detta har sin 
bakgrund i att större delen av de passiva produkterna som används till 
konkurrentjämförelsen innehar fötter.  

Den konkurrentjämförelse som görs i avseende på marknadskrav visar att fördelar 
och nackdelar mellan produkterna är jämnt fördelade. Det finns ingen produkt 
som utmärker sig markant jämfört med andra. Dock uppvisar en del jämn 
fördelning i viktningen medan andra har höga toppar och djupa dalar. Den 
konkurrentjämförelse som görs i avseende på produktegenskaper visar att fördelar 
och nackdelar mellan produkterna är jämnt spridda. Dock har anmärkningsvärt 
många fått höga värden.  

När metoder och verktyg används så viktas kundkrav och specifikationer olika 
beroende på vad som betraktas som mest värdefullt för användaren (eller andra 
berörda, beroende på andra faktorer et cetera). En hög viktning i den ena leder 
vanligtvis till hög viktning i den andra eftersom metoderna och verktygen bygger 
på varandra. För att bygga projektet på genomtänkta beslut och erhålla 
kvalitetssäkrat resultat så är det viktigt att varje gång fråga sig om just detta 
kundkrav eller just denna specifikation ska erhålla just denna viktning.  

För att undvika att falla in i ett spår och utveckla produkten utifrån en subjektiv 
bedömning så används kunskap från utomstående källor (litteratur, kontakter, 
handledare et cetera). Metoder och verktyg används för att sätta 
produktutvecklingsuppgiften i en position där den bedöms objektivt istället för 
subjektivt. Ett förslag är att efter varje genomförd metod eller genomfört verktyg 
fråga sig om resultatet som erhålls bygger på en subjektiv eller objektiv 
bedömning? Ett annat förslag är att ta reda på om ett liknande projekt finns 
tillgängligt och göra en jämförelse.55 

Det är värt att framhålla att inga metoder eller verktyg är exakta eftersom olika 
analyser erhålls beroende på utövare, tidpunkt och placering av indata. Men om 
resultat inte är exakta hur vet man då att man har ett korrekt kundkrav eller en 
korrekt specifikation? Blir ett beslut som tas i ett tidigt skede normgivande? 

Förutom använda metoder och verktyg, finns det andra som skulle ha varit till 
fördel för projektet? Detta beror självfallet på hur mycket tid som finns att tillgå 
och vilka resurser som är tillgängliga. Dessutom är det möjligt att använda en 
metod eller ett verktyg upprepade gånger. Exempelvis kan en QFD användas både 
före och efter konceptfasen. För detta projekt anses att ett rimligt antal metoder 
och verktyg använts, med hänsyn till tidsplan och erhållet resultat.   

                                                 
55 Objektiv bedömning syftar till faktabaserad bedömning, och subjektiv bedömning syftar till 
känslobaserad bedömning, se kapitel 16 Ordlista.  
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8 KONCEPT 
 

 

 

8.1 KONCEPTGENERERING 

”Try not to reinvent the wheel” (Ullman, 2003) 

För att generera idéer så utfördes en brainstorming, och för att få inspiration så 
användes förstudien, funktionsanalysen, kravspecifikationen och QFD. Det som 
framkom finns samlat i bilaga 6 Brainstorming. 

8.2 KONCEPTUTVÄRDERING 
Det som kom fram under konceptgenereringen används för att skapa och utforma 
koncept. När koncepten är färdigställda så görs först en bedömning av respektive 
koncepts lämplighet med avseende på marknadsacceptans, patentintrång och 
teknikmognad. Sedan sker en bedömning av teknikinnehåll för att se om den 
teknik som används är färdigutvecklad. Sist kontrolleras om konceptet uppfyller 
kravspecifikationen. För koncept som uppfyller kravspecifikationen görs en 
jämförelse med hjälp av Pughs matris. 

8.3 KONCEPT 1 

 
Figur 9 Skiss av koncept 1 

8.3.1 Princip och konstruktion 
Koncept 1 är en utveckling av Pot in Pot. En mindre kruka placeras inuti en större 
kruka varpå lagret mellan fylls med sand. Denna sand bevattnas ett par gånger per 
dag vilket resulterar i att vatten absorberar genom den större krukan. Detta gör att 
temperaturen i den inre krukan sjunker och den kan då användas till förvaring.  

Konceptet skiljer sig från Pot in Pot genom att sidorna hos både den inre och yttre 
krukan är ”rakare”. Detta för att två korgar ska kunna placeras, med den ena 
ovanpå den andra, i den inre krukan. På så vis kan användaren kan dela upp 
varugrupper efter behov. För att korgarna ska vara lätta att flytta så utrustas 
vardera korg med två handtag.  

Redovisning av resultat för konceptgenerering, konceptutvärdering, Pughs matris 
och val av koncept. 
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För att hindra att vatten läcker in i den inre krukan när sanden bevattnas så är 
krukans kant något upphöjd. För att systemet ska sluta tätt så placeras lock, med 
tillhörande uppåtböjda plastring, i denna upphöjning. Plastringen förhindrar 
angrepp från skadedjur och skadeinsekter. Samtidigt som temperaturhöjningar, 
orsakat av att omgivande luft kommer ner i förvaringsutrymmet, undviks.  

8.3.2 Bedömning av lämplighet 
Konceptet upplevs inte som för ovanligt för att användarna skulle vilja ta till sig 
av det. Detta eftersom formen är relativt enkel och materialet välbekant. Därtill är 
funktionen som konceptet erbjuder välkänd och handhavande av produkten kan 
utföras utan större svårigheter. 

Fördelaktigt med konceptet är att korgarna tillåter att varugrupper delas upp och 
flyttas efter behov. Det blir även lättare att komma åt livsmedel och andra 
dagligvaror som placerats längst ner i förvaringsutrymmet. Ett tätslutande lock 
gör dessutom att temperaturhöjningar undvikes samtidigt som angrepp från 
skadedjur och skadeinsekter förhindras. 

Efter en omfattande förstudie och fördjupning inom passiva produkter så 
föreligger en osäkerhet i huruvida konstruktionen ligger inom riskzonen för 
patentintrång eller inte. Detta eftersom konceptet starkt påminner om Pot in Pot 
även om förändringar gjorts i form, lock och fot. 

Konceptet är baserat på teknik som finns tillgänglig. Det kan dock föreligga 
svårigheter i att finna en producent i Leticia, eller närområden, som besitter 
tillräckligt med kunskap för att kunna tillverka produkten. 

8.3.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet är sedan tidigare känd och har prövats på andra 
håll i världen. Det är skäl till att teknologin som används till konceptet  anses 
tillräckligt mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte nödvändig och att hålla 
uppsatta tidsramar (vid fortsatt produktutveckling) anses möjligt. Det behöver 
dock utredas vilken verkningsgrad produkten har vid luftfuktighet på 60−80 %. 

8.3.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Konceptet uppfyller i helhet kravspecifikationen men uppvisar dock en del 
svagheter. Beroende på korgarnas material och utförande så kan aromer och/eller 
ogynnsamma gaser spridas i större eller mindre utsträckning. Korgarna och 
plastringen är av material som drar ner produkten livslängd. Den undre korgen 
ligger dessutom på gränsen till att det krävs mer än en armslängd för att nå varor i 
förvaringsutrymmet. Produkten är heller inte utformat för att användaren ska 
kunna stå upprätt vid handhavande. Största svagheten är dock att konceptet består 
av betydligt fler än 2−5 delar. 

Med detta i beaktande, och då med osäkerheten för patentintrång som främsta 
skäl, så anses konceptet olämpligt för vidare utveckling. Därmed beslutas att 
koncept 1 inte går vidare till nästa steg. 
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8.4 KONCEPT 2 

 
Figur 10 Skiss av koncept 2 

8.4.1 Princip och konstruktion 
Koncept 2 är till formen kubisk. En mindre kruka placeras inuti en större kruka 
varpå lagret mellan fylls med sand. Denna sand bevattnas med jämna mellanrum 
vilket leder till att vatten absorberar genom den större krukan. Det gör att 
temperaturen i den inre krukan sjunker varpå den kan användas till förvaring.  

För att förhindra vatten från att läcka in i förvaringsutrymmet när sanden 
bevattnas så är den inre krukans kant något upphöjd. Inuti finns även ”slingor” 
längst med respektive sida så att ett reglerbart hyllplan kan installeras. För att 
varor inte ska falla ner baktill, när hyllplanet skjuts fram och tillbaka, så har en 
förhöjning lagts till (längst bak på hyllplanet).  

Locket utformas med en låg kant på undersidan så att det ligger stadigt ovanpå 
den inre krukans upphöjning. Dörren är gjord av tyg, som hålls på plats med 
hönsnät, och ska även den bevattnas. 

8.4.2 Bedömning av lämplighet 
Det bedöms att konceptet inte är för ovanligt för att användarna skulle kunna ta 
till sig av det. Detta eftersom formen är enkel och materialet har använts av 
användarna tidigare. Därtill är funktionen som konceptet erbjuder välkänd och 
handhavande av produkten kan utföras utan större svårigheter. 

Reglerbart förvaringsutrymme gör det lättare för användaren att kommer åt ytor 
och varor. Största fördelen med konceptet är att livsmedel och andra dagligvaror 
tas in och ut genom sidan av produkten. Detta eftersom denna positionen, jämfört 
med handhavande från ovansidan, utgör en mer ergonomisk ställning för 
användaren. På det tillkommer att mindre än en armslängd krävs för att nå bakre 
delen av förvaringsutrymmet.  

Efter en omfattande förstudie och fördjupning inom passiva produkter så anses 
konceptet inte ligga inom ramen för ett patentintrång. Detta eftersom konceptet 
skiljer sig avsevärt från andra produkter och inget liknande påträffats. 

Konceptet är baserat på teknik som finns tillgänglig. Det kan dock föreligga 
svårigheter i att finna en producent i Leticia, eller närområden, som besitter 
tillräckligt med kunskap för att kunna tillverka produkten. Därtill kan det även 
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vara svårt att bränna leran utan att sprickbildning uppstår på grund av produktens 
raka och kantiga former.  

8.4.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet är sedan tidigare känd och har prövats på andra 
håll i världen. Detta anses skäl nog till att teknologin som används är tillräckligt 
mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte en nödvändighet och att hålla uppsatta 
tidsramar anses genomförbart. Det behöver dock utredas vilken verkningsgrad 
produkten har om luftfuktigheten ligger runt 60−80 %. 

8.4.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Genom att inneha ett reglerbart hyllplan och till formen likna ett vanligt kylskåp 
så uppfyller konceptet till stor del kravspecifikationen. Den kantiga formen 
medför dock att produkten är en aning otymplig.  

Metall och lera är relativt okompatibla materialtyper så det är osäkert om dörren 
kan monteras på ett tillfredsställande sätt eller inte. Dörrens uppbyggnad försvårar 
dessutom rengöring och reservdelshållning. Samtidigt som tyget som används drar 
ner produktens livslängd. 

Erbjuda öppning från sidan, istället för ovanifrån, är fördelaktigt. Speciellt 
eftersom att kravet på att användaren ska kunna stå upprätt vid handhavande 
uppfylls om produkten placeras på en höjd. Största nackdelen är dock att 
konceptet består av betydligt fler än 2−5 delar. 

Med detta som bakgrund görs bedömningen att konceptet inte lämpar sig för 
vidare utveckling. Koncept 2 går därmed inte vidare till nästa steg. 

8.5 KONCEPT 3 

 
Figur 11 Skiss av koncept 3 

8.5.1 Princip och konstruktion 
Koncept 3 påminner till formen om ett rätblock med undantag för den snett skurna 
öppningen. En mindre kruka placeras inuti en större kruka varpå mellanrummet 
fylls med sand. Denna sand bevattnas ett par gånger per dag så att vatten kan 
absorbera genom ytterkrukan. Med det sjunker temperaturen i den inre krukan 
varpå den kan användas som förvaringsutrymme.  

För att förhindra vatten från att läcka in i förvaringsutrymmet när sanden 
bevattnas så är kanten på den inre krukan något upphöjd. Locket utformas med en 
låg kant på undersidan så att det ligger stadigt ovanpå den inre krukans 
upphöjning. 
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Genom att lägg in en låda så skapas ett ”trappstegsliknande” hyllplan. Detta 
hyllplan gör det lättare för användaren att dela upp och synliggöra varor i 
förvaringsutrymmet. 

8.5.2 Bedömning av lämplighet 
Konceptet upplevs inte som för ovanligt för att användarna skulle vilja ta till sig 
av det. Detta eftersom formen är enkel och materialet har använts av användarna 
tidigare. Därtill är funktionen som konceptet erbjuder välkänd och handhavande 
av produkten kan utföras med enkelhet. 

En fördel med konceptet är att den sneda skärningen tillsammans med hyllplanet 
gör det lättare att se och komma åt varor i förvaringsutrymmet. Samtidigt som 
produkten har mindre än en armslängd mellan framsida och baksida. Det är även 
fördelaktigt för användaren att handhavande kan ske ovanifrån och/eller från 
sidan.  

Efter en omfattande förstudie och fördjupning inom passiva produkter så anses 
konceptet inte ligga inom ramen för ett patentintrång. Detta eftersom konceptet 
skiljer sig avsevärt från andra produkter och inget liknande påträffats. 

Tekniken som konceptet baseras på finns tillgänglig. Det kan dock föreligga 
svårigheter i att finna en producent i Leticia, eller närområden, som besitter 
tillräckligt med kunskap för att kunna tillverka produkten. Det kan även vara svårt 
att bränna leran utan att sprickbildning uppstår på grund av produktens raka och 
kantiga former. 

8.5.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet är sedan tidigare känd och har prövats på andra 
håll i världen. Det är grunden till att teknologin som används till konceptet  anses 
tillräckligt mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte nödvändig och att hålla 
uppsatta tidsramar anses möjligt. Det behövs dock utredas vilken verkningsgrad 
produkten har vid luftfuktighet på 60−80 %. 

8.5.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Konceptet anses uppfylla kravspecifikationen till mycket stor del men ett par 
svagheter förekommer. Sidorna fylls inte med sand hela vägen upp eftersom 
öppningen är snett skuren. Detta leder till ojämn koncentrationsfördelning av 
temperatur i förvaringsutrymmet. Det kan heller inte med säkerhet sägas om 
kanten på undersidan av locket utgöra ett fullgott skydd mot skadedjur, 
skadeinsekter och/eller temperaturhöjningar. Dessutom krävs två händer för att 
öppna och stänga locket. På grund av storlek och form är produkten även något 
svårt att förflytta.  

Fördelaktigt med produkten är att den erbjuder öppning från sidan, eftersom 
kravet på att användaren ska kunna stå upprätt vid handhavande uppfylls om 
produkten placeras på en höjd.  

Med detta i beaktande så anses konceptet lämpligt för vidare utveckling. Därmed 
beslutas att koncept 3 går vidare till nästa steg. 



Christiansen, T. 
PASSIV KYLNING

 

 

38(99) 
 

8.6 KONCEPT 4 

  
Figur 12 Skiss av koncept 4 

8.6.1 Princip och konstruktion 
Koncept 4 är en utveckling av Pot in Pot. Det som skiljer konceptet är att kanterna 
är raka och sluttande, samt att foten tagits bort. En mindre kruka ställs i en större 
kruka varpå mellanrummet fylls med sand. Denna sand bevattnas ett par gånger 
per dag så att vatten absorberar genom ytterkrukan. Med det sjunker temperaturen 
i den inre krukan och därmed kan den användas till förvaring.  

Ett hyllplan har tillkommit för att möjliggöra för användaren att med enkelhet 
kunna se och flytta varor i förvaringsutrymmet. Detta hyllplan utgörs av två 
träskivor som lyfts, i antingen den ena eller den andra sidan, med hjälp av 
inskärningar i vardera ytterkant. Gångjärnen som sitter mellan träskivorna ser till 
att hyllplanet sitter ihop samtidigt som sidorna går att fälla upp och ner. 

Kanten på den inre krukan är något upphöjd för att förhindra att vatten som tillförs 
läcker in i förvaringsutrymmet. Lock, med tillhörande uppåtböjda plastring, 
placeras i denna upphöjning så att produkten kan sluta tätt. På så vis undviks 
temperaturhöjningar och angrepp från skadedjur samt skadeinsekter.  

8.6.2 Bedömning av lämplighet 
Det bedöms att konceptet inte är för ovanligt för att användarna ska vilja ta till sig 
av det. Detta eftersom formen är enkel och materialet har använts av användarna 
tidigare. Därtill är funktionen som konceptet erbjuder välkänd samtidigt som 
handhavande av produkten sker med enkelhet. 

Fördelaktig med konceptet är att formen i viss mån underlättar för användaren att 
se och flytta varor i förvaringsutrymmet. Hyllplanet gör det även lätt att komma åt  
livsmedel och andra dagligvaror som placerats i botten. Ett lock, med tillhörande 
uppåtböjda plastring, motverkar temperaturhöjningar och angrepp från skadedjur 
samt skadeinsekter. 

Det föreligger osäkerhet i om konceptet ligger inom riskzonen för patentintrång 
eller inte. Produkten är en utveckling av Pot in Pot men har skillnader i form och 
fot, samt ett par tillagda delar. Detta anses skäl nog till att konceptet faller utanför 
ramen för patentintrång.  
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Konceptet baseras på en teknik som finns tillgänglig. Men det kan vara svårt att få 
tag på personer i Leticia, eller närområden, som har tillräckliga kunskaper inom 
tillverkning för att produkten ska kunna utformas enligt beskrivning.  

8.6.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet har prövats på andra håll i världen och är känd 
sedan tidigare. Detta anses skäl nog till att teknologin som används till produkten  
är tillräckligt mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte nödvändig och att hålla 
uppsatta tidsramar anses möjligt. Det behöver dock utredas vilken verkningsgrad 
produkten har vid luftfuktighet på 60−80 %. 

8.6.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Konceptet uppfyller kravspecifikationen till mycket stor del men svagheter 
förekommer. Det krävs i vissa fall att varor som ligger på hyllplanet förflyttas för 
att det ska vara möjligt att komma åt det undre förvaringsutrymmet. Dessutom gör 
inskärningarna i hyllplanet att aromer, gaser och vätskor kan spridas mellan 
förvaringsutrymmena.  

Det undre förvaringsutrymmet ligger på gränsen för att det krävs en hel armslängd 
för att nå varorna. Produkten är heller inte utformat för att användaren ska kunna 
stå upprätt vid handhavande.  

Dessutom har plastringen kortare livslängd än andra delar. Går den förlorad så 
bibehåller produkten sin funktion men utgör inte längre ett slutet system. Detta 
kan leda till temperaturhöjningar och angrepp från skadedjur samt skadeinsekter i 
förvaringsutrymmet. Dock är största svagheten att konceptet består av betydligt 
fler än 2−5 delar.  

Med detta som bakgrund så görs bedömningen att konceptet ändå lämpar sig för 
vidare utveckling. Därmed beslutas att koncept 4 går vidare till nästa steg.  

8.7 KONCEPT 5 

 
Figur 13 Skiss av koncept 5 

8.7.1 Princip och konstruktion 
Konceptet är en utveckling av konstruktionen Pot in Pot. En mindre kruka 
placeras inuti en större kruka varpå mellanrummet fylls med tvättsvamp. Denna 
tvättsvamp bevattnas med jämna mellanrum vilket gör att vatten absorberar 
genom den större krukan. Med det sjunker temperaturen i den inre krukan och den 
kan därmed användas som förvaringsutrymme. Anledningen till att tvättsvamp 
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används i mellanrummet är för att bevattningssystemet ska kunna hållas inom ett 
avgränsat område. 

Konceptet skiljer sig från Pot in Pot genom att öppning och stängning sker från 
sidan av produkten. Dörren består av två träskivor sammansatta med gångjärn. 
Den övre träskivan är fastsatt i produkten (upptill) medan den undre, som är 
fastsatt i den övre (träskivan), går att fälla upp och ner. Konceptet skiljer sig även 
genom att foten tagits bort. 

8.7.2 Bedömning av lämplighet 
Konceptet upplevs inte som för ovanligt för att användarna ska vilja ta till sig av 
det. Detta eftersom formen är enkel och materialet har använts av användarna 
tidigare. Därtill är funktionen konceptet erbjuder välkänd och handhavande av 
produkten kan utföras utan större svårigheter. 

Fördelaktigt är att öppningen från sidan underlättar för användaren att se och 
förflytta varor i förvaringsutrymmet. Tvättsvamparna gör att produkten väger 
mindre och är enklare att flytta, jämfört med om sand används. Dessutom är det 
enklare att ta isär produkten och rengöra enskilda delar.  

Det föreligger i viss mån en osäkerhet i huruvida konceptet ligger inom riskzonen 
för patentintrång eller inte. Produkten är en utveckling av Pot in Pot men har 
skillnader i form och fot, samt tillagda delar. Detta anses skäl nog till att konceptet 
faller utanför ramen för patentintrång.  

Konceptet baseras på en teknik som finns tillgänglig. Dock kan svårigheter uppstå 
med att få tag i personer i Leticia, eller närområden, som har tillräckliga 
kunskaper för att produkten ska kunna tillverkas enligt beskrivning. 

8.7.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet är sedan tidigare känd och har prövats på andra 
håll i världen. Detta är skäl nog till att teknologin som används till produkten är 
tillräckligt mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte nödvändig och att hålla 
uppsatta tidsramar anses möjligt. Det behöver dock utredas vilken verkningsgrad 
produkten har vid luftfuktighet på 60−80 %. 

8.7.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Konceptet uppfyller till större del kravspecifikationen men ett flertal svagheter 
förekommer. Tvättsvampar är enkla att rengöra men samtidigt samlar de på sig 
orenheter och skadeinsekter i betydligt högre utsträckning än (exempelvis) sand. 
Det föreligger även risk för att tvättsvamparna i blött tillstånd sjunker ner och 
samlas i botten av mellanrummet. Dessutom har de kortare livslängd än andra 
delar. 

Konceptet är heller inte utformat för att hantera olika varugrupper. Detta vägs i 
viss mån upp av att öppning sker från sidan eftersom det gör det enklare att se 
varor i förvaringsutrymmet. Varor kan dock inte staplas allt för högt eftersom 
dessa då riskerar att falla ut genom dörren.  

Det föreligger en osäkerhet i om dörren gör så att produkten utgör ett slutet 
system eller inte. Om den sluter tätt så undviks temperaturhöjningar och angrepp 
från skadedjur samt skadeinsekter. Dörrens uppbyggnad och utformning försvårar 



Christiansen, T. 
PASSIV KYLNING

 

 

41(99) 
 

dessutom rengöring och reservdelshållning. Största nackdelen är dock att 
produkten består av betydligt fler än 2−5 delar. 

Med detta som bakgrund görs bedömningen om att konceptet inte lämpar sig för 
vidare utveckling. Beslutet blir därmed att koncept 5 inte går vidare till nästa steg. 

8.8 KONCEPT 6 

 
Figur 14 Skiss av koncept 6 

8.8.1 Princip och konstruktion 
Koncept 6 påminner om ett ihåligt rör som skurits av längst med sidan vilket 
bildar två ytterkanter i formen av halvcirklar. Dessa ytterkanter är ihåliga, men 
fylls med sand. Bevattning (av sanden) sker med jämna mellanrum vilket gör att 
vatten absorberar genom ytterkanterna. Därmed sjunker temperaturen inuti 
halvcirklarna varpå dessa kan användas som förvaringsutrymme. Produkten 
öppnas och stängs genom att halvcirklarna förs samman.  

Varje halvcirkel har två hyllplan. För att varor inte ska falla ut så utrustas 
respektive hyllplan med en förhöjning framtill. Locket är kilformat, vilket ger 
halvcirklarna ett visst ”spelrum” vid förslutning.  

8.8.2 Bedömning av lämplighet 
Konceptet upplevs inte som för ovanligt för att användarna ska vilja ta till sig av 
det. Detta eftersom formen är relativt enkel och materialet har använts av 
användarna tidigare. Därtill är funktionen konceptet erbjuder välkänd och 
handhavande av produkten kan utföras utan större svårigheter. 

En fördel med konceptet  är att det erbjuder fyra förvaringsutrymmen. Detta gör 
att varugrupper kan delas upp samtidigt som det blir enklare att se och förflytta 
varor. På det tillkommer att mindre än en armslängd krävs för att nå bakre delen 
av förvaringsutrymmena.  

En annan fördel är att användaren kan välja mellan ett handhavande som sker från 
sidan och/eller ovanifrån, vilket ger en mer ergonomisk position. Dessutom är det 
fördelaktigt att locket är kilformat eftersom halvcirklarna då inte behöver fixeras 
vid varandra med allt för hög precision. 
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Efter en omfattande förstudie och fördjupning inom passiva produkter så anses 
konceptet ligga utanför ramen patentintrång. Detta eftersom inget liknande 
påträffats och konceptet skiljer sig avsevärt från andra produkter. 

Konceptet baseras på teknik som finns tillgänglig. Det kan dock vara svårt att få 
tag på personer i Leticia, eller närområden, som har tillräckliga kunskaper för att 
produkten ska kunna tillverkas enligt beskrivning. 

8.8.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet anses mogen eftersom den är känd sedan tidigare 
och har prövats på andra håll i världen. Detta anses skäl nog till att teknologin 
som används till produkten  är tillräckligt mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte 
nödvändig och att hålla uppsatta tidsramar anses möjligt. Det behövs dock utredas 
vilken verkningsgrad produkten har vid luftfuktighet på 60−80 %. 

8.8.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Konceptet anses uppfylla kravspecifikationen mycket väl men det förekommer en 
del svagheter. När användaren vill komma åt de övre förvaringsutrymmena så 
räcker det med att flytta locket. Men vill denna komma åt de undre 
förvaringsutrymmena så måste först locket flyttas och sedan cirkelhalvorna föras 
åt sidorna. Det senare kräver dessutom att två händer används. 

Det föreligger även en viss osäkerhet i om produkten kan förslutas så pass väl att 
den utgör ett slutet system. Om inte, så kan temperaturökningar ske och skadedjur 
samt skadeinsekter ta sig in.  

Fördelaktig med konceptet är att det erbjuder öppning från sidan. Placeras 
produkten på en höjd så uppfylls kravet på att användaren ska kunna stå upprätt 
vid handhavande.  

Med detta som bakgrund så anses konceptet lämpligt för vidare utveckling. Det 
beslutas härmed att koncept 6 går vidare till nästa steg.  

8.9 KONCEPT 7 

 
Figur 15 Skiss av koncept 7 

8.9.1 Princip och konstruktion 
Konceptet är en utveckling av Pot in Pot. En mindre kruka placeras inuti en större 
kruka. Det mellanrum som bildas fylls med sand och bevattnas ett par gånger per 
dag. Detta gör att vattnet absorberar genom den större krukan varpå temperaturen 
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i den inre krukan sjunker. Därmed kan den inre krukan användas som 
förvaringsutrymme. Skillnaden från Pot in Pot är att konceptet utgörs av två 
förvaringsutrymmen, ett mindre placerat ovanpå ett större. Dessutom har 
ändringar gjorts på fot och lock. 

För att hindra att vatten läcker in förvaringsutrymmena vid bevattning så är kanten 
på respektive innerkruka något upphöjd. Ett lock med uppåtböjd plastring används 
för att få ett slutet system i det övre förvaringsutrymmet. För att få ett slutet 
system i det undre så placeras en plastring på undersidan av det övre 
förvaringsutrymmet. Detta gör att temperaturhöjningar och angrepp från 
skadedjur och skadeinsekter kan undvikas.  

8.9.2 Bedömning av lämplighet 
Konceptet upplevs inte som för ovanligt för att användarna ska vilja ta till sig av 
det. Detta eftersom formen är relativt enkel och materialet har använts av 
användarna tidigare. Samtidigt som funktionen konceptet erbjuder är välkänd och 
handhavande av produkten utförs utan större svårigheter. 

Fördelaktigt med konceptet är att användaren kan skilja olika varugrupper åt, och 
att det är lätt att se samt komma varor i förvaringsutrymmet. Dessutom så erbjuds 
ett slutet system vilket gör att temperaturhöjningar och angrepp skadedjur samt 
skadeinsekter undviks. Den största fördelen är att konceptet (jämfört med övriga 
koncept)  troligen är enklast att tillverka eftersom formen på krukorna är den mest 
vanligt förekommande.  

Konceptet är en utveckling av Pot in Pot men skillnader i form samt ändrade och 
tillagda delar gör att det ligger utanför ramen för patentintrång. 

Konceptet baseras på teknik som finns tillgänglig. Det kan dock vara svårt att få 
tag på personer i Leticia, eller närområden, som har tillräckliga kunskaper för att 
produkten ska kunna tillverkas enligt beskrivning. 

8.9.3 Bedömning av teknikinnehåll 
Tekniken som ingår i konceptet anses mogen eftersom den är känd sedan tidigare 
och har prövats på andra håll i världen. Det är skäl till att teknologin som används 
till konceptet  är tillräckligt mogen. Fortsatt teknikutveckling är inte nödvändig 
och att hålla uppsatta tidsramar anses möjligt. Det behövs dock utredas vilken 
verkningsgrad produkten har vid luftfuktighet på 60−80 %. 

8.9.4 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Konceptet anses uppfylla kravspecifikationen mycket väl men att par svagheter 
förekommer. Plastringarna som används har kortare livslängd än andra delar. Går 
dessa förlorad så bibehåller produkten sin funktion men utgör inte längre ett slutet 
system. Detta kan leda till temperaturhöjningar och angrepp från skadedjur samt 
skadeinsekter i förvaringsutrymmet.   

Produkten tillåter heller inte att användaren står upprätt vid handhavande. Det 
krävs dessutom två händer för att komma åt varor i det undre förvaringsutrymmet 
eftersom det övre först behöver förflyttas. 

Med detta som bakgrund så anses konceptet lämpligt för vidare utveckling. Det 
beslutas att koncept 7 går vidare till nästa steg.   
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8.10 PUGHS MATRIS 
För att ta fram krav till Pughs matris används aktuell kravspecifikation samt QFD. 
För att jämföra koncepten så ställs Pot in Pot som referensen. Resultat presenteras 
i figur 16 Pughs matris. 

 
Figur 16 Pughs matris 

PUGHS MATRIS
Passiv Kylning Upprättad av Datum
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Ger temperatursänkning på minimalt 5°C 5 0 0 0 0 0

Ger luftfuktighet på minimalt 90 % 2 0 0 0 0 0

Medger förvaring för varierade volymer 2 0 +1 0 -1 0

Medger förvaring för olika varugrupper 4 0 +1 +1 +2 +2

Medger förvaring för känsliga varugrupper 3 0 0 +1 +1 +2

Medger förvaring för särskilda varugrupper 2 0 +1 +1 +2 +1

Medger förvaring för formgemensamma varugrupper 2 0 +1 0 +1 +1

Består av maximalt 2−5 delar 4 0 0 -1 -1 0

Förvarar minimalt 15 liter 3 0 +1 0 -1 0

Cirka 500×500×500 cm 2 0 -1 0 0 0

Möjlig att lyf ta för normalbyggd människa 4 0 -1 0 0 0

Tillförsel av vätska (eller andra substanser) sker maximalt 2−3 gånger/dag 4 0 0 0 0 0

Ger ett slutet system 4 0 0 +1 0 +1

Ger jämn koncentrationsfördelning 2 0 -1 0 0 0

Livslängd på minimalt 10-20 år 2 0 0 0 0 0

Besitter skydd mot skadedjur 4 0 0 +1 0 +1

Besitter skydd mot skadeinsekter 4 0 0 +1 0 +1

Tillåter användaren att stå upprätt vid handhavande 3 0 +1 0 +1 0

Kräver maximalt en armslängd för att nå varor 4 0 0 0 +1 +1

Öppning och förslutning kan ske med en hand 2 0 -1 0 -1 -1

Öppning och förslutning kräver maximalt 1−2 moment 3 0 0 0 -1 0

Står stadigt på ojämnt golv 4 0 +1 +1 +1 +1

Materialet tillåter genomsläpp av vätska 4 0 0 0 0 0

Materialet är närtillverkat 4 0 0 0 0 0

Material är ofarligt för användaren att handskas med 4 0 0 0 0 0

Materialet är miljövänligt 2 0 0 -1 0 -1

Motstår omild hantering 3 0 0 0 0 0

Utformad för att tåla transport med mänsklig hand, bil och/eller båt 4 0 0 0 0 0

Är enkelt att förflytta 4 0 -1 0 -1 0

Håller låg ljudnivå 2 0 0 0 0 0

Lättåtkomliga ytor vid rengöring 3 0 +1 0 +1 +1

Lättrengörligt ytmaterial 3 0 0 -1 0 0

Rengöring kan utföras med enkla rörelser 3 0 0 0 -1 0

Går att ta isär för rengöring av enskilda delar 3 0 0 0 0 0

Samtliga delar är utbytbara 4 0 0 0 0 0

Samtliga delar köps in på en ort som användarna med enkelhet kan ta sig till 4 0 0 0 0 0

Montering är mycket enkel 4 0 0 -1 0 0

Montering tar maximalt 2−3 minuter 4 0 0 -1 0 0

Kan tillverkas till mycket låg kostnad 5 0 0 -1 0 0

Är ergonomiskt utformad 2 0 +1 0 +1 0

Gör det lätt för användaren att se varor 4 0 +1 0 +1 +1

Gör det lätt för användaren att komma åt varor 4 0 +1 0 +2 +1

Gör det lätt för användaren att f lytta varor 4 0 +1 0 +2 +1

Erbjuder reglerbart förvaringsutrymme 2 0 0 0 0 0

Möjliggör varierad disponering 3 0 +1 0 +1 0

Har 1−4 hyllplan 3 0 +1 +1 +2 +1

Har 1−4 lådor 3 0 0 0 0 0

Antal + 0 14 8 14 14

Antal - 0 5 6 7 2

Summa 0 9 2 12 14

Viktad summa 0 6 14 5 23

+ = konceptet uppfyller kravet bättre än referensen 
0 = konceptet uppfyller kravet lika bra som referensen 
− = konceptet uppfyller kravet sämre än referensen
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8.11 VAL AV KONCEPT 

”To steal ideas from one person is plagiarism, to be influenced 
by many is good design.” (Ullman, 2003) 

Efter den relativa bedömningen så går tredje, fjärde, sjätte och sjunde konceptet 
vidare till den absoluta bedömningen. Med hjälp av Pughs matris tydliggörs att 
det sjunde konceptet besitter störst potential att bli en kvalitativ produkt. Därmed 
beslutas att sjunde konceptet vidareutvecklas.   
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9 ANALYS AV KONCEPT 
 

 

 

9.1 KONCEPTGENERERING 
Det förekommer begränsningar när en person genererar ideér och koncept jämfört 
med om fler personer är involverade. Det kan då vara givande att uppsöka 
inspirationskällor och/eller ta kontakt med personer som besitter kunskaper inom 
relaterade ämnesområden. 

Nästintill samtliga koncept är uppbyggda av lera, sand och vatten. Dessutom 
återfinns endast en metod för kylning (kylning genom avdunstning). Detta kan 
bero på dessa material är lämpliga att använda i ett klimat likt det som råder i 
Puerto Rico. Det kan även bero på att det är svårt att släppa den produkt som först 
föreslogs, det vill säga Pot in Pot. Mycket tid och energi spenderades på att 
kartlägga liknande produkter, men ingen annan metod för passiv kylning 
återfanns. Finns det andra metoder för passiv kylning (än kylning genom 
avdunstning)? Det hade varit fördelaktigt för projektet att få fram lösningar 
baseras på mer än en metod (för kylning). 

9.2 KONCEPTUTVÄRDERING 
Genom att först göra av en absolut bedömning och sedan en relativ så utvärderas 
respektive koncept grundligt. För att bedömningen ska vara så likvärdig som 
möjligt så läggs vikt vid att samtliga koncept beskrivs på samma abstraktionsnivå 
och med samma språk. 

Den absoluta bedömningen visar att första, andra och femte konceptet inte går 
vidare till nästa steg. Detta beror på att koncepten antingen uppvisar osäkerhet 
kring patentintrång och/eller inte uppfyller kravspecifikationen. Förvisso uppvisar 
samtliga koncept svagheter i jämförelse med kravspecifikationen. Endast koncept 
som innehar svagheter inom områden som får höga poäng i QFD utesluts från att 
gå vidare till nästa steg. 

9.3 PUGHS MATRIS 
Den relativa bedömningen tydliggör att det sjunde konceptet (men en viktad 
summa på 23 poäng) är överlägset starkast. Förvisso innehar tredje, sjätte och 
sjunde konceptet lika många fördelar (14 pluspoäng) men sjunde konceptet 
besitter betydligt färre nackdelar (2 jämfört med 5 repektive 7 minuspoäng). Det 
sjunde konceptets nackdelar beror på att plastringarna drar ner miljövänligheten 
och att öppning samt förslutning kräver två händer. Det kontrolleras om andra 
koncept innehar fördelar inom dessa områden som kan appliceras på det sjunde 
konceptet. Samtliga koncept saknar fördelar inom ”materialet är miljövänligt” och 
”öppning och förslutning kan ske med en hand”. 

9.4 VAL AV KONCEPT 
Det sjunde konceptet väljs för vidareutveckling för att det fick högst viktning i 
Pughs matris och känns känslomässigt riktigt. Det återstår att se om konceptet kan 
gå från teori (koncept) till praktik (prototyp).  

Analys av den information som framkom under konceptgenerering, 
konceptutvärdering, Pughs matris och val av koncept. 
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10 PROTOTYP 
 

 

 

 

10.1 TILLVERKNING 
Tillverkning sker hemma hos ett familj som är bosatt i Tabatinga. Material 
inhämtas från ett närbeläget område och förbränning sker i den eldstad som 
familjen egenhändigt byggt upp på gårdsplanen. För ritning och mått, se figur 17 
Ritning av koncept 7.56, 57 

 
Figur 17 Ritning av koncept 7 

För ritning och mått av den ursprungliga ritningen, se bilaga 7 Originalritning av 
koncept 7.  
                                                 
56 Tabatinga är en stad som tillhör Brasilien och ligger i direkt anslutning till Leticia, se kapitel 16 
Ordlista.  
57 För mer information om familjen samt tillverkningsmöjligheter kontakta Manuel da Costa, 
+55 312 390 5880, Tabatinga, se kapitel 17 Källförteckning.  
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Först redogörs för tillverkning och transportering av prototypen samt vilka 
kostnader som uppstår. Sedan redovisas vad som framkommer när den testas och 
hur det står i relation till teorin för relativ fuktighet. Sist jämförs uppgifter som 
framläggs i förstudien med det som framkommer under fältstudien.  
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Det uppstår problem under tillverkningen vilket gör att det tar längre tid än 
beräknat att färdigställa prototypen. Det första problemet som kommer upp är att 
det inte finns tillräckligt med lera att tillgå på grund av säsong. Detta löses genom 
att prototypen skalas ner med uppskattningsvis 20 %. Det andra problemet som 
uppkommer är att det tar extra lång tid att bränna krukorna på grund av flera 
dagars kraftig nederbörd. Det leder till att två av fyra krukor ”faller ut” och blir 
obrukbara. Detta löses genom att skadade krukor slipas ner till uppskattningsvis 
80 % av ursprunglig höjd. Prototypen besitter således formmässiga brister men är 
opåverkad gällande funktionalitet.58 

När prototypen är färdigställd så visar det sig att tillverkaren valt att formge 
krukorna med ”raka” sidor istället för ”välvda”. Dessutom har locket och en kruka 
spruckit och lagats med någon typ av fogmassa. Det förekommer även 
sprickbildning i lerans ytskikt och brännmärken på ett flertal krukor.  

10.2 TRANSPORT 
Först transporteras prototypen till staden Puerto Nariño som via snabbåt är 
lokaliserad 90 minuter från Leticia. Sedan fortsätter transporten med hjälp av en 
förbeställd båt med rorsman vilket tar ytterligare 50 minuter.  

10.3 EKONOMISK KALKYL 
Kostnaden för framtagning av prototyp uppskattas till 170 000 COP (590 SEK), 
inklusive material och arbetskraft. Utöver det tillkommer utgifter för transport på 
40 000 COP (140 SEK). Kostnaden för framtagning av prototyp rabbatteras dock 
till 110 000 COP (385 SEK) på grund av tillverkningsfelaktigheter.59, 60 

10.4 TEST 
För att avläsa temperatur och relativ fuktighet inuti och utanför prototypen så 
används termometer med inbyggd hygrometer. Noggrannheten är ± 0,5°C, och 
mätområden för termometer går från −10°C till +50°C och hygrometer från 25 % 
till 98 % RF.61  

Det är planeras att två termometrar ska användas, en för att avläsa temperatur och 
relativ fuktighet i förvaringsutrymmet och en annan för omgivningen. Dock visar 
det sig att utrustningen uppger olika uppgifter vid mätningar utförda inom samma 
mätområde. Detta löses genom att en termometer tas ur bruk, men då föreligger 
emellertid en väntetid på 1−10 minuter innan ny avläsning är möjlig. 

Det beslutas innan transportering att plastringarna, vars uppgift är att hjälpa 
krukorna sluta tätt, inte ska köpas in. Detta eftersom det råder tidsbrist och 
tillgången till återförsäljare är begränsad.  

På plats så installeras prototypen på den bakgård som tillhör Ana Maria. Den 
ställs medvetet så att solljus, värmealstrande utrustning och nederbörd i största 
möjliga mån undviks. 

                                                 
58 Enligt den familj i Tabatinga som står för tillverkningen av prototyp så är tillgången på lera som 
störst mellan augusti och september (fältstudien pågår mellan april och juni).  
59 Uppgift enligt den familj i Tabatinga som står för tillverkningen av prototyp. 
60 www.google.se 
61 Hygrometer är det instrument som används för att mäta luftens fuktighet, se kapitel 16 Ordlista. 
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När prototypen installeras så placeras ytterkrukan som hör till det övre 
förvaringsutrymmet (B) i ytterkrukan som tillhör till det undre 
förvaringsutrymmet (D). Mellanrummet fylls med sand och locket placeras i 
ytterkrukan från det övre förvaringsutrymmet (B), se figur 18 Foto av produkten 
vid testtillfälle. 

 
Figur 18 Foto av produkten vid testtillfälle  

Delarna är ursprungligen inte konstruerade för varandra så följden blir att 
mätområdet är förminskat, uppskattningsvis är höjden 5 cm och diametern 32 cm. 
Dessutom är sandlagret i botten bredare och sidorna smalare, uppskattningsvis 
2−4 cm mellan sidorna och 8−10 cm mellan bottenplattorna.  

För att kunna bilda en uppfattning om prototypens form och helhet så sätts även 
återstående krukor ihop, se figur 19 Foto av produkten. 

 
Figur 19 Foto av produkten 

Installationen av prototypen upplevs som mycket enkel och tar uppskattningsvis 
5−10 minuter. Det är dock omständligt att tillföra vatten, och det krävs mer tid 
och precision än vad som är lämpligt.  

När installationen är utförd så tydliggörs att det övre förvaringsutrymmet (A + C) 
är allt för tungt då två händer och stor kraft krävs för att förflyttning ska vara 
möjlig. Det finns gott om plats i båda förvaringsutrymmena samtidigt som det är 
enkelt att nå och förflytta varor. En del orenheter samlas längst ner, tillsammans 

(B + D) 

(B + D) 

(A + C) 
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med kondenserat vatten, men leran är lätt att rengöra även om ytskiktet är en 
aning strävt. Det bildas en mindre vattenansamling på golvet från vattnet som 
absorberas genom det undre förvaringsutrymmet (B + D). Locket sluter inte helt 
tätt men skyddar förhållandevis väl mot skadeinsekter och skadedjur. Ljud och 
missljud som uppstår vid installation och handhavande håller låg nivå.62 

Det vatten som tillförs bevattningssystemet hämtas från den behållaren som är 
placerad i anslutning till Ana Marias bakgård och används för att samla in 
regnvatten. Behållaren står relativt oskyddat och saknar lock, samtidigt som 
vattnet den förvarar har lågt flöde och kan stå stilla upp till ett par dagar. Den 
vattentemperatur som är gällande vid test ligger därmed mycket nära den 
temperatur som råder i omgivningen. 

Mätningarna för skillnader i temperatur påbörjas vid soluppgång (07:00) och 
avslutas vid solnedgång (18:00), med avläsning en gång per timme. Det görs även 
noteringar gällande vindstyrka samt förekomst av moln eller solsken.  

Dag 1 Förvaringsutrymme Omgivning 

Tid Temp[°C] RF[%] Temp[°C] RF[%] Notering

07:00 21,5 98 23,3 95 Låg vindstyrka, sprickande molntäcke
08:00 22,2 95 25,6 98 Vindstilla, sprickande molntäcke 
09:00 22,9 --* 26,2 93 Vindstilla, sprickande molntäcke 
10:00 25,7 98 28,7 94 Låg vindstyrka, sprickande molntäcke 
11:00 27,8 93 30,0 77 Vindstilla, solsken 
12:00 27,3 90 30,8 71 Vindstilla, solsken 
13:00 28,1 88 30,0 76 Vindstilla, solsken 
14:00 28,0 85 29,4 78 Vindstilla, sprickande molntäcke 
15:00 27,4 91 27,9 84 Vindstilla, sprickande molntäcke 
16:00 26,6 98 27,6 88 Vindstilla, sprickande molntäcke 
17:00 26,5 98 26,1 92 Vindstilla, tunt molntäcke 
18:00 25,6 -- 25,0 98 Vindstilla, tunt molntäcke 

 
Figur 20 Temperaturavläsning dag 1 

Dag 2 Förvaringsutrymme Omgivning 

Tid Temp[°C] RF[%] Temp[°C] RF[%] Notering

07:00 21,5 -- 25,3 95 Vindstilla, sprickande molntäcke 
08:00 23,0 98 27,2 90 Vindstilla, sprickande molntäcke 
09:00 25,0 98 29,4 85 Låg vindstyrka, solsken 
10:00 28,1 92 34,2 68 Vindstilla, sprickande molntäcke 
11:00 31,4 91 33,1 65 Hög vindstyrka, solsken 
12:00 30,5 92 37,1 58 Hög vindstyrka, solsken 
13:00 31,2 94 31,2 67 Hög vindstyrka, solsken 
14:00 30,8 90 30,6 84 Vindstilla, solsken 
15:00 29,4 96 29,3 85 Vindstilla, solsken 
16:00 28,8 -- 28,7 94 Vindstilla, tunt molntäcke 
17:00 28,3 -- 28,3 93 Vindstilla, tunt molntäcke 
18:00 26,6 -- 26,8 94 Vindstilla, solsken 

 
Figur 21 Temperaturavläsning dag 2 

* Luftfuktighet överstiger 98 %. 

Första dagens avläsningar visar att temperaturen i omgivningen i Puerto Rico 
varierar mellan 23,3−30,8°C med en medeltemperatur på 27,6°C. Den relativa 
fuktigheten skiftar mellan 71−98 % och har ett genomsnittet på 87 %. 
                                                 
62 Golvet är av trä och ligger i anslutning till Ana Marias bakgård. 
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Temperaturen i förvaringsutrymmet varierar mellan 21,5−28,1°C med en 
medeltemperatur på 25,8°C. Den relativa fuktigheten skiftar mellan 85 % och mer 
än 98 %. 

Andra dagens avläsningar visar att temperaturen i omgivningen varierar mellan 
25,3−37,1°C med en medeltemperatur på 30,1°C. Den relativa luftfuktigheten 
skiftar mellan 58−95 % och har ett genomsnitt på 81,5 %. Temperaturen i 
förvaringsutrymmet varierar mellan 21,5−31,4°C med en medeltemperatur på 
27,9°C. Den relativa fuktigheten skiftar mellan 90 och mer än 98 %.  

Förs handen ner i prototypen så upplevs det som att det är betydligt kyligare i 
förvaringsutrymmet än omgivningen. 

10.5 RF−DIAGRAM 
Relativ fuktighet visar hur mycket vattenånga luften innehåller i relation till hur 
mycket vattenånga luften kan innehålla vid en särskild temperatur. Det vill säga 
att om luften innehållet så mycket vattenånga som möjligt så är den mättad och 
har relativ fuktighet på 100 %.  

 

Figur 22 Mängd vattenånga som mättad luft innehåller vid olika temperaturer 

Beroende på temperatur så varierar den mängd vattenånga som luften kan 
innehålla. Exempelvis, vid −10°C så kan 1 m3 luft innehålla 2,5 g vatten och vid 
0°C så kan 1 m3 luft innehålla 5 g, och vid 10°C kan 1 m3 luft innehålla 9,5 g 
vatten. Detta visar att ökningen av mängden vattenånga som luften kan innehålla 
är större mellan 0°C till 10°C än mellan 0°C till −10°C, se figur 22 Mängd 
vattenånga mättad luft innehållet vid olika temperaturer.63 

Den höga temperaturen i Puerto Rico gör att luften kan innehålla mycket 
vattenånga, vilket mätningarna som utförs bekräftar att den gör, se figur 20 
Temperaturavläsning dag 1 och figur 21 Temperaturavläsning dag 2.  

10.6 JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSTUDIE OCH FÄLTSTUDIE 
Det som framläggs i förstudien, och då främst informationsinsamlingen, jämförs 
med det som framkom i fältstudien. Studierna överensstämmer med undantag för 
fyra tillägg, se figur 23 Tillägg till förstudien.  

 
                                                 
63 www.smhi.se 
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1. ”Generellt startar temperaturen vid 26°C på morgonen och avslutas vid 34°C på kvällen samtidigt som 
luftfuktigheten varierar mellan 60−80 %.” 
 

2. ”En frysbox av liggande modell med nettovolym på 300−400 liter är placerad i den butik som upprätthålls i 
Puerto Rico. Med hjälp av en generator får frysboxen tillförsel av elektricitet 4 timmar per dag. Enligt en av 
butiksmedarbetarna kan varor först hållas frysta i 4 timmar och sedan kylda i 4 timmar. Vid behov köps 
frysvaror in från staden Puerto Nariño som, med snabbåt, är lokaliserad ungefär en timme från Puerto Rico.” 
 

3. ”Det förekommer även att livsmedel prepareras med salt.” 
 

4. ”Endast två hushåll i Puerto Rico har tillgång till 1−2 timmar elektricitet per dag och då med hjälp av en 
generator.” 

 

Figur 23 Tillägg till förstudien 

Dessa tillägg finns även tillagda som fotnoter i förstudien under relaterad 
frågeställning och anges med referensen ”fältstudie”.  
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11 ANALYS AV PROTOTYP 
 

 

 

 

11.1 TILLVERKNING 
Den information som inhämtas under informationsinsamlingen svarar inte med 
säkerhet på vart tillverkning kan ske. Detta ligger som ett ”orosmoment” under 
projektets inledande faser vilket försvårar planeringsarbetet och beslutsfattandet.  

”Orosmomentet” skingras när det står klart att tillverkning är möjligt. Däremot 
förekommer problematik i att få prototypen tillverkad enligt instruktioner och 
ritningar. Dessa faktorer i kombination med olyckliga väderförhållanden gör att 
prototypen utseendemässigt avviker från önskat resultat.  

För att åtgärda problemet slipades delar av prototypen ner samtidigt som delar 
som ursprungligen inte är avsedda för varandra sätts ihop. Det tillkom således 
merarbete under prototypfasen.  

Eftersom det vid projektets uppstartsfas tas hänsyn till att komplikationer är 
vanligt förekommande under denna fas så reds problemen ut i tid.  Fördelaktigt 
för projektet hade varit om ytterligare 1−2 veckor lagts till prototypfasen. Då hade 
en andra prototyp kunnat tillverkas som bygger på erfarenheter utifrån den första 
prototypen.  

Prototypen skalades ner med 20 %  men dimensionerna upplevs ändå som 
lämpliga. Dessutom gör ”raka” sidor, jämfört med ”välvda” att det är lättare att 
komma åt och flytta varor i förvaringsutrymmena. Således ledde ett 
tillverkningsfel till fördelaktig utveckling.  

Det konstateras även att tillfört vatten läcker ut från botten på det undre 
förvaringsutrymmet. Detta är av mindre betydelse eftersom prototypen står på 
bakgården. Men det kan vara aktuellt att se över i fall att placering ska ske på 
annat underlag. 

11.2 TRANSPORT 
En produkt av denna storlek transporteras till Puerto Rico utan svårigheter. Det är 
ändå värt att se över om tillverkning kan ske på en närmare ort för att reducera 
den nästan 2,5 timmar långa resvägen.  

11.3 EKONOMISK KALKYL 
170 000 COP anses rimligt för framtagning av denna typ av prototyp, speciellt då 
material och arbetskraft är inkluderad. Men om produkten är aktuell för vidare 
produktion så behöver denna summa reduceras för att den ska hamna inom en för 
kunden rimlig prisklass. 

11.4 TEST 
Största temperatursänkningen som erhålls är 6,6°C och avläses dag 2 klockan 
12:00. Där temperaturen inuti förvaringsutrymmet är på 30,5°C vid 92 % RF och 

Analys av tillverkning och transportering av prototypen samt kostnaderna som 
uppstår. Därtill det som framkom när den testas och hur detta står i relation till 
teorin för relativ fuktighet. Sist analyseras jämförelsen som görs mellan 
förstudien och fältstudien. 
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utanför 37,1°C vid 58 % RF. Detta uppnås när den relativ fuktighet är som lägst 
för hela testet.  

En temperatursänkning på 6,6°C är ett givande resultat, men temperaturen inuti 
förvaringsutrymmet är vid tillfället 30,5°C. Detta är lång ifrån för vad som är 
gångbart om produkten ska användas till att kylförvara livsmedel och andra 
dagligvaror.   

Skillnaden i temperatur mellan förvaringsutrymmet och omgivningen dag 1 
klockan 10:00 är 3°C. Där temperaturen inuti förvaringsutrymmet är på 25,7°C 
vid 98 % RF och utanför 28,7°C vid 94 % RF. Dag 1 klockan 11:00 är skillnaden 
2,2°C. Där temperatur inuti förvaringsutrymmet är på 27,8°C vid 93 % RF och 
utanför 30,0°C vid 77 % RF.   

Det vill säga att RF sjunkit kraftigt mellan klockan 10:00 och 11:00 dag 1 men att 
temperaturen inuti förvaringsutrymmet endast sjunkit med 2,1°C. Då med hänsyn 
till att RF inuti krukan är nästan samma vid båda klockslagen (98 % respektive 93 
%) och temperaturen i omgivningen är högre klockan 11:00. Hur mycket måste 
RF sjunka för att givande temperatursänkningar ska erhållas?  

Det avläses även vid ett flertal tillfällen att temperaturen är högre i 
förvaringsutrymmet än omgivningen. Exempelvis, dag 1 klockan 17:00 är 
temperaturen inuti förvaringsutrymmet 26,5°C vid 98 % RF och utanför 26,1°C 
vid 92 % RF.  

Förs handen ner i prototypen så upplevs det som att det är betydligt kyligare i 
förvaringsutrymmet än omgivningen. Detta kan bero på följande, är temperaturen 
24°C med 0 % relativ luftfuktighet så upplevs temperaturen som 21°C. Men är 
den relativ luftfuktighet 100 % så upplevs temperaturen som 27°C. Det vill säga 
att om temperaturen är 24°C och luften innehåller mättad vattenånga så kyls den 
mänskliga kroppen till samma hastighet som om temperaturen är 27°C och luften 
är torr.64 

Dessa uppgifter kan även bero på osäkerheter som uppstår i samband med den 
digitala utrustningen, exempelvis så kan det ta termometern upp till 10 minuter 
innan ny avläsning är möjlig.  

En annan osäkerhet ligger i att hygrometerns mätområde är begränsat och endast 
redogör för relativ fuktighet mellan 25 % och 98 %. Detta påverkar med vilken 
noggrannhet mätningarna kan utföras. Hade problemen kunnat undvikas om en 
satsning gjorts på en mer kvalitativ produkt, inköp av olika modeller eller 
utprovning av modeller innan fältstudie påbörjas?  

Mätningarna utförs en gång per timme och med det tas locket av och på relativt 
frekvent. Detta gör att luft från omgivningen kommer ner och ökar temperaturen i 
förvaringsutrymmet. Samtidigt kan beslutet att inte köpa in och använda 
plastringar, vars uppgift är att hjälpa krukorna sluta tätt, bidragit till ett liknande 
händelseförlopp. Detta antagande stärks av att det från mätningarna går att avläsa 
en högre temperatur inuti förvaringsutrymmet än utanför och att luftfuktigheten i 
förvaringsutrymmet vid ett par tillfällen understiger 100 %. Detta talar för att mer 
tid och energi borde lagts på att införskaffa plastringarna. 
                                                 
64 en.wikipedia.org 
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För att sätta ihop prototypen så används delar som ursprungligen inte är 
konstruerade för varandra. Tillfört vatten går därför förlorat relativt omgående till 
sandlagret i botten. Detta ger upphov till ojämn koncentrationsfördelning av 
temperatur i förvaringsutrymmet. 

11.5 RF−DIAGRAM 
Omgivningens relativa fuktigheten varierar mellan 58 % och 98 %, med ett 
genomsnitt på cirka 84 %. Detta talar för att det är troligt att punkten för när 
omgivande luft inte tar upp mer vattenånga är mycket nära.  

Det råder under projektets gång en osäkerhet för vilken verkningsgrad som kan 
uppnås, med resonemang som talar både för och emot. Det som är av störst värde 
är att mätningarna visar att prototypen besitter funktionalitet och att det finns fler 
faktorer än luftens mättnadsgrad som påverkar verkningsgraden. Ett förslag är att 
ta fram och tillämpa dessa faktorer. Exempelvis, öka hastigheten för luft som rör 
sig över tillfört vatten eller förstora ytarean.65  

11.6 JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSTUDIE OCH FÄLTSTUDIE 
Det finns av tids- och resursmässiga skäl ingen möjlighet att besöka platsen och 
användarna innan fältstudien påbörjas. Därför är informationsinsamlingen baserad 
på sekundära källor. För att få så tillförlitlig information som möjligt faller valet 
av muntliga källor på Börje Erdtman och Annie Johansson. Detta eftersom båda 
besökt platsen och varit i kontakt med invånarna tidigare, och även arbetar inom 
liknande områden. 

När uppgifter som framläggs i förstudien jämförs med uppgifter som framkommer 
under fältstudien så visar sig det mesta överensstämma. Detta talar för att valet att 
utgå från Börje Erdtman och Annie Johansson som muntliga källor är lämpligt.  

Det är dock värt att framhålla att utgångspunkter och tolkningar vid vissa tillfällen 
är olika. Exempelvis, Annie Johanssons projekt gick ut på att bygga ett 
vattenreningsverk i Macedonia medan detta projekt gick ut på att ta fram adekvat 
kylförvaring i Puerto Rico.66 

Men allt som allt talar detta för att projektet bygger på en riktig bakgrund, vilket 
gjort det möjligt att komma till obekanta plats och genomföra ett projekt enligt 
uppsatta planer. 

  

                                                 
65 Mättnadsgrad syftar till den grad av vattenånga som luften innehåller (0−100 %), se avsnitt 16 
Ordlista. 
66 Macedonia är en by som ligger i Colombias amazonasområde, se kapitel 16 Ordlista.  
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12 RESULTAT 
 

 

 

12.1 PRODUKT 
För koncepten som tas fram så tydliggörs med hjälp av Pughs matris att sjunde 
konceptet besitter störst potential att bli en kvalitativ produkt och det beslutas att 
detta koncept vidareutvecklas, se kapitel 8 Koncept och 9 Analys av koncept. 

En prototyp av konceptet tillverkas och transporteras till Puerto Rico för 
installation och test, se kapitel 10 Prototyp och 11 Analys av prototyp.   

Resultatet är en produkt som bygger på passiv kylning, det vill säga kylning 
genom avdunstning. Den utgörs av totalt fyra krukor, där ett par används för att 
bilda ett undre förvaringsutrymme (B + D) och det andra paret används för att 
bilda ett övre förvaringsutrymme (A + C). Det övre förvaringsutrymmet försluts 
med hjälp av ett lock, medan det undre förvaringsutrymmet använder det övre 
förvaringsutrymmet till förslutning. För diskussion och motivering till vald 
kylningsmetod, se avsnitt 5.1 Val av metod för kylning. 

Bevattningssystemet utgörs av det mellanrum som bildas mellan respektive 
krukpar och är fyllt med sand. Sanden bevattnas vilket gör att vatten avdunstar 
genom ytterkrukornas porösa väggar. Detta medför att temperaturen i de inre 
krukorna sjunker och därmed kan dessa användas till att förvara livsmedel och 
andra dagligvaror, se figur 24 Foto av produkten.67 

 
Figur 24 Foto av produkten 

                                                 
67 Notera att ytterkrukan till det övre förvaringsutrymmet (B) bytt plats med innerkrukan i det 
undre förvaringsutrymmet (C) i figur 24 Foto av produkten vid jämförelse med avsnitt 12.1.1 
Delar. Detta beror på att felaktigheter uppstår vid tillverkning och installation endast sker för att 
bilda en uppfattning om produktens form och helhet, se kapitel 10 Prototyp. 

Presentation av produkten, och dess ingående delar, samt sänkningar i 
temperatur som den erhåller. Därtill jämförelse mot kravspecifikation och 
problemformulering.  

(B + D) 

(A + C) 



Christiansen, T. 
PASSIV KYLNING

 

 

57(99) 
 

12.1.1 DELAR 

 
Figur 25 Foto av locket 

 
Figur 26 Foto av innerkrukan till det övre förvaringsutrymmet 

 

Figur 27 Foto av ytterkrukan till det övre förvaringsutrymmet 

 

Figur 28 Foto av innerkrukan till det undre förvaringsutrymmet 

 

Figur 29 Foto av ytterkrukan till det undre förvaringsutrymmet 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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12.2 TEMPERATURSÄNKNINGAR 
Första dagens avläsningar visar att temperaturen i omgivningen varierar mellan 
23,3−30,8°C med en medeltemperatur på 27,6°C. Där den relativa fuktigheten 
skiftar mellan 71−98 % och har ett genomsnittet på 87 %. Medan temperaturen i 
förvaringsutrymmet varierar mellan 21,5−28,1°C med en medeltemperatur på 
25,8°C. Där den relativa fuktigheten skiftar mellan 85 % och mer än 98 %. 

Andra dagens avläsningar visar att temperaturen i omgivningen varierar mellan 
25,3−37,1°C med en medeltemperatur på 30,1°C. Där den relativa luftfuktigheten 
skiftar mellan 58−95 % och har ett genomsnitt på 81,5 %. Temperaturen i 
förvaringsutrymmet varierar mellan 21,5−31,4°C med en medeltemperatur på 
27,9°C. Där den relativa fuktigheten skiftar mellan 90 och mer än 98 %. 

Största temperatursänkningen som erhålls är 6,6°C och avläses dag 2 klockan 
12:00. Där temperaturen inuti förvaringsutrummet är 30,5°C vid 92 % RF och 
utanför 37,1°C vid 58 % RF.  

Det avläses vid ett par tillfällen att RF sjunkit kraftig i omgivningen men att 
motsvarande temperatursänkning i förvarinsgutrymmet är mycket låg. 
Exempelvis, skillnaden i temperatur mellan förvaringsutrymmet och omgivningen 
dag 1 klockan 10:00 är 3°C. Där temperaturen inuti förvaringsutrummet är på 
25,7°C vid 98 % RF och utanför 28,7°C vid 94 % RF. Dag 1 klockan 11:00 är 
skillnaden 2,2°C. Där temperatur inuti förvaringsutrummet är på 27,8°C vid 93 % 
RF och utanför 30,0°C vid 77 % RF. 

Det avläses även vid ett flertal tillfällen att temperaturen är högre i 
förvaringsutrymmet än omgivningen. Exempelvis, dag 1 klockan 17:00 är 
temperaturen inuti förvaringsutrymmet 26,5°C vid 98 % RF och utanför 26,1°C 
vid 92 % RF. För mer information se kapitel 10 Prototyp och 11 Analys av 
prototyp. 

12.3 JÄMFÖRELSE MOT KRAVSPECIFIKATION 
Enligt jämförelse mot kravspecifikationen så uppfylls kundkrav och 
specifikationer med undantag för fyra produktkrav. Där det sista betraktas som det 
allvarligaste eftersom det svara mot huvudfuktionen ”medge kylförvaring” som 
lösningen ska uppfylla, se figur 30 Ouppfyllda produktkrav.  

PRODUKTKRAV 
 
Kund 

 
Luftcirkulationen i förvaringsutrymmet ska ge jämn koncentrationsfördelningen av 
temperaturer och olika typer av gaser (etylen et cetera).   
 

 Produkten ska vara enkel att förflytta och möjlig att lyfta för normalbyggd människa. 
Detta genom anpassning av dess storlek, form, tyngd eller via hjälpmedel. 
 

 Öppning och stängning ska kunna ske med en hand och kräva maximalt 1−2 moment. 
 

Prestanda 
 

Produkten ger temperatursänkningar på minimalt 5°C och luftfuktighet på minimalt 90 %, 
och ger ett slutet system . 
 

Figur 30 Ouppfyllda produktkrav 

För mer information se kapitel 10 Prototyp och 11 Analys av prototyp.  
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12.4 JÄMFÖRELSE MOT PROBLEMFORMULERING 

 Kan adekvat kylförvaringsmöjlighet tas fram för att ge invånarna i Puerto 
Rico förbättrad levnadsstandard? 

Om produkten ersätter de kylförvaringsmöjligheter som finns tillgängliga i 
dagsläget i Puerto Rico så sker liten eller ingen förbättring. Detta då den har låg 
verkningsgrad och endast erbjuder måttliga temperatursänkningar. 

Det framkommer emellertid under projektets gång att det är möjligt att ta fram 
adekvata kylmöjligheter. Antingen genom att intensifiera faktorer som påverkar 
avdunstningshastigheter eller använda alternativa metoder för kylning, se 
appendix 1 Påverka avdunstningshastigheter och bilaga 4 Liknande produkter. 
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13 ANALYS  
 

 

13.1 PRODUKT 
Produkten avviker från önskat resultat eftersom det förekommer svårigheter med 
att få den tillverkad enligt instruktioner och ritningar. Därtill så gör sig olyckliga 
väderförhållanden gällande. Produkten besitter dock funktionalitet och kan därför 
användas för att utvinna kunskap. 

13.2 TEMPERATURSÄNKNINGAR 
Enligt mätningarna så varierar den relativa fuktigheten i Puerto Rico mellan 58 % 
och 98 %, med ett genomsnitt på cirka 84 %. Detta talar för att punkten för när 
luften i omgivningen inte tar upp mer vattenånga är mycket nära. Mätningarna 
påvisar med högsta sannolikhet att så också är fallet.  

Det råder under projektets gång osäkerhet gällande vilken verkningsgrad som kan 
uppnås, med resonemang som talar både för och emot. En temperatursänkning på 
6,6°C är ett givande resultat men temperaturen inuti förvaringsutrymmet är vid 
tillfället 30,5°C. Detta är lång ifrån för vad som är gångbart om produkten ska 
användas till att kylförvara livsmedel och andra dagligvaror. 

13.3 JÄMFÖRELSE MOT KRAVSPECIFIKATION 
Produkten uppfyller inte till fullo uppsatta kundkrav och specifikationer. En 
förklaring kan vara att det i kravspecifikationen görs en relativt generell 
specifikation om att produkten ska kunna ge ”…en temperatursänkningar på 
minimalt 5°C”. Det är troligt att en mer specifik specifikation inneburit att inget 
koncept gått vidare efter den relativa och absoluta bedömningen.  

Detta har till stor del bakgrund i att det saknas detaljerade bestämmelser, eller mer 
riktigt, riktlinjerna specificerar inte förvaringstemperatur för olika varugrupper. 
Den insikt som erhålls är att det hade varit avgörande för projektet att exakta 
temperaturer specificerats i kravspecifikationen. 

Därtill görs ett antagande om att hållbarhet står i direkt relation till temperatur, det 
vill säga att en liten sänkning i temperatur generera en liten förlängning i 
hållbarhet. Således att en liten förlängning i hållbarhet är en förändring till det 
bättre för invånarna i Puerto Rico. Dock finns inga belägg för att antagandets 
riktighet.  

Samtidigt är det ju när man kommer i kontakt med verkligheten som ens 
teoretiska modeller testas och användbar kunskap kan utvinnas. 

13.4 JÄMFÖRELSE MOT PROBLEMFORMULERING 
Om nedlagd arbetstid (så som hämtning av vatten, dagligt underhåll et cetera) 
ställs i relation till kylmöjligheter (temperatursänkning på cirka 5°C) så är 
produkten till liten nytta. Med andra ord, om produkten ersätter de 
kylförvaringsmöjligheter som finns tillgängliga i dagsläget så sker liten eller ingen 
förbättring.   

Analys av produkten, sänkningar i temperatur som erhålls samt jämförelserna 
gentemot kravspecifikation och problemformulering.  
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Det som är av störst värde är att produkten besitter funktionalitet. Med hänvisning 
till att det är möjligt att ta fram adekvata kylmöjligheter genom att intensifiera 
faktorer som påverkar avdunstningshastigheter. Produkten må vara till liten nytta i 
Puerto Rico men är värdefull på andra håll i världen.  
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14 SLUTSATSER 
 

 

  

”If the horse is dead, get off.” (Ullman, 2003) 

Projektet erhöll ett negativt resultat, vilket säger att andra alternativ än den 
utvecklade produkten ska användas som lösning på problemet, se kapitel 15 
Rekommendationer.  

Följande hade varit projektet fördelaktigt, se följande punktlista. 

 Ange maximala och minimala förvaringstemperaturer för olika 
varugrupper i kravspecifikationen.  

 Stärka det kritiska förhållningssättet för att undvika löst grundade 
antaganden.  

 

 

 

 

  

Den slutsats som drags utifrån produkten och resultatet som erhålls under 
projektet. 
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15 REKOMMENDATIONER 
 

 

 

Det görs tre rekommendationer till Ankarstiftelsen, se följande punktlista. 

 Fortsätta projekt, med fokus på att intensifiera faktorer som påverkar 
avdunstningshastigheter hos produkten.  

 Fortsätta eller påbörja ett nytt projekt, och inrikta sig en lösning som 
bygger på soberande kylning.  

 Avsluta projekt.  

För första rekommendationen så hänvisas läsaren till vidare läsning i appendix 1 
Påverka avdunstningshastigheter och för andra rekommendationen så kan bilaga 
4 Liknande produkter verka som utgångsläge.  

  

Rekommendationer till företaget och vid fortsatt arbete med projektet eller 
relaterade projekt. 
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16 ORDLISTA 
 

 

Brainstorming en grupparbetsmetod där ideér och förslag får löpa fritt 
utan att kritik förekommer. 

Bevattningssystem det system eller utrymme som håller vätskan (så som 
vatten et cetera) som används för att kyla produkten.  

COP kortform för valutan colombianska pesos. 

Energikälla naturtillgång som kan omvandlas till energi.  

Funktionalitet att fungera (på ett tillfredsställande sätt).  

Hygrometer instrument för att bestämma luftens fuktighet.  

Kompressiv kylning kylning där en extern energikälla brukas, så som 
elekticitet (ej solenergi eller fotogen). 

Kylskåpstemperatur uppskattas till ungefär 0−8°C.   

Leticia en stad i Colombia (departementhuvudstad i 
departement Amazonas). 

Luftfuktighet mängd av vattenånga i luften. 

Macedonia är en by i Colombia (tillhörandes departement 
Amazonas). 

Mättad när luften innehåller 100 % vattenånga.  

Mättnadsgrad den grad av vattenånga som luften innehåller (0−100 
% RF).  

Objektiv bedömning syftar till faktasbaserad bedömning. 

Passiv kylning kylning där en extern energikälla inte brukas.   

Prototyp modell som påföljande formerna baseras på.  

Puerto Rico en by i Colombia (tillhörandes departement 
Amazonas). 

Relativ fuktighet mått på den grad av vattenånga som luften innehåller.  

Rumstemperatur uppskattas till ungefär 20−25°C.   

SEK kortform för valutan svenska kronor. 

Förtydligande av ord som är särskilda för projektet så att läsare och författare 
använder sig av ett gemensamt språk.  
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Slutet system syftar till att luft från omgivningen inte kan komma in i 
förvaringsutrymmet. 

Sorberande kylning kylning där en extern energikälla brukas, så som 
solenergi eller fotogen (ej elekticitet).  

Subjektiv bedömning syftar till känslobaserad bedömning. 

Tabatinga en stad i Brasilien (som ligger i direkt anslutning till 
Leticia).  

Verkningsgrad förhållande mellan tillförd och nyttiggjord energi i ett 
slutet system.   
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PÅVERKA AVDUNSTNINGSHASTIGHETER 
 
 
Faktorer som påverkar avdunstningshastigheten 
 
 
Koncentration 
 

 Om luften har hög koncentration av substansen som avdunstar så avdunstar den givna substansen långsammare.  
 Om luften är mättad med andra substanser kan den ha lägre kapacitet för substansen som avdunstar.  
 Om substansen innehåller andra ämnen har den en lägre kapacitet för att avdunsta.  

 
 
Luftflöde 
 

 Om luft hela tiden rör sig över substansen, så är det mindre troligt att substansens koncentration i luften blir 
mättad, vilket påskyndar avdunstning.  

 
 
Intermolekylära krafter 
 

 Desto starkare krafter som håller molekylerna samman i vätskefasen, desto större energi behövs för att 
molekylerna ska kunna avdunsta från ytan.  

 
 
Tryck 
 

 Områden med mindre tryck tillåter påskyndad avdunstning eftersom det är lägre spänning vid ytan som håller 
molekylerna från att avdunsta.  

 
 
Ytarea 
 

 Desto större ytarea, desto större möjlighet för ytmolekyler att avdunsta.  
 
 
Temperatur 
 

 Desto högre temperatur, desto mer påskyndad avdunstning.  
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PLANERINGSRAPPORT 
BAKGRUND 
Förslaget till denna projektuppgift kommer från Börje Erdtman, ordförande för 
Ankarstiftelsen. Ankarstiftelsen är en ideell organisation som bedriver 
verksamhetfrämst i Colombia, Brasilien och Peru. Organisationen grundades 1996 
och genomför arbete bland utsatta grupper i samhället, bygger skolor i behövande 
områden och medverkar i ett flertal vattenreningsprojekt. 
Under ett besök i Afghanistans ökenlandskap fann Börje Erdtman att det var 
möjligt att upprätta ett ”kylskåp” utan att elektricitet användes. I korthet ser 
konstruktionen ut så att en mindre kruka placeras i en större och lagret mellan 
krukorna fylls med blöt sand. Värmen i den omgivande luften gör att vattnet i den 
blöta sanden avdunstar genom den större krukans porösa väggar varpå den inre 
krukans temperaturen sjunker. Genom att inre krukan är kyligare än omgivningen 
kan den användas för att förvara medicin, frukt, grönsaker och andra dagligvaror. 
Förlängs förbrukningstiden undviks det att produkter går till spillo samtidigt som 
hälsofarorna med åldrande mat och mediciner begränsas. 

Ett flertal orter där Ankarstiftelsen bedriver verksamhet har ett varmt klimat i 
kombination med begränsad eller obefintlig tillgång till elförsörjning. Där 
återfinns svårigheter med att på ett fördelaktigt sätt förvara temperaturkänsliga 
varor och produkter. Med utgångspunkt i konstruktionen som påträffades i 
Afghanistan föreslogs att detta projektarbete används för att ta fram ett ”kylskåp” 
anpassat till klimatet på en mindre ort i Colombia där Ankarstiftelsen bedriver 
verksamhet. 

SYFTE 
Syftet med projektet är att ta fram ett ”kylskåp” som förlänger förbrukningstiden 
för temperaturkänsliga varor och produkter på platser där tillgången till externa 
energikällor är begränsad eller obefintlig. 

DIREKTIV 
Ankarstiftelsen ser helst att arbetet eller delar av arbetet sker på en plats i 
Colombia där Ankarstiftelsen bedriver projektverksamhet och att en eventuell 
lösning får spridas utan restriktioner. 

PRELIMINÄRA AVGRÄNSNINGAR 
Projektet utgår från produkter, till exempel vatten, grönsaker samt enklare former 
av mediciner, som får förlängd livslängd i en miljö som är kyligare än det 
omgivande klimatet. I projektet ingår även att kontrollera eventuella förändringar i 
temperatur som produkterna uppvisar efter att lösning tillämpats men en 
motsvarande undersökning för att ta reda på möjliga förändringar i bakterierhalt 
ingår inte. 
En eller flera prototyper kommer tas fram och testas men vidareutveckling och 
implementering av en eventuell lösning är, med hänsyn till projektets tidsram, 
begränsad. Det är även av vikt att en eventuell lösning kan tillverkas till låg 
kostnad eftersom den anpassas en plats där utvecklingsarbete pågår. 

REFERENSRAM 
Följande litteratur har eller kommer att studeras för att verka som bas för den 
teoretiska referensramen. 
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 Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur, tryckt 
i Danmark av Narayana Press. 

 Ullman, D. G. (2003). The Mechanical Design Process. McGraw- 
Hill, New York. 

 Ulrich, K. T., Eppinger S. D. (2003). Product Design and Development. 
McGraw-Hill, New York. 

 Olsson, E. (1997). Industriell produktutveckling. Mälardalens högskola, 
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Eskilstuna. 

 Baxter, M. (1999). Product Design – A Practical Guide to Systematic 
Methods of New Product Development. Stanley Thornes Ltd, Cheltenham 
(Glos.). 

ANSATS OCH METOD 
För att identifiera problemet inleds projektet med en förstudie där det först sker en 
informationsinsamling om vilken miljö det rör sig om, vilka användarna är, hur de 
löser problemet i dagsläget, vilka speciella behov som finns och vart eventuell 
tillverkning kan ske. Efter det följer en kartläggning av liknande produkter för att 
få en uppfattning om hur liknande problem lösts. Det information som tagits fram 
används sedan för att göra en generell funktionsanalys och problembeskrivning. 
I påföljande produktutvecklingsfas tas en specificerad problembeskrivning och 
funktionsanalys fram. Dessa används tillsammans med information från 
förstudien för att formulera en kravspecifikation och QFD. När problemet är 
identifierat och krav formulerats så genereras lösningar i form av koncept. Dessa 
utvärderas varpå respektive koncepts för- och nackdelar blir synliga. Detta gör att 
ett koncept, eller kombination av koncept, kan väljas för vidareutveckling. 

I den följande prototypfasen tas en prototyp av det valda konceptet fram som 
sedan testas och vidareutvecklas. För att framtagning, test och utveckling av 
prototypen ska bli tillförlitlig så är det planerat att dessa moment utförs hos 
användarna (fältstudie, 8 veckor). 

Följande metoder och verktyg har undervisats under utbildningens gång och anses 
lämpliga att använda för denna typ av produktutveckling (med reservation för 
ändringar). 

 Gantt 
 Funktionsanalys 
 Kravspecifikation 
 QFD – Quality Function Deployment 
 Pughs matris 
 FMEA – Failure Mode Effect Analysis 

Resultat analyseras och presenteras i en rapport tillsammans med en beskrivning 
av hur projektet gick tillväga. 
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GENERELL FUNKTIONSANALYS 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lätt att rengöra 
 Gå att anpassa efter behov 

 Reglerbar 
utrymmesuppdelning 

 Varierad disponering 
 Medge synlighet 

 Möjliggör överskådlighet 
 Lätt att hitta eftersökt 

produkt 
 Möjliggöra förflyttning 

 Kan ske obehindrat 
 Utan att skada andra 

produkter  

Önskvärda 
funktioner 

Erbjuda kyla Medge förvaring Återge fukt 

Huvudfunktion 

 För varierande volymer 
 För olika produktgrupper  

 Vegetabilier 
 Animalier 
 Mejerier 
 Läkemedel 
 Skönhetsprodukter 

 För känsliga 
produktgrupper  

 Etylenproducerande 
 Etylenkänsliga 
 Aromavgivande 
 Aromabsorberande 
 Ömtåliga 

 För särskilda 
produktgrupper  

 Färskvaror 
 Tinande 
 Lösvikt 
 Påbörjade 
 Rester 
 Kladdande 
 Formgemensamma 

 Burk 
 Flaska 
 Konserv 
 Kartong 
 Tub 
 Tetrapack 
 Tallrik 
 Skål 
 Påsomsluten 

Underfunktion 

 Förlänga hållbarhet 
 Reducera hälsofaror  

 Förhindra insektsangrepp 
 Hämma tillväxt av skadliga bakterier 

Underfunktion 
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LIKNANDE PRODUKTER 
PASSIVA METODER 

Pot in Pot 

 
Figur 31 Bild av Pot in Pot (Practical Action, 2009) 

Produkten ser ut som sådan att ett lergods med lock passas in i en större kruka 
varpå ett isolerande lager med sand läggs emellan. Sandlagret hålls fuktigt genom 
att vatten tillsätts med jämna mellanrum, generellt två gånger per dag. Vattnet i 
sanden avdunstar genom den yttre krukans porösa väggar, tar med sig värmen och 
drar bort den från den inre kärnan, varpå insidan av den mindre krukan kyls.68 

En liknande produkt har även gjorts i metall och då med filtrerade hål för att 
tillåta att vattnet avdunstar genom det yttre kärlet. Pot in Pot kallas ibland för 
”clay refrigerator”.69 

Zeer Water Cooler 

 
Figur 32 Bild av Zeer Water Cooler (Practical Action, 2009) 

Denna typ av produkt påminner till stor del om Pot in Pot men används främst till 
att förvara vatten. Tillfört vatten avdunstar genom krukans porösa väggar, drar 
bort värmen från den inre kärnan, varpå insidan av krukan kyls. Det vatten som 
sipprar ut ur krukan (vilket främst sker i botten) är renat och kan användas för 
konsumtion. Stativet används för att hålla produkten i upprätt position.70 

 

                                                 
68 practicalaction.org 
69 www.dailymail.co.uk 
70 practicalaction.org 
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Carafe Water Cooler 

 
Figur 33 Bild av Carafe Water Cooler (DesignFlute, 2009) 

Carafe Water Cooler fungerar på samma sätt som Zeer Water Cooler. Den skiljer 
sig formässigt och har en inbyggd tapp. Produkten är även (av estetiska skäl 
glaserad), vilket är något som bör undvikas eftersom beroende av porositeten i 
krukan. Stativet används för att hålla Carafe Water Cooler i upprätt position och 
hindra vattenläckage på närliggande ytor. 71  

Produkten kallas ibland för Terracotta Water Cooler, och Amish Water Cooler 
eftersom det påstås att den används av den religiösa gruppen med samma namn.72 

Janata Cooler 

 

Figur 34 Bild av Janata Cooler (Practical Action, 2009) 

Produkten ser ut så sådan att en krukan som används för förvaring placeras i en 
annan kruka som innehåller vatten. En blöt duk läggs sedan över förvaringskruka, 
där kanten på duken doppas i krukan som innehåller vatten. Det vatten som 
avdunstar tar med sig värmen vilket kyler insidan av krukan (som därmed kan 
användas för förvaring). Konstruktionen placeras på blöt sand för att isolera från 
markens hetta.73 

 

 

                                                 
71 www.watersavers.com 
72 Amish är  en religiös grupp som valt att leva utanför den tekniska utvecklingen och omfattar 
drygt 200 000 personer. sv.wikipedia.org/wiki/Amish 
73 practicalaction.org 
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Static Cooling Chamber 

 
Figur 35 Bild av Static Cooling Chamber (Practical Action, 2009) 

Basen till Static Cooling Chamber byggs med tegelstenar och flodsand medan 
skyddet utgörs av rör och säckar av duk. En närliggande vattenkälla är nödvändig 
eftersom den kräver hög tillförsel av vatten. Först byggs golvet och 
hålrumsväggarna med hjälp av ett enkelt lager tegelsten varpå mellanrummet fylls 
med sand. Produkten täcks med rör och säckväv som är ihopsatta till en ram. 
Basen och skyddet tillförs vatten tills kammaren är helt blöt, generellt två gånger 
per dag. Likt tidigare nämnda produkter så kyls luften i förvaringsutrymmet 
genom den avdunstning som sker genom materialets porösa väggar.  

Produkten ska stå på mark som lutar en aning så att grundvatten leds bort och 
hindras från att läcka in i förvaringsutrymmet. Ett bevattningssystem som per 
automatik tillför vatten till konstruktionen underlättar manövrering. För att bygga 
en kammare med förvaringskapacitet på 100 kg behövs uppskattningsvis 400 
tegelstenar. Produkten bör skyddas från solljus. Static Cooling Chamber kallas 
ibland även för ”naya källarförvaring”. 

Bevattning underlättas genom att en slang med hål, och ena änden blockerad, 
läggs längs med sanden i mellanrummet. För att hålla förvaringsutrymmet kylt så 
måste luftcirkulationen runt konstruktionen ske obehindat. Sanden som används 
för att fylla mellanrummet ska vara fri från föroreningar för att begränsa 
uppkomst av orenheter.74 

Bamboo Cooler 

 
Figur 36 Bild av Bamboo Cooler (Gaia Movement, 2009) 

Basen på produkten består av tegelstenar och har en rund bricka fylld med vatten 
placerad nertill. En cylinder gjord av bambu, eller liknande material, placeras på 
brickan och täcks sedan med väv. Denna väv doppas i brickan så att vatten dras 

                                                 
74 www.mecaprendizaje.info 
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upp längs cylinderns vägg, och avslutningsvis läggs ett lock på toppen. Det vatten 
som avdunstar tar med sig värmen vilket kyler insidan av cylindern (som därmed 
kan användas för förvaring).75 

Charcoal Cooler 

 
Figur 37 Bild av Charcoal Cooler (Practical Action, 2009) 

Produkten är gjord av en timmerram och på ena sidan av ramen sitter en dörr 
(fastsatt med gångjärn). Ramen täcks invändigt och utvändigt av nät varpå 
mellanrummet som bildas fylls med kol. Denna kol blöts med vatten, som tar med 
sig värmen när det avdunstar vilket kyler insidan av produkten (som därmed kan 
användas för förvaring). För att avskräcka skadedjur placeras konstruktionen på 
en pinne med metallkon längst upp. Pinnen smörjs in med olja för att hindra 
angrepp från krypande insekter. Genom att täcka över konstruktionen så stoppas 
även flygande insekter från att komma åt förvaringsutrymmet.76  

Coolgardie Safe 

 
Figur 38 Bild av Coolgardie Safe (City Museum Melbourne, 2009) 

Coolgardie Safe påminner om Charcoal Cooler men istället för kol så används 
väv. Denna väv är sammanlänkad med en vattenfylld bricka som är placerad 
längst upp på konstruktionen. Dörren kan hållas stängd med ett lås.77   

SORBERANDE METODER 

Gas- och fotogendrivna 
För vanliga sorbtionsprodukter kommer värmekällan vanligtvis från gas eller 
fotogen. Exempelvis tillhandahåller Electrolux ett fotogendrivet kylskåp som 
används i utvecklingsländer. Kostnaden för att köpa och underhålla denna är 
ungefär 13 000 SEK/årtionde. Kylskåpets kretsarna har hög hållbarhet men 
förbränningsutrustningen kräver underhåll och lagerhållning (vekar, brännare, 

                                                 
75 practicalaction.org 
76 www.mecaprendizaje.info 
77 en.wikipedia.org 
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lampor et cetera). Dessutom måste bränsletanken fyllas på med fotogen av 
passande kvalitet. Eftersom denna typ av produkter använder väte som aktiv 
vätska så är lämpas de inte för att göra is.78 

Soldrivna 
För en enklare version av soldrivna produkter så slutar uppvärmningsfasen vid 
solnedgång varpå nedkylningsfasen tas vid. Uteblir solsken under ett par dagar så 
kan isen som gjordes tidigare verka som en kylförvarare, då genom att hålla 
förvaringslådan till en låg temperatur medan den gradvis smälter. Det är förväntat 
att en enhet som producerar 100 kg is per dag kan producera is till en kostnad av 
0,40 SEK per kilo.79 

Icy Ball 

 
Figur 39 Bild av Icy Ball (Crosley Automobile Club, 2009) 

Denna typ av konstruktion använder ammoniak som kylmedel. Ren ammoniak 
blandas med vatten och förvaras i en tryckkammare. Värme tillsätts vilket gör att 
ammoniaklösningen drivs iväg och kondenseras i en annan tryckkammare varpå 
hela konstruktionen kyls ned. Eftersom ren ammoniak kokar vid −32°C så börjar 
ammoniaken att koka och med det absorberas hettan ur kondensatorkammaren. 
Den fryser sedan till temperaturer under −17°C vilket gör att en ”boll” av is 
formas längs kammarens kant. Placeras kondensatorkammaren i en isolerad låda 
så sjunker temperaturen drastiskt och kan således användas för förvaring. Notera 
att ammoniakgas är mycket giftigt samt brandfarligt.80 

 

 

 

                                                 
78 practicalaction.org 
79 practicalaction.org 
80 lionheart.net 
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PRODUKTUTVECKLINGSOMRÅDEN 
KONSTRUKTION 
Det är fördelaktigt med en enkel produkt som är uppbyggd av så få delar som 
möjligt. Exempelvis Pot in Pot, Zeer Water Cooler, Carafe Water Cooler och 
Janata Cooler betraktas som enkla produkter eftersom dessa till formen är 
okomplicerade och uppbyggda av mindre än 3−4 delar. Detta gör tillverkning 
relativt oproblematisk samtidigt som den kan ske till låg kostnad.  

Puerto Ricos avlägsna lokalisering gör att tillverkning, eller delar av tillverkning, 
kan komma att ske på annan ort. Detta innebär att produkten ska kunna förflyttas 
utan större svårigheter. Det är även möjligt att det är användaren till nytta att 
kunna flytta produkten inom hushållet och/eller kortare stäckor. Det som avgör 
förflyttningens enkelhet är i flesta fall produktens storlek, form och antalet delar. 
Sett till presenterade passiva produkter är det endast Static Cooling Chamber som 
är mycket svår att förflytta (främst efter installation). Denna innehar emellertid ett 
mycket stort förvaringsutrymme. Det ligger alltså en avvägning mellan att få så 
mycket förvaringsutrymme som möjligt och att produkten ska gå att förflytta. 

Ett par produkter, så som Zeer Water Cooler, Carafe Water Cooler och Janata 
Cooler, är enbart till för att förvara vatten. Detta tydliggörs antingen genom den 
smala öppning eller att bevattningssystem bygger på att insidan är fylld med 
vatten. Detta gör Zeer Water Cooler, Carafe Water Cooler och Janata Cooler 
olämpliga eftersom produkten ska vara utformad för förvaring av livsmedel och 
andra varor.  

 Enkel konstruktion 
 Få delar  
 Lätt att förflytta 
 Stort förvaringsutrymme 

BEVATTNINGSSYSTEM 
Hos Zeer Water Cooler och Carafe Water Cooler utgör själva förvaringsutrymmet 
bevattningssystemet. Janata Cooler är uppbyggt på liknande sätt men har även ett 
utvändigt bevattningssystem. Bamboo Cooler, Charcoal Cooler och Coolgardie 
Safe innehar enbart utvändiga bevattningssystem. Överlag är dessa (utvändiga 
bevattningssystem) relativt komplicerade och uppbyggda av många delar. Pot in 
Pot besitter även den ett utvändigt bevattningsystemet men skiljer sig genom att 
vara uppbyggd av få delar. 

Till Pot in Pot används sand för att hålla vatten i bevattningssystemet vilket gör 
att det är nödvändigt med intakta väggar. Charcoal Cooler använder däremot 
kolbitar vilket kan ge utökade konstruktionsmöjligheter.  

 Enkel bevattning 

SÄKERHET 
Det är nödvändigt att förhindra angrepp från skadedjur och skadeinsekter. Ett 
enkelt sätt att undvika angrepp från skadeinsekter är att försluta produkten med 
exempelvis ett lock eller en bit tyg. Mer avancerat förfaringssätt är att smörja in 
hela eller delar av produkten med olja (Charcoal Cooler). Hos andra används 
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själva bevattningssystemet som skydd. Exempelvis är bottenplattan på Bamboo 
Cooler är fylld med vatten och Janata Cooler är täckt med en blöt duk.  

Försluta produkter med exempelvis ett lock förhindrar även angrepp från 
skadedjur. Det går även att göra som Zeer Water Cooler eller Charcoal Cooler 
där förvaringsutrymmet står på ett stativ respektive en pinne med kon. 

 Skydd mot insektsangrepp 
 Skydd mot skadedjursangrepp 

MANÖVRERING 
Flertalet av produkterna förutsätt att användaren sitter eller hukar vid 
handhavande. Charcoal Cooler utgör ett undantag genom att den tillåter 
användaren att stå upprätt. Ett flertal kräver även att användaren står böjd över 
produkten eftersom öppningen är placerad på ovansidan. Detta undvikes hos 
Charcoal Cooler och Coolgardie Safe då öppningen sitter på sidan.  

När Pot in Pot eller Bamboo Cooler används så krävs en hel armslängd för att nå 
livsmedel och andra varor som placerats i botten av produkten. Detta undvikes 
hos Charcoal Cooler och Coolgardie Safe eftersom det är kort avstånd mellan 
framsidan och baksidan. Detta gör det även enklare för användaren att se och 
hantera varor i förvaringsutrymmet. Ett annat sätt att underlätta för användaren är 
att tillåta uppdelat förvaringsutrymmet. Detta medges av Coolgardie Safe och 
Static Cooling Chamber. Det skulle även vara behjälpligt för användaren att vid 
behov tillåta ljusinsläpp i förvaringsutrymmet. Charcoal Cooler ger denna 
möjlighet, förutsatt att den täckande duken tas bort och att kolbitarna placerats så 
att ljus tillåts tränga igenom.  

Till flertalet av produkterna behövs endast ett moment för att nå innehållet i 
förvaringsutrymmet (ett lock som förflyttas eller en dörr öppnas). Janata Cooler 
kräver dock två moment eftersom den blöta duken behöver flyttas innan locket 
kan tas av. Enklast är Carafe Water Cooler eftersom användaren endast behöver 
vrida om en inbyggd tapp för att få tillgång till vattnet i förvaringsutrymmet.  

 Lätt att manövrera 

UNDERHÅLL 
Nästan alla produkter kräver att bevattningssystemet fylls på manuellt ett par 
gånger per dag. Zeer Water Cooler och Carafe Water Cooler använder dock det 
egna förvaringsutrymmet som bevattningsystem. Det är även möjligt att installera 
ett automatiskt bevattningssystem (Static Cooling Chamber). 

Carafe Water Cooler och Janata Cooler är omständliga att rengöra invändigt på 
grund av produkternas höga hals. Samtidigt är rengöringen inte lika omfattande 
eftersom dessa enbart används för förvaring av vatten. Zeer Water Cooler är en 
aning djup vilket försvårar rengöring. Den används även den enbart för att förvara 
vatten. Det är enkelt att göra rent förvaringsutrymmet i Pot in Pot, Bamboo 
Cooler och Charcoal Cooler. Fast ska samtliga delar rengöras så krävs mer 
omfattande arbete.   

Pot in Pot, Zeer Water Cooler, Carafe Water Cooler och Janata Cooler är 
uppbyggda av få delar och då delar som är relativt enkla att byta ut. Static Cooling 
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Chamber, Bamboo Cooler, Charcoal Cooler och Coolgardie Safe består däremot 
av många delar och då delar som är olika omständliga att byta ut. 

Static Cooling Chamber består av flest antal delar och kan inte förflyttas. Den har 
ett enkelt bevattningssystem (automatiskt) med kräver hög vattentillförsel. Static 
Cooling Chamber är även den produkt som är mest komplicerad att rengöra.  

För att hålla vatten i bevattningssystemet används sand, kolbitar eller tyg (förutom 
produkter som använder det egna förvaringsutrymmet). Dessa behöver rengöras 
eller bytas ut med jämna mellanrum.  

 Lätt att underhålla 

MATERIALVAL 
Pot in Pot, Zeer Water Cooler, Carafe Water Cooler och Janata Cooler är till 
största del uppbyggda av lera. Pot in Pot använder sand för att hålla vatten i 
bevattningsystemet. Medan Janata Cooler använder en tyg (förutom vattnet i 
förvaringsutrymmet). För att Zeer Water Cooler och Carafe Water Cooler ska stå 
upprätt (men även förhindra vattenläckage) används stativ av metall. Static 
Cooling Chamber är uppbyggd av en mängd olika material så som tegel, sand, 
duk et cetera. Bamboo Cooler, Charcoal Cooler och Coolgardie Safe använder en 
kombination av olika material däribland trä, tegel, metall och så vidare.  

 Närtillverkat material 

TILLVERKNING 
Pot in Pot, Zeer Water Cooler, Carafe Water Cooler och Janata Cooler är enkla 
att tillverka med förutsättning att lera finns tillgänglig och kan brännas. För Pot in 
Pot och Janata Cooler behövs även tillgång till sand respektive tyg. Dock krävs 
mer specialiserade kunskaper för att få fram stativet till Zeer Water Cooler eller 
Carafe Water Cooler. Det är möjligt att införskaffas större delen av dessa material 
till låg kostnad. 

Static Cooling Chamber behövs tilgång till tegel och kunskap om hur dessa sätts 
samman. Det behövs även sand och material till att utforma ett lock samt ett tak 
(skydd mot solljus). Charcoal Cooler och Coolgardie Safe kräver specialicerad 
kunskap för att kunna sättas samman med tillfredsställande resultat. Bamboo 
Cooler består däremot av delar som relativt enkelt kan sättas ihop eller ersättas 
med liknande material.  

 Lätt att tillverka 
 Låg tillverkningskostnad 
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  TABELL 1 

1(4) 
 

HÅLLBARHET FÖR VEGETABILIER 
Vegetabiler Temperatur 

[°C] 
RF 
 [%]* 

Hållbarhet  
[dygn] 

Känslighet 
 

Grönsaker 
 

    

Aubergine 8-10 
20 
 
 
 
 

90-95 
60 
 
 
 
 

10-14 
 5-6  

• Lite temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

Avokado (1) (2) 7-13 
20 
 
 
 

85-90 
60 

14-28 
2-7 

•Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

Blomkål 0 
20 
 

95-100 
60 
 

42 
3-4 
 

• Temperaturkänslig  
• Mycket känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Broccoli 0 
20 
 

90 
60 

7-14 
1-2 

• Temperaturkänslig  
• Mycket känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Brysselkål -1 
20 

90 
60 
 

20 
1-2 
 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Fänkål 0  
20  
 

90 
60 
 
 

14-28 
2-3 
 
 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Gurka (2)  7-14 
EA** 

90-100 
EA 

8-10 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Mycket känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

Kronärtskocka 0  
20 
 

95-100 
60 
 

10-20 
2-3 
 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Majskolv 0  
20  
 

95-100 
60 

4-8 
1-2 

• Mycket temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

Paprika (grön) 7-12 
20 
 

90-95 
EA 

12-14 
2 

• Temperaturkänslig  
• Mycket känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Lite känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Purjolök -1 
20 
 

95-100 
EA 

35-42 
3 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Sparris 0 
20 

90-100 
EA 

14 
1-2 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
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 • Producerar inte etylen  
• Lite känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

Spenat 0 
20 

95-100 
EA 

8 
1 

• Mycket temperaturkänslig  
• Mycket känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

Squash/ Zucchini 
 

7-10 
20 
 

90-100 
60 

14-21 
3-5 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Tomat 11-14 
8 
 

75-80 
EA 

14 
3-4 

• Mycket temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

Vitkål 0 
20 

95-100 
EA 

168 
15-20 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

Vitlök 0 
20 

65-70 
60 

168-175 
21-28 
 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

Frukter 
 

    

Ananas 8-10 
20 

90-95 
60 

5-7 
3 

Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador 
 

Apelsin (2)  2-5 
20 

90-95 
EA 

14-21 
7-14 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Banan (grön) 12-14 
20 
 
 

95-100 
EA 

15-20 
4-8 

• Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador 
 

Banan (gul) 12-14 
20 

95-100 
EA 

3-6 
2-3 

• Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador 
 

Cherimoya (1) (2)  12-14 
EA 
 

85-90 
EA 

14-21 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

Citron  11-15 
20 

85-90 
EA 

7-14 
7 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Clementin 0-4 
20 

85-90 
EA 

10-14 
7-10 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
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• Känslig för kylskador  
 

Dadel 0 
EA 

85-95 
EA 

28-56 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
 

Fikon 0 
EA 

90-95 
EA 

7-14 
EA 

• Mycket temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Granatäpple 0-2 
EA 

90-95 
EA 

56 
EA 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador 
 

Grapefrukt (3) 10-15 
EA 

85-90 
EA 

28-112 
EA 
 

• Lite temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Guava 8-10 90 21 • Temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Lite känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Kiwi 0 
20 
 

95-100 
60 

168 
7-10 

• Lite temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Kumquat 10 
EA 

90 
EA 

28 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Körsbär 0 
20 

95-100 
EA 

14 
2 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Lime 8-10 
EA 

90 
EA 

42-56 
EA 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar lite etylen  
• Inte känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Mango 10-14 
EA 

85-90 
EA 

14-21 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Känslig för etylen  
• Mycket känslig för kylskador  
 

Melon (1) (2) 5-9 
EA  
 

85-90 
EA 

2-20 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar etylen  
• Lite känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Nektarin 0 
20 
 

95-100 
EA 

14 
1-2 

• Mycket temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Papaya 10 
EA 

85-90 
EA 

14-21 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Känslig för etylen  
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• Mycket känslig för kylskador  
 

Passionsfrukt  7-10 
EA 

85-90 
EA 

21-28 
EA 

• Temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Känslig för etylen  
• Känslig för kylskador  
 

Persika 0 
20 
 

95-100 
EA 

14 
1-2 

• Mycket temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning  
• Producerar mycket etylen  
• Mycket känslig för etylen  
• Lite känslig för kylskador  
 

Sharon 0 
EA 

90-95 
EA 

56-84 
EA 

• Lite temperaturkänslig  
• Lite känslig för uttorkning  
• Producerar inte etylen  
• Lite känslig för etylen  
• Inte känslig för kylskador  
 

Äpple (2)  0-6 
20 
 
 
 

95-100 
EA 

14-42 
7-28 

• Lite temperaturkänslig  
• Känslig för uttorkning 
• Producerar mycket etylen 
• Känslig för etylen  
• Lite känslig för kylskador  
 

* Relativ fuktighet 
** Ej angivet 
(1) Hållbarheten beror i hög grad på mognadsstadiet. 
(2) Hållbarheten beror i hög grad på sort. 
(3) Hållbarheten beror i hög grad på ursprungsland. 
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