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 Abstract/Sammanfattning 

 
Denna rapport behandlar ett examensarbete som bedrivits mot AB IDESTA Kök i Eskilstuna 

av två studenter på Mälardalens högskola. Examensarbetet ligger på D-nivå och innefattar 30 

högskolepoäng. 

 

Uppdraget från IDESTA innefattade att ta fram en ny vattenkanna i rostfritt stål för 

konsumentmarknaden för design produkter.  

 

Syftet med vattenkannan var att göra en marknadsintroduktion för en större produktserie 

bestående av kannor och kantiner. Vid utformning av vattenkannan var det viktigt att ta hänsyn 

till krav både från produktion och från användare. IDESTA sökte en vattenkanna med ett 

estetiskt vackert utseende, problemfri användning och låg produktionskostnad. Den skulle 

dessutom urskilja sig på från konkurrenter och äga en samhörighet med kannor och kantiner.  

 

Målet med examensarbete var att ritningar skulle tas fram för att företaget skulle kunna bygga 

en fullskalig prototyp. 

 

För att fastställa riktlinjer för vattenkannans design genomfördes först en 

informationsinsamling bestående av kundintervjuer, litteraturstudier, konkurrentanalyser, besök 

av IDESTA och besök på mässor. Denna information analyserades sedan via olika verktyg för 

att identifiera krav på vattenkannans design. En lång iterativ konceptgenerering genomfördes i 

ett tätt samarbete med IDESTAs produktion. Detta ledde till att vattenkannan som togs fram 

återspeglade både marknadens krav och IDESTAs produktion.  

 

Vattenkannan förbereddes för prototyptillverkning genom att ritningar skickades till IDESTA 

och de leverantörer som skulle tillverka komponenter. Vattenkannan gick igenom nya 

förändringar då den anpassades till leverantörernas produktion. 

 

Resultat av arbetet är en cylindrisk vattenkanna i rostfritt stål. Dess utmärkande drag är ett 

ergonomiskt utformat trähandtag och en bra åtkomst för tvättning av insidan.  Utseendemässigt 

särskiljer sig vattenkannan från konkurrenter samtidigt som den äger samhörighet med kärl och 

kannor. En stålram går runt vattenkannan och trähandtaget. Denna stålram skänker 

vattenkannan ett utseende som inte går att hitta hos någon annan vattenkanna på marknaden.  

 

Med hjälp av de ritningar, 3D modeller och bilder som skickades till IDESTA kunde en 

prototyp tas fram. Prototypen uppfyller de riktlinjer IDESTA lagt för examensarbetet och 

huvuddelen av kraven i kravspecifikationen. 

 

Arbete som kvarstår är att hitta ett bra lim för montering av handtaget, utföra noggranna 

prototyptester, och ge vattenkannan ett bra namn. 

 

 Nyckelord: Vattenkanna, produktutveckling, design, industridesign, ergonomi, rostfritt stål, 

IDESTA. 

 

 

 

 



iii 

 

Förord 

 
Vi vill tacka AB IDESTA Kök för att de gett oss förtroendet att ta fram en helt ny produkt för 

dem. Speciellt vill vi tacka Fredrik Wernqvist för att han tagit sig tid att handleda oss vid 

IDESTA Kök. Vi vill även tacka Mikael Wall för hans tålamod och hjälp inom 

produktionsbarhet. 

 

Vid Mälardalens högskola vill vi speciellt tacka handledare Jan Frohm då hans handledning 

varit ovärderlig. Ibland har det kännas tungt när vi enbart ser begränsningar men handledare 

Frohm har alltid hjälpt oss att finna hoppet igen.  

 

Vi vill även tacka personal vid Mälardalens högskola; Carina Sjödin, Bengt Gustafsson, Anders 

Wikström och Göran Svensson (lärare) som bidragit med sin expertis inom respektive område. 

 

Ett tack skall även gå ut till Examinator Rolf Lövgren vars kunskap bildar grundpelarna i denna 

rapport gällande produktutveckling. 
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Ordlista 

 
# 

3D modell  En datorgenererad modell som skall representera ett objekt  

18/10 Rostfritt Stål legerat med 18 % krom och 10 % nickel. IDESTA använder 

huvudsakligen denna typ av stål vid produktion. 

 

A 

AMSTA  Dotterbolag till IDESTA som tillverkar rostfria kärl. 

 

B 

Bias  Ett snedvridet resultat i intervjusammanhang 

Brottgräns   Maximal spännings som kan uppnås innan materialet brister 

 

C 

CAD  Ett akronym för Computer Aided Design. Översätts till svenska till 

datorstödd design 

D 

Design  Formgivning av en produkt i syfte att ge den en god funktion och ett 

estetiskt utseende 

Dekor  Konstnärlig utsmyckning 

 

E 

Estetik   Konstnärligt vacker 

Eliminera   Avlägsna, slå ut 

 

F 

Frekvens  Förekomst 

Feminina former Kvinnliga egenskaper; Smal, lång, och kurvig. 

Frimärksskisser Små skisser, inte större än ett frimärke till storleken  

  

G 

Gränssnitt  Beskriver kontaktytor mellan två system 

Greppyta  Form som det går att fatta ett grepp med handen om  

 

H 

Hierarki  Rangordning 

 

I 

Iterativ  Upprepad handling 

Incitament  Uppmuntran, morot  

IDESTA  AB IDESTA Kök 

Intuition  Magkänsla som ej grundar sig på en intellektuell analys  
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K 

Koncept  Beskrivning av en produkts funktioner, egenskaper och utseende 

Komponent  Beståndsdel. 

Korrosion  Sönderfall av material 

Kanna  Tillbringare för att hålla vätska. 

Kantin  Låda för servering av mat och dryck. 

Kravspecifikation Krav som produkten skall utformas efter 

 

L 

Logga  Skriva ner resultat och förhändeleslopp. 

 

M 

Målgrupp  Kategori av människor som produkten riktar sig till 

Maskulin form Manliga egenskaper; Hård, kantig, och stor. 

 

N 

Nollserie  En begränsad serie 

Nordiskdesign Enkel formgivning med hög funktionalitet. 

Nyckelkund  kund som kan tänkas köpa stora volymer 

 

O 

Omvärldsstudie  Studie om omvärlden 

 

P 

Prototyp  Förlaga, testmodell 

Perception  Läran om uppfattningsförmåga 

Produktarkitektur Hur en produkt är uppbyggd av komponenter. 

 

R 

Respondent  Person som intervjuas 

Rilla  Ett spår i ett cylindriskt kärl 

Rendering  Datorberäkning för att framställa fotorealistisk bild 

Re-design  Förändra ett existerande koncept  

 

S 

Styrdokument Dokument som bör följas för att specificerade krav skall uppfyllas 

Simulering  Beräkning av krafters inverkan 

 

V 

Vikta  Handling då egenskaper, idéer, eller koncept tilldelas numeriska 

värden för att visa hur viktiga de är i sammanhanget 
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1. Inledning 

Vi har fått i uppdrag av IDESTA att utveckla en vattenkanna åt konsumentmarknaden för 

designprodukter. Produkten skall användas som en introduktionsprodukt för en större 

produktserie. Vid utformningen av vattenkannan skall vi ta hänsyn till företagets 

produktionsmöjligheter, och anpassa vår produkt till dem. 

 

I denna rapport kommer vi redovisa hur vi gått tillväga för att lösa uppdraget som IDESTA har 

anförtrott oss. Rapporten kommer ta upp de verktyg och metoder vi har valt att använda, samt 

redogöra hur vi använt dem och vilka resultat vi har fått. 

 

1.1Bakgrund 

 

IDESTA säljer storköksutrustning till leverantörer världen över. Sedan en tid tillbaka har de 

undersökt möjligheten att ta sig in på konsumentmarknaden för designprodukter. Ett antal 

produkter i det befintliga sortimentet skulle kunna modifieras och användas i en potentiell 

produktserie. Problemet är att inte någon av dem anses starka nog som en 

introduktionsprodukt.  

 

Under en förstudie som vi bedrev åt företaget lades potentiella introduktionsprodukter fram 

tillsammans med möjliga hemsidor som försäljningskanaler. Tillsammans med företagets 

verkställande direktör, Martin Wahlström, beslutades att produktserien skall bestå av kannor 

och kantiner. Detta är produkter som det för nuvarande inte finns i någon större mängd av på 

den privata marknaden. För att introducera dem, bestämdes det att en vattenkanna skulle tas 

fram. Den har en viss anknytning till kannorna i serien och riktar sig till gemene man. Tanken 

är att vattenkannan ska ge ett namn åt företaget, och sedan säljs de andra produkterna in baserat 

på dess goda omdöme. 

 

Vi fick i uppdrag av IDESTA kök att utveckla vattenkannan. Denna produkt skall formmässigt 

passa in i en produktserie bestående av kannor och kantiner och kunna tillverkas i deras 

maskinpark. Det är även viktigt att vattenkannan anses vara en designprodukt, för att passa in 

på marknaden där den ska säljas. Uppdraget bör betraktas som viktigt, då det hjälper företaget 

att undersöka en ny riktning för expansion.  
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2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att hjälpa IDESTA att utforska en ny marknad genom att ta fram 

en introduktionsprodukt åt en produktserie bestående av kannor och kantiner. 

Introduktionsprodukten, som är bestämd att vara en inomhusvattenkanna skall användas av 

IDESTA för att utforska den privata marknaden och hitta företag som är intresserade av att 

köpa in serien till sitt sortiment. 

 

Målet är att examensarbetet skall resultera i ritningar på ett färdigt koncept av en vattenkanna i 

rostfritt stål som IDESTA kan använda för att producera en prototyp. Målet anses vara uppnått 

då IDESTA tagit fram en första prototyp. 
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3. Projektdirektiv 

IDESTA vill ha ett koncept på en vattenkanna för konsumentmarknaden
1
. Vattenkannan skall 

vara nischad som en dyrare designprodukt i rostfritt stål. Till en början är hemsidor tänkta som 

potentiella försäljningskanaler. Det är då viktigt att designen tilltalar målgruppen som besöker 

dessa hemsidor. Vattenkannan behöver kunna tillverkas i företagets nuvarande 

produktionsprocesser. Produktionskostnader skall hållas så låga som möjligt. Vattenkannan 

skall tillhöra en produktserie bestående av kannor och kantiner. Serien kommer i stora drag att 

baseras på det sortiment de säljer idag mot storköksbranschen. Under examensarbetet går det 

därför bra att utgå från befintliga kannor och kantiner
2
.  

 

Konceptet på vattenkannan skall vara utvecklat till årsskiftet 2010/2011. Då skall ritningar för 

prototypbygge finnas till hands hos företaget. Utifrån dessa ritningar skall en prototyp tas fram 

av IDESTA innan uppdraget är helt slutfört. 

  

                                                 
1
 Se bilaga 12.1 Uppdragsbeskrivning 

2
 Se bilaga 12.17 Kannor och kantiner 

2
 Se bilaga 12.17 Kannor och kantiner 



4 

 

4. Problemformulering 

IDESTA vill undersöka möjligheten att expandera sitt sortiment till konsumentmarknaden för 

designprodukter.  De ser störst lönsamhet i att sälja kannor och kantiner, men ser ett problem 

med att introducera dem på marknaden. I detta syfte har vi fått i uppdrag att designa en 

inomhusvattenkanna i rostfritt stål som företaget skall kunna använda för att göra en 

marknadsintroduktion. Vattenkannan skall ha en problemfri användning och ett utseende som 

gör att användaren gärna låter vattenkannan stå framme. Utöver detta är det också viktigt att 

vattenkanna går att producera i IDESTAs produktion och har ett relativt lågt produktionspris.  

 

De stora frågeställningarna under examensarbetet var: 

 

 Hur skall vattenkannan formas funktionsmässigt för att uppfylla kundernas syn på en 

problemfri användning? 

 Hur skall vattenkannan formas för att få ett utseende som kunden anser vara tillräckligt 

vackert för att låta vattenkannan stå framme då den inte används? 

 Hur skall vattenkannan formas för att den skall kunna gå att tillverka i rostfritt stål? 

 Hur skall vattenkannans form bidra till en samhörighet med kantiner och kannor? 

 Hur skall vattenkannan formas för att IDESTA ska kunna producera den till ett 

acceptabelt pris? 

 Hur skall vattenkannan designas för att urskilja sig från konkurrenterna på marknaden? 

 

En kravspecifikation
3
 togs fram för projektet som belyser problemet i större detalj. 

 

 

 

 

  

                                                 
3
 Se bilaga 12.6 Kravspecifikation. 
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5. Projektavgränsningar 

Slutprodukten av examensarbetet kommer bli en fysisk prototyp som tillverkas av IDESTAs 

produktion. Vi har ansvar att tillhandahålla dem ritningar och bilder på ett koncept, samt 

förklaringar över hur konceptets komponenter skall monteras. 

 

Vi förväntar oss att formge vattenkannan på ett sätt som motsvarar de förväntningar en kund 

kan ha på problemfri användning och vackert utseende. För att uppnå detta kommer intervjuer 

och konkurrentanalyser att göras. Intervjuerna kommer att begränsas till 10-20 stycken på 

grund av de tidsbegränsningar som finns för projektet.  

 

I arbetet med att ge vattenkannan en familjekänsla med kannor och kantiner kommer vi 

begränsa oss till att analysera formspråket på deras befintliga kannor och kantiner. 

 

Marknadsföring och försäljning av vattenkannan ligger utanför projektets ramar. Inget arbete 

kommer därför att läggas ned på dem under detta examensarbete. 

 

Produktutveckling är en iterativ och tidskrävande process. De fel som kan uppstå då IDESTAs 

prototypbygge påbörjas skall i den mån det finns tid åtgärdas. Överskrider 

prototyptillverkningsprocessen tidsramen för examensarbetet kommer den senaste versionen av 

konceptet att låsas som resultat.  

 

Tidsbegränsningen för projektet är 20 veckor, då examensarbete ligger på 30 högskolepoäng.  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

Detta kapitel beskriver den teoretiska bakgrund som har använts under examensarbetet. Under 

utbildningen produkt och processutveckling vid Mälardalens högskola har vi förvärvat kunskap 

om produktutvecklingsprocesser och olika verktyg som går att applicera inom processernas 

olika steg. Denna kunskap har främst förmedlas muntligt från våra universitetslektorer Rolf 

Lövgren och Ragnar Tegstrand inom kurserna produktutveckling 1,2 och 3 och industridesign 

1,2, 3. Vår handledare, Jan Frohm (Universitetsadjunkt), har arbetat tillsammans med Ragnar 

Tegstrand inom industridesignskurserna. Han har speciellt bidragit med sin kunskap inom 

skissteknik. Främst har böckerna Product Design and Development (Eppinger et al. [besökt 20 

oktober 2010] 2003), The Mechanical Design Process (Ullman 2010), och Design i fokus för 

produktutveckling (Österlin, K. 2003) använts som källor till teorin.  
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6.1 Produktutvecklingsprocesser 

 

En produktutvecklingsprocess är en serie av steg som företag använder för att förstå, designa 

och förverkliga en produkt. Många av dessa steg är intellektuella och har till uppgift att 

strukturera arbetet. Det finns ingen exakt process, utan processen varierar från företag till 

företag. Först beskrivs två generella processer som har influerat oss, och sedan beskrivs 

processen för detta examensarbete, som är en blandning av dem. 

6.1.1 Eppingers generella produktutvecklingsprocess 

Eppinger et al (2003, ss. 12-15) beskriver i boken product design and development en generell 

process för produktutveckling. Den består av följande steg: 

 

1. Planering 

Detta steg utförs innan produktutvecklingen påbörjas. Företaget analyserar ny teknik 

och marknadsundersökningar för att hitta incitament till nya produktutvecklingsprojekt. 

Dessa omvandlas till konkreta mål för nya produkter som inkluderar målmarknad, 

affärsmål, antagningar och begränsningar. 

 

2. Konceptutveckling 

Behoven från målmarknaden identifieras och koncept genereras för att lösa behoven. 

Ett eller fler koncept väljs ut för vidareutveckling och provning. Ett koncept är en 

beskrivning av en produkts utseende, funktioner och egenskaper. 

 

3. Systemnivå design 

Produktarkitekturen definieras och produkten bryts ner i komponenter. En beskrivning 

görs över varje komponents geometri, specifikationer och montering. 

 

4. Detalj design 

En komplett specifikation görs över all geometri, material och toleranser för produktens 

unika komponenter och de standardkomponenter som köps in från leverantörer. En 

processbeskrivning av tillverkning och montering tas fram, samt vilka verktyg som 

behövs vid tillverkningen 

 

5. Tester och förfining 

Flera versioner av produkten tas fram och testas för att hitta fel. Syftet är att se till att 

produkten fungerar som det är tänkt för att identifiera nödvändiga förändringar innan 

produkten börjar produceras på riktigt.  

 

6. Produktionsstart 

Produkten görs efter de specificerade instruktionerna. Personalen tränas i att tillverka 

produkten. Den första serien sänds ut till nyckelkunder för att få repsons. Eventuella 

problem med produktionen löses. När företaget hanterar den nya produkten släpper de 

den på marknaden. 
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6.1.2 SVIDS produktutvecklingsprocess 

Enligt Stiftelsen svensk industridesign 

(SVID, 2010) bör alla designorganisationer 

använda en för dem unik designprocess. 

Dock ser denna unika process snarlik ut i de 

flesta organisationernas projekt. Processen 

går att applicera på många olika områden 

exempelvis budskap, varor, tjänster och 

miljöer med flera. Som grund för att skapa 

sin egna unika process kan denna modell 

ovan användas. Dess sex steg ger ett 

övergripande bild av vägen från 

utgångspunkt till uppföljning och 

utvärdering. 
 

 

 

 

Utgångspunkt 
Först definieras förutsättningar för designarbetet. Vad ska designas? För vem? Vilka 

tekniska, ekonomiska och personalresurser finns till hands? 
  

Användarstudie:  

En omvärldsstudie utförs genom att upprätta en behov- och funktionsanalys. Metoder 

som kan användas är kvantitativa och kvalitativa studier. Det går även att inleda 

diskussioner med tänkta användare då samtal och tester kan utföras. Eventuell 

mediakontakt bör upprättas.  

 

Koncept och visualisering: 

Efter att förarbetet grundligt analyserats kan konceptförslag tas fram och testas. 

Övriga berörda områden kan vara bra att engagera, exempelvis produktion och 

försäljning. 

 

Utvärderingar och konceptval: 

Det finns vissa punkter/verktyg som bör tas i åtanke så som beräkningar, 

marknadsvärdighet och teknik. Koncept värderas mot varandra. Därefter väljs ett litet 

antal koncept ut för fortsatt utveckling. Inledande arbete på presentation påbörjas. 

 

Justering och genomförande: 

Ett slutgiltigt koncept tas fram och förankras hos ledande personer i organisationen. 

Konceptet presenteras, testas och utvärderas. Denna fas kräver att olika discipliner 

arbetar tillsammans för att eliminera all osäkerhet. Underlag till produktionen tas fram 

för att inleda tillverkning. 

 

Uppföljning och utvärdering: 

För att maximera produktionseffektivitet bör alla variabler ses över. En ny 

användarstudie bör genomföras samt att marknadsföringen bör justeras för att föra fram 

eventuella designattribut.  

Figur 1, Bild på SVIDS produktutvecklingsprocess 
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6.1.3 Produktutvecklingsprocess for examensarbetet 

Produktutvecklingsprocessen för detta examensarbete är strukturerad som en kombination av 

SVIDs första steg och Eppingers et al. sista steg. Processen är även begränsad till den punkt då 

vårt examensarbete är avslutat. 

 

1. Planering 

Under denna fas hålls möten med IDESTA för att diskutera uppdraget och förstå 

problemet. En tidsplanering görs för projektet och presenteras för företaget. 

 

2. Informationsinsamling 

Nödvändig information som saknas för att förstå problemet införskaffas genom 

litteraturstudier, intervjuer, Internet, undersökningar och studiebesök. 

 

3. Analys 

Information analyseras och översätts till krav via verktyg som exempelvis 

funktionsanalys och QFD (House of Quality). Denna fas resulterar i en lista med 

konkreta krav på produkten. 

 

4. Konceptgenerering 

Koncept tas fram för att lösa problemet. De visualiseras och redovisas för företaget i 

flera etapper tills att dominanta koncept framträder. 

 

5. Konceptval 

Koncept värderas, utvecklas och förkastas iterativt tills bara ett koncept kvarstår. 

 

6. Detaljdesign 

Konceptets komponenter definieras. Varje komponent ses över och eventuella 

detaljproblem löses. Specifikationer tas fram på komponenternas tillverkning, material, 

toleranser och geometri. Leverantörer kontaktas för leverans av komponenter. 

Avslutningsvis levereras ritningar till företaget för prototyptillverkning. Vårt 

examensarbete är begränsat så att det slutar vid detta steg.  

 

 

På följande sidor kommer stegen i lösningsprocessen stå som rubriker i kronologisk ordning. 

Metoder och verktyg kommas således att anges under de steg de är tänkta att tillämpas.  
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6.2 Projektplanering 

 

Planering av projekt sker enligt Ullman (2010, ss. 126-131) i fyra steg. 

 

1. Identifiering av aktiviteterna 

Genom att betrakta designproblemet och hur dess slut ser ut går det att formulera en väg 

däremellan. Denna väg bryts först ner i stora aktiviteter, och sedan i mindre och mindre 

bitar. 

 

2. Klargörelse av målen med aktiviteterna 

Målet för varje aktivitet definieras för att klargöra när en aktivitet börjar och när den är 

slut.  

 

3. Uppskattning av tidsåtgång och andra resurser för att uppnå målen 

Når aktiviteternas mål är kända uppskattas vilka resurser som behövs för att uppnå 

målen. Med resurser menas tidsåtgång, personer, och kapital. 

 

4. Ordning av aktiviteterna i en logisk följd. 

Slutligen ordnas aktiviteterna i en ordning så aktiviteter som är beroende av varandra 

kommer efter varandra i en logisk följd. Det är vanligt att lägga oberoende aktiviteter 

parallellt med varandra för att minska den totala tiden för projektet. 

 

6.2.1 WBS – Work Breakdown Structure 

Work breakdown structure är en metod som används för att identifiera ett projekts aktiviteter 

(Krajewski, 2007, s. 75). Projektet delas först upp i övergripande aktiviteter, till exempel: 

 

0 Planering 

1. Informationsinsamling 

2. Designarbete 

3. Anpassning till produktion 

4. Prototyptillverkning 

5. Nollserie 

 

De övergripande aktiviteter delas sedan upp i mer detaljerade aktiviteter. Arbetet med WBS 

fortsätter på det här viset tills att projektplaneraren är nöjd med den hierarkiska nivån. 

Resultatet blir en lista med aktiviteter. Projektet bryts ner i olika antal aktiviteter beroende av 

dess omfattning. 

 

WBS har använts för att dela upp projektet i hanterbara beståndsdelar, och sedan implementera 

dem i planeringen via ett Ganttschema
4
. 

 

 

                                                 
4
 Se kapitel 6.1.8 Ganttschema 
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6.2.2 Ganttschema 

Ganttschema är ett visuellt planeringsverktyg som används för att planera och övervaka 

tidsåtgången i ett projekt. I schema placerar aktiviteter ut strategiskt längs en tidsaxel efter hur 

projektet skall framskrida. Planeringen följs sedan upp genom att alla aktiviteter loggas direkt i 

Ganttschemat. Det betyder att både utfall och planering blir synliga bredvid varandra. För 

projektmedlemmarna hjälper detta schema att se ifall arbetet går som planerat. Skulle utfallet 

vara kortare eller längre än den planerade tiden är det ett varningstecken på att planeringen är 

för pessimistisk eller optimistisk. Sådana trender kan övervakas under en längre tid och skulle 

fenomenet kvarstå bör projektplanerare lägga om planeringen i Ganttschemat.  

 

Utöver planeringsaspekten fungerar även Ganttschemat som ett uppföljningsverktyg på grund 

av att alla aktiviteter i projektet loggas. Detta kan vara ovärderlig kunskap när 

projektmedlemmar vill påvisa vad som har gjorts i projektet för uppdragsgivaren. 

 

Vid skapande av ett Ganttschema (Eppinger et al, 2003, ss. 335-336) tas det i beaktning hur 

lång tid projektet kommer ta och skapar därefter en tidsaxel med passande detaljnivå: År, 

månader, veckor, dagar och/eller timmar. Projektet måste sedan brytas ner i mindre aktiviteter. 

Används en produktutvecklingsmodell för projektet kan dess olika steg användas som mall för 

nedbrytningen. Alla aktiviteter radas sedan upp i en kolumn längst till vänster i kronologisk 

ordning. Varje aktivitet ges ett start- och slutdatum på tidsaxeln. Det är ok att aktiviteter sker 

parallellt så längre projektgruppen klarar av att arbeta på dem parallellt. Vid utförandet av 

projektet loggar projektgruppen vilka aktiviteter de utfört varje dag och för in dem i 

Ganttschemat. Ett exempel på ett Ganttschema: 

 

 
Figur 2, Ett exempel på ett Ganntschema 

 

Ganttschema har valts för att kunna visualisera projektplaneringen. Verktyget ansågs även 

komma väl till användning vid rapportskrivning, då utfallet i Ganttschemet går att tillämpa för 

att försäkra att det finns en röd tråd i tillämpad lösningsmetodik. 
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6.2.3 Gruppkontrakt 

Ett gruppkontrakt är ett kontrakt som upprättas i början av ett projekt för att säkerhetsställa att 

alla projektmedlemmar arbetar efter samma mål. Kontraktet innehåller regler för projektarbetet, 

vad som händer ifall regler bryts, vilka roller och ansvarsområden varje gruppmedlem har, och 

projektgruppens mål med arbetet. 

 

Kontraktet hjälper projektgruppen att reda ut olikheter i attityder och förväntningar. Det är 

bättre ifall dessa olikheter tas upp i början av projektet istället för att de orsakar tidskrävande 

tvister och dispyter längs vägen.  

 

Gruppkontrakt har tillämpats för att se till att deltagarna skall vara överens över hur de skall 

arbeta och ha samma mål på kvalité och engagemang för projektet. 

 

6.3 Informationsinsamling 

 

Informationsinsamling sker främst i början av produktutvecklingsprojekt för att införskaffa 

nödvändig information till konceptutvecklingen. Kunder kontaktas för att få information av vad 

de tycker och tänker om produkten och problemet som produkt avser att lösa. Ny teknik och 

nya kunskapsområden med anknytning till produktutvecklingsprojektet undersöks för att förstå 

problemet bättre. 

6.3.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie är en studie av litteratur för att hitta svar på en eller flera frågor. Exempelvis, 

vad är ett bra grepp? För att hitta svar på denna fråga går det att läsa böcker om ergonomi och 

sammanfatta informationen till ett svar. En litteraturstudie sker efter dessa steg: 

 

1. Definiera vilken fråga litteraturstudien skall besvara. 

2. Identifiera litteratur 

3. Samla in litteratur 

4. Skumläs litteraturen för att hitta relevanta kapitel och stycken. 

5. Läs utvalda kapitel och stycken noga. 

6. Sammanfatta informationen till en ny text som besvarar den ursprungliga frågan. 
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6.3.2 Identifiera kundbehov 

Identifiera kundbehov är en viktig del av produktutvecklingsprocessen. Kundbehoven hjälper 

produktutvecklarna att bestämma produktens specifikationer, de inspirerar konceptframtagning, 

och hjälper till vid konceptval. Processen för att samla in kundbehov sker i fem steg enligt 

Eppinger et al (2003, ss 53-68): 

 

1. Samla ren data från kunder 

Genom kontakt med kunder samlas information in om deras erfarenhet med produkten. 

De vanligare sätten att samla in denna information på är intervjuer, fokusgrupper och 

observationer. Målet är att få fram ett ärligt svar från kunderna som är fritt från 

företagets egen påverkan. Exempel på frågor kan vara: 

 

 När och hur använder du den här typen av produkter? 

 Berätta hur du använder produkten? 

 Vad gillar du med produkten? 

 Vad ogillar du med produkten? 

 Vad tänker du på när du köper produkten? 

 Vilka förbättringar skulle du vilja göra på produkten? 

 

2. Översätt informationen till kundbehov 

Informationen som samlats in tolkas och definieras till skrivna påstående om kundens 

behov. Hur informationen tolkas och översätts till kundbehov handlar om personlig 

smak, men det finns riktlinjer som är bra att följa: 

 

 Uttryck vad kunden vill att produkten kan göra, inte hur den kommer att göra 

det. 

 Uttryck behovet i samma detaljnivå som informationen det är grundad på. 

 Använd positiva istället för negativa uttryck. 

 Uttryck behovet som ett produktattribut. 

 Undvik orden måste och borde. Beskriva istället vad produkten ska göra. 

 

3. Organisera behoven i en hierarkisk ordning 

Liknande kundbehov sorteras in i grupper och ges övergripande namn. På detta sätt 

reduceras antalet kundbehov till en hanterbar mängd. 

 

4. Etablera den relativa vikten mellan kundbehoven 

Det är oftast svårt att uppfylla alla kundbehov vid produktframtagning. Avvägningar 

görs därför mellan behoven så att produktutvecklarna kan fokusera på att uppfylla de 

viktigaste behoven i första hand. Behoven kan exempelvis viktas på en 1-5 skala för att 

visualisera vad som är extra viktigt att arbeta med. 

 

5. Reflektera på resultaten och processen 

Det sista steget är att reflektera över resultatet för att bedöma dess trovärdighet. Om en 

miss upptäcks är det möjligt för projektgruppen att välja att göra om ett eller flera steg. 
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6.3.3 Intervjumetodik 

Intervju innebär att information hämtas från utvalda personer genom en konversation där 

intervjuaren ställer frågor och respondenten svarar på dem. Svaren antecknas eller spelas in och 

analyseras senare. 

 

För att genomföra en intervju (Bell, 2000, ss. 119-126) på ett effektivt sätt tas först ett beslut 

över vad som är intressant att veta. Sedan fastställs målgruppen för intervjun, det vill säga vilka 

människor har svaren som söks. Frågorna till intervjun förbereds noggrant i förväg. Vid 

formulering av dem är det viktigt att tänka på: 

 

 Inga ledande frågor 

 Inga outtalade förutsättningar 

 En fråga i taget 

 Inga värderande frågor 

 Börja med teman och utforma sedan frågor under varje tema. 

 Bestäm ordningsföljd 

 Ordalydelse och tonfall är viktigt vid en intervju för att etablera rätt kontakt. Öva på att 

ställa frågorna. 

 Se till att alla svar kan fångas: ljudinspelning eller träna på snabb nerskrivning. 

 

Hur svar skall antecknas förbereds genom att utforma svarsformulär där intervjuaren snabbt 

kan skriva ner respondentens svar, åsikter och tankar. Vid genomförandet av intervjun bör 

respondenten först få en beskrivning av intervjuns omfattning: 

 

 Vad handlar intervjun om? 

 Varför just respondenten är av intresse för denna intervju? 

 Vilken typ av frågor skall ställas? 

 Vad görs med informationen efter intervjun? 

 
Intervju som en informationsinhämtningsteknik har en risk för att drabbas av bias då det är en 

subjektiv teknik. För att motverka denna risk bör intervjuaren se till att intervjua många 

personer. Enligt Eppinger et al (2003, s. 58) behövs 10-30 intervjuer för att få fram ett 

tillräckligt bra intervjuunderlag. 
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6.4 Analys 

 

Analysfasen syftar till att analysera information för att bättre förstå 

produktutvecklingsproblemet. Denna kunskap används slutligen för att specificera tekniskt 

mätbara krav för produkten. Dessa krav används som fokuspunkter i nästa fas, 

konceptutveckling. 

6.4.1 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys är en analys av ett projekts utomstående verklighet. Analysen svarar på frågan 

vad är det som händer i världen och hur påverkar det våra möjligheter att uppnå våra mål? 

Utifrån svaren som hittas kan olika rekommendationer och strategier utarbetas. Vid utförandet 

av en omvärldsanalys är det viktigt att dokumentera de steg som tas och spara alla källor som 

används, detta för att visa vad som ligger till grund för valda strategier.  

 

Exempel på källor till en omvärldsanalys: 

 

 Artiklar på internet 

 Bloggar 

 Tidningar 

 Mässor 

 Intervjuer med nyckelpersoner 

 TV-nyheter 

 

Omvärldsanalys har tillämpats i detta projekt för att fånga upp viktig information som kan ha 

relevans till vattenkannans utformning. 
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6.4.2 Funktionsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsanalys (Österlin, 2003, ss. 36-39) används inom produktutveckling för att analysera 

varför en produkt existerar och hur den är uppbyggd funktionsmässigt. Efter en genomförd 

funktionsanalys har produktutvecklaren kunskap om de funktioner som produkten måste 

uppfylla. Dessa kan sedan användas som en utgångspunkt i designarbetet. 

 

Det finns tre olika sorters funktioner: huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. 

Huvudfunktionen återspeglar syftet med produkten. Varför finns produkten? Delfunktioner är 

funktioner som bygger upp huvudfunktionen. Stödfunktioner är inte nödvändiga för att uppfylla 

huvudfunktionen, men kan bidrag till att underlätta användandet av produkten. Alla funktioner 

beskrivs genom ett verb och ett substantiv. 

 

Exempel: Bil 

 

 Huvudfunktion: Transportera människor 

 Delfunktioner: reglera hastighet, styra färdriktning, ge utrymme (för människor). 

 Stödfunktioner: kyla passagerare, spela musik 

 

Det är vanligt att en funktionsanalys visualiseras i form av ett funktionsträd (se figur 3). Här 

ordnas delfunktioner upp i en hierarkisk ordning under huvudfunktionen. För att kontrollera 

trädets hierarki nedåt ställs frågan hur: 

 

 Varför är det nödvändigt att kunna styra färdriktningen? Svar: För att kunna 

transportera människor. 

 

För att kontrollera trädets hierarki uppåt ställs frågan hur: 

 

 Hur transporteras människor? Svar: Genom att styra färdriktningen. 

 

Figur 3, exempel på en funktionsanalys 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Funktionsanalys.jpg
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6.4.3 Riskanalys (SWOT) 
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Figur 4, bild på en riskanalys (SWOT) 

 

En SWOT-analys kan användas inom produktutveckling som ett verktyg för att ge en 

individuell produkt en lättöverskådlig bild av dess för- och nackdelar samt potential. Analysen 

är inte begränsad till färdigutvecklade produkter utan kan också användas på produkter under 

utveckling. En SWOT-analys är applicerad på flera områden i produktutvecklingen, 

exempelvis hela organisationen. Denna analys kan sedan användas för att marknadsföra sig 

bättre mot kund. 

 

Det vanligaste utseendet på en SWOT-analys kan ses i figur 4 (Österlin, 2003, ss. 108-109). 

Dess fyra kolumner är: Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter 

(Opportunities) och Hot (Threats). 

 

Nedan radas lite exempel upp: 

Styrkor: Marknadsledare, patent… 

Svagheter: Högt pris, dåliga distributionskanaler… 

Möjligheter: Expansiv marknad, högkonjunktur… 

Hot: Lagstiftning, kultur… 

 

Styrkor och svagheter är något som kan påverkas på egenhand (intern påverkan) genom egna 

beslut. Möjligheter och hot inte är något som går att styra över (extern påverkan), så som 

politiska beslut. 
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När dessa fyra steg är definierade skall en diskussion inledas för att resultera i en handlingsplan 

för att ökar sina styrkor, minskar sina svagheter, tar vara på sina möjligheter samt lättast 

anpassar sig för hot. 

6.4.4 QFD 

Quality function deployment översätts till kundrelaterad utveckling på svenska. Det är en 

metod som kommer från Japan där kundens åsikter sätts i centrum för utvecklingen av 

produkter. Under vårt examensarbete kommer inte alla verktyg att användas som ingår i denna 

metod, utan endast ett; the House of Quality. 

 

The House of Quality 

 

House of Quality (Andersson 2001, ss. 37-50) är ett planeringsverktyg som används i ett tidigt 

stadium inom produktutvecklingsprocessen. Syftet med verktyget är att på ett metodiskt sätt få 

fram vilka produktegenskaper som bäst uppfyller kundens önskemål. Innan en House of 

Quality kan utföras är det viktigt att kundundersökningar har gjorts och utifrån den har kunnat 

tolka kundens önskemål och översatt dem till kundkrav. Det finns många olika versioner av 

House of Quality. Här nedan beskrives den variant som lärdes ut under utbildningen. 

Kundkraven struktureras efter olika kategorier och 

skrivs in i kundkrav (A). I detta arbete är det viktigt att 

kraven ligger på samma detaljnivå, annars är de inte 

jämlika med varandra. Breda krav, som tillexempel att 

produkten skall vara problemfri, kan behövas brytas ned 

i flera mer specifika krav. Kundkraven viktas sedan på 

en skala 1-5 (B). Viktningen görs efter 

produktutvecklarens bedömning med hänsyn till de 

undersökningar som ligger till grund för arbetet. 

 

Produktegenskaper fylls i (C). Dessa egenskaper skall 

vara mätbara. Precis som med kundkraven struktureras 

de och läggs på samma detaljnivå. Det finns inget facit 

till produktegenskaperna, utan produktutvecklaren får 

göra sitt bästa för att tänka fram dem. 

Produktegenskaperna rankas sedan på en skala 1-5 (D) 

huruvida tekniskt svåra de är att implementera i 

produkten.  

 

Ovanför produktegenskaperna finns en triangel (E) som kallas relationsmatrisen. Här noteras 

med hjälp av plus och minus tecken ifall produktegenskaper hjälper eller motverkar varandra. 

 

Rutnätet (F) mellan kundkraven och produktkategorierna kallas för korrelationsmatrisen. Här 

används antagligen symboler eller siffror för att indikera hur väl en produktegenskap uppfyller 

olika kundkrav. Ett vanligt siffersystem är 1 (lite), 3 (lagom), 9 (mycket). 

 

Under viktningsraden (G) adderas alla värden ihop som en produktegenskap har till ett 

sammanlagt värde. Processen går till så här: Kundkravets vikt multipliceras med hur väl 

produktegenskapen korrelerade med det. Detta görs för alla kundkrav där produktegenskapen 

hade någon korrelation. Dessa värden läggs sedan ihop till ett slutgiltigt värde. 

 

Figur 5, en förenklad bild av House of 

Quality. 
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Konkurrentanalyser görs angående kundkrav (H) och produktegenskaper (I). Deras produkter 

mäts på hur väl de uppfyller kundkrav och produktegenskaper på en skala 1-5. Resultaten 

brukar visualiseras med hjälp av grafer. 

 

Med hjälp av konkurrentanalyserna, produktegenskaparnas slutgiltiga vikt, och den tekniska 

svårighetsgraden går det att ta strategiska beslut angående vilka produktegenskaper som skall 

satsa på, vilka som skall mäta sig med konkurrenter, och vilka som skall kasseras. Målvärden 

på produktegenskaperna fylls i (J). T.ex. längden på vattenkannan skall vara 34 cm lång från 

pip till handtag. 

6.4.5 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett styrdokument som tas fram i början av produktutvecklingsprojekt 

för att specificera de krav som produkten skall utformas efter. Under projektets gång används 

kravspecifikationen som en check lista för att se till att lösningen uppfyller de fastställda 

kraven. Dokumentet fungerar även som ett kontrakt mellan uppdragsgivare och 

produktutvecklare över vad som skall utföras (Österlin, 2003, s. 43).  

6.5 Konceptgenerering 

 

Konceptgenerering är arbetet med att ta fram koncept till produktutvecklingsproblemet. Ett 

koncept är en beskrivning av en lösning till huvudproblemet, eller till olika delproblem. 

Beskrivningen berättar hur produkten används, vilka funktioner den har, och hur den ser ut.  

Vid konceptgenerering är det vanligt att olika hjälpmedel tas till för att främja det kreativa 

arbetet. Speciellt viktigt är det att visualisera koncept för att få en bättre bild av lösningen och 

problemet. Här nedan redovisas de verktyg som har tillämpats under konceptgenerering. 

6.5.1 Brain Writing 

Brain Writing (mycoted, 2010) används som ett idé genereringsverktyg för grupper och lämpar 

sig speciellt då deltagarna i gruppen kan anses slutna. Denna form av generering användas i en 

grupp om sex deltagare. Ett grundproblem definieras för deltagarna, därefter skapar deltagaren 

en egen problemdefinition utefter sina egna tankar och idéer. I Brain Writing används 

konceptet 6 – 3 – 5; 6 personer, 3 idéer på 5 minuter. Deltagarna använder ett pappersunderlag 

där ett problem definieras högst upp på pappret. Informationen stödjer sig på mycoted (2010) 

 

Problem:    

 ide 1 ide 2 ide 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Figur 6, bild på en tabell som används för konceptet 6-3-1 

 

 

Pappret skall ha sex rader (se figur 6), en för varje deltagare och tre kolumner, en för varje ide. 

Först skrivs ett problem in i problemkolumnen, därefter skrivs tre idéer/lösningar på detta 

problem in i idékolumnerna under loppet av fem minuter. Idéernas meningslängd bör ligga på 
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sex till tio ord för att göra meningen förståelig, därför är det viktigt att pappersunderlagets rutor 

är ordentligt tilltagna. När fem minuter är gångna skickas pappret till personen höger om dig. 

Denna procedur upprepas tills pappret har fyllts i av alla deltagarna. På detta sätt genereras 18 

idéer med 108 olika lösningar på ett och samma grundproblem. Idéerna varierar i kvalité, men 

en uppsjö idéer skapas som det sedan går att spinna vidare på. 

 

En modifierad form av Brain Writing har använts under examensarbetet. Gruppen har bara 

bestått av oss, det vill säga två deltagare. Fokus har legat på att skissa ner lösningarna istället 

för att skriva ner dem. Brain Drawing hade kanske varit ett mer passande namn. 

6.5.2 Skissning 

Skissning som metod betyder att lösningar ritas upp på papper i enkla former. Metoden 

fungerar utmärkt för att utforska problem. Genom att rita upp början på en lösning dyker oftast 

detaljproblem och andra oväntade resultat upp (Österlin, 2003, s. 59). Detta inspirerar 

produktutvecklaren att utveckla sina idéer och lösa nya problem. Skissning kan utföras både 

detaljrikt eller enkelt. I början är det fördelaktigt att hålla skisser enkla och små för att få fram 

många idéer snabbt. Utifrån dessa små skisser går det sedan utforska de som verkar vara bäst 

genom att skissa upp dem större och mer detaljerat. Skissning fungerar också som ett 

hjälpmedel vid kommunikation av lösningar till uppdragsgivare och andra 

produktutvecklingsmedlemmar. I detta syfte, i motsats till skissning för sig själv, är det viktigt 

att skisserna är tydliga så att inte missförstånd uppstår. 

6.5.3 SolidWorks 

SolidWorks (SolidWorks Education Edition 2010-2011) är 

ett CAD program. CAD står för Computer Aided Design 

och inkluderar alla datorbaserade utvecklingsverktyg. I 

SolidWorks kan produkter ritas upp som 3D-modeller (se 

figur 7) med hög måttnoggrannhet. Modellerna kan 

kombineras ihop i assemblyfiler. Detta gör det möjligt att 

rita upp en produkts olika delar och sedan visa hur de skall 

monteras med varandra. Både enskilda modeller och 

assemblyfiler kan exporteras som ritningar. Ritningarna är 

kopplade till 3Dmodellen och behåller dess mått. På grund 

av att vi inte ansåg våra skissfärdigheter vara tillräckligt 

bra, valde vi att använda SolidWorks för att visualisera 

våra skisser på ett korrekt och tydligt sätt.  

6.5.4 PhotoWorks 

Denna add-in (extra funktion) till SolidWorks (SolidWorks Education Edition 2010-2011) gör 

det möjligt att rendera 3Dmodeller till verklighetstrogna bilder. Renderingen sker med hjälp av 

tre aspekter: material, scen, och ljus. Material läggs till på modellen från en materialdatabank 

som finns i SolidWorks. Scenen väljs utifrån ett antal fördefinierade scener. Ljuset läggs till i 

form av strålkastare, ljuspunkter och heltäckande ljus. Vi använde oss av PhotoWorks för att 

redovisa våra SolidWorksmodeller som renderade bilder till IDESTA. 

 

Figur 7, SolidWorks 
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6.6 Koncept val 

 

Konceptvalsfasen syftar till att välja ut ett koncept (lösning) till problemet. Processen kan ta 

olika lång tid beroende på hur många koncept som genererades i konceptgenereringen. Om 

konceptvalet anses vara svårt att genomföra kan verktyg användas som utvärderar koncepten 

efter olika krav. Trots dessa hjälpmedel kan konceptval vara en komplicerad process. Är det 

många koncept med i processen är det vanligt att konceptvalet sker i flera iterationer. Det vill 

säga först elimineras dyra och omöjliga koncept så att ett fåtal starka koncept återstår. Dessa 

utvecklas vidare för att ta hand om deras eventuella svagheter. Ett nytt konceptval görs. Några 

fler koncept elimineras. En ny utvecklingsfas påbörjas för de återstående koncepten och ett nytt 

konceptval görs. Denna process upprepas tills att produktutvecklingsgruppen känner sig säkra 

på sitt val, eller tills att tidsbegränsningar tvingar dem att göra ett val. 

6.6.1 Pugh 

Pugh (Eppinger et al. 2003, ss. 130-137) är en metod som tillämpas för att utvärdera koncept 

mot de krav som ställs upp för produkten. Det klassas som en objektiv metod eftersom 

koncepten mäts mot tekniska mätbara krav, till skillnad från en vanlig bedömning där intuition 

främst används. 

 

En referens utses som koncepten skall jämföras mot. Referensen kan vara en egen befintlig 

lösning, en konkurrents produkt, eller ett av de egna koncepten. De egna koncepten jämförs 

mot referensen och tilldelas därefter ett värde(heltal) mellan två och minus två som baseras på 

hur de löser samma problem gentemot referensen. På detta sätt kan de tillsynes likvärdiga 

koncepten visa sina svagheter och styrkor. 

 

 
Figur 8, ett exempel på en Pughmatris 

 

I den gula zonen (se figur 8) skrivs de krav in som ska användas för att utvärdera koncepten. 

Kraven viktas i den rosa zonen efter deras betydelse. Vissa krav väger mer än andra och det 

återspeglar sig i vikten. Viktningen sker i en 1-5 skala. Koncepten jämförs mot referensen i hur 

väl de uppfyller varje krav i den vita zonen. Skalan som används är -2 till 2. Negativa värden 

betyder att referensen är bättre och positiva värden betyder att referensen är sämre på att 

uppfylla kravet. 

 

I den ljusblåa zonen beräknas konceptens poängsumma oviktad. Alla värden i ett koncepts 

kolumn läggs ihop till ett heltal. Precis nedanför kommer en lite mörkare ljusblå zon. Här 
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beräknas konceptens poängsumma viktad. Detta går till så att konceptens värde multipliceras 

med kravens vikt innan de summeras. 

 

De viktade och oviktade poängsummorna hjälper produktutvecklarna att utse vilket koncept 

som är bäst på att uppfylla produktkraven. Värdena i den vita zonen analyseras för att se om det 

bästa konceptet har några luckor. Om så är fallet är det värt att undersöka ifall en lösning från 

ett koncept som uppfyller kravet (+2) går att tillämpa på det bästa konceptet. 

6.7 Detaljdesign 

 

I denna fas fastställs designen av alla komponenter så att företaget kan bygga prototyper och 

utföra prototyptester. I princip skall frågetecken angående komponenternas utformning och 

montering lösas. Arbetet kräver att följande punkter löses: 

 

 Gränssnitt mellan komponenter 

 Hur komponenter monteras så att konstruktionen håller 

 Komponentval för produkter som beställs färdiga från leverantörer 

 Anpassa egna komponenter efter företagets tillverkningsmetoder 

 Kontakt med leverantörer för specialtillverkade komponenter 

 Ritningsunderlag till varje komponent med angivna mått och toleranser 

 Material- och färgval 

 

6.7.1 FMEA 

FMEA (Ullman, 2010, ss.150-152) står för Failure Modes and Effects Analysis. Det är ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att åtgärda potentiella och upptäckta fel i en produkt. Vi 

använder FMEA i detaljdesignfasen för att upptäcka möjliga fel mellan komponenter och 

åtgärda dessa innan prototyptillverkningen påbörjas. Verktyget består av en tabell med följande 

kolumner (se figur 9). 

 

Funktion Felsätt Orsak Effekt Riskanalys Åtgärd Ansvar Uppföljning 

        

        
Figur 9, bild på kolumnerna i en FMEA-analys 

 

Funktion beskriver den funktion eller komponent där felet uppstår. Felsätt, orsak och effekt 

beskriver på vilket sätt det blir fel, varför det blir fel, och vilken skada felet orsakar. 

 

Riskanalys 

Allvarlighetsgrad Intensitet Upptäcksannolikhet Riskvärde 

    

    
Figur 10, detaljerad bild av kolumnen riskanalys. 

 

Riskanalyskolumnen (se figur 10) används för att bedöma felets risk genom att bedöma dess 

allvarlighetsgrad, intensitet, och upptäcksannolikhet i skala 1-10. Dessa värden multipliceras 

sedan ihop till ett riskvärde som beskriver hur allvarligt felet är. Fel med högt riskvärde är 

viktiga att åtgärda medan fel med låg riskvärde är möjliga att ignorera. Ifall ett fel anses vara 
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värt att fixa skrivs en åtgärd in under åtgärd och vem som skall åtgärda felet under ansvar. 

Uppföljning beskriver vad som hände med felet efter åtgärden blivit tillämpad. 

 

6.7.2 SolidWorks Simulations 

SolidWorks Simulations (SolidWorks Education Edition 2010-2011) är ett analysverktyg för 

hållfastighetsberäkningar av 3Dmodeller. Detta verktyg utsätter den datorgenererade 

konstruktioner för krafter, moment, och tryck. För att göra testet så trovärdigt som möjligt 

appliceras materialegenskaper på modellen.  

 

Programmet beräknar sedan vilka krafter 3Dmodellen kommer utsättas för samt om modellen 

kommer att deformeras eller i värsta fall gå sönder helt. Resultaten redovisas genom 

programmet färglägger modellen i olika färger, från blått till rött (se figur 11). 

 

 
Figur 11, exempel på ett resultat från Solidworks simulations 

 

På bilden ovan kan vi se en datorgenererad 3Dmodell som har genomgått en simulering. 

Modellen har efter testet färglagts av datorprogrammet för att visualisera var påfrestningar 

uppkommer.  

6.7.3 Prototyp 

En prototyp är ett testbygge (Österlin, 2003, ss. 67-68) av ett koncept för att testa dess funktion, 

utseende och/eller tillverkningsprocess. Beroende på vad som skall testas kan prototypen 

byggas olika noggrant. En funktionsprototyp som har till avsikt att testa produktens funktion 

behöver exempelvis inte se korrekt ut så länge dess funktion är identisk med konceptets. 

 

IDESTA skall i slutet av projektet tillverka en fullständig prototyp. Vi kan dock under 

projektets gång behöva göra mindre prototyper för att säkerhetsställa vattenkannans funktioner 

innan IDESTA producerar sin prototyp. 
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6.7.4 Ritningar 

Ritningar används av produktionen för 

att tillverka komponenter. Ju 

noggrannare ritningen är desto exaktare 

blir resultatet. En ritning visas i flera 

vyer (Taavola, 2009, s. 9) för att 

personen som kollar på ritningen skall 

förstå geometrin. Om det inte är 

självklart ges vyerna titlar såsom ovan-

vy, sido-vy och framåt-vy (se figur 12).  

 

Mått sätts ut på vyerna. För att ritningar 

inga skall bli röriga sätts i regel inte 

dubbla mått ut. Det vill säga framgår ett 

mått på en vy, sätts inte samma mått ut 

på en annan vy. Vid måttsättning är det 

viktigt att tänka på att mått bör var så 

enkla som möjligt. Det är exempelvis 

bättre att designa en komponent med 

längd 50 mm än en komponent som är 

49,97 mm.  

 

 

Toleranser sätts ut på måtten. En tolerans beskriver 

hur mycket tillverkningen kan avvika från måtten. 

Det är dyrare att tillverka komponenter med höga 

toleranser där produktion måste hålla hög 

noggrannhet. Hur snävt toleranserna sätts beror på 

gränssnitten mellan komponenter. Figur 13 visar en 

diameter på 120 mm där måttet får avvika 0,1 mm. 

 

 

 

 

För att visa geometri som kan vara svår att 

se kan snittvyer användas. Snittets pilar 

indikerar vilken del av snittet som visas 

(se figur 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12, exempel på en ritning i olika vyer 

Figur 13, exempel på ett mått med toleranser 

Figur 14, snittvy (ej samma objekt som i figur 11 och 12) 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

Detta kapitel beskriver hur vi har gått till väga och hur den teoretiska bakgrunden har tillämpas 

praktiskt.   

7.1 Uppstart av projekt 

 

Inledningsvis hölls det möten på IDESTAs kontor i Eskilstuna för att diskutera uppdraget och 

se till att alla parter förstod varandra. Projektdirektivet repeteras här i sin helhet för att göra 

läsningen mer bekväm: 

 

IDESTA kök vill ha ett koncept på en vattenkanna för konsumentmarknaden. Vattenkannan 

skall vara nischad som en dyrare designprodukt i rostfritt stål. Till en början är hemsidor 

tänkta som potentiella försäljningskanaler. Det är då viktigt att designen tilltalar målgruppen 

som besöker dessa hemsidor. Vattenkannan behöver kunna tillverkas i företagets nuvarande 

produktionsprocesser. Produktionskostnader skall hållas så låga som möjligt. Vattenkannan 

skall tillhöra en produktserie bestående av kannor och kantiner. 

 

Konceptet på vattenkannan skall vara utvecklat till årsskiftet 2010/2011. Då skall ritningar för 

prototypbygge finnas till hands hos företaget. Utifrån dessa ritningar skall en mindre provserie 

tas fram innan uppdraget är helt slutfört. 

 

Utifrån uppdraget specificerade vi ett antal problem som behövdes lösas: 

 

 Hur skall vattenkannan formas funktionsmässigt för att uppfylla kundernas syn på en 

problemfri användning? 

 Hur skall vattenkannan formas för att få ett utseende som kunden anser vara tillräckligt 

vackert för att låta vattenkannan stå framme då den inte används? 

 Hur skall vattenkannan formas för att den skall kunna gå att tillverka i rostfritt stål? 

 Hur skall vattenkannans form bidra till en samhörighet med kantiner och kannor? 

 Hur skall vattenkannan formas för att IDESTA ska kunna producera den till ett 

acceptabelt pris? 

 Hur skall vattenkannan designas för att urskilja sig från konkurrenterna på marknaden? 
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7.2 Projektplanering 

 

En projektplanering gjordes för att ordna och strukturera arbetet. Vi utgick från SVIDs och 

Eppingers et al produktutvecklingsprocess när vi tog fram de stora faserna i projektplaneringen 

för detta projekt. Processtegen bröts ned med WBS
5
 till aktiviteter. Dessa aktiviteter fördes 

sedan in i projektplaneringen, vilket resulterade i en processkarta (se figur 15). 

 

 
Figur 15, processkarta 

 

7.2.1 Tidsplanering 

En tidsplanering gjordes i form av ett Ganttschema
6
. Den detaljerade projektplaneringen med 

aktiviteterna från WBS:en fördes in i schemat. Tiderna för varje aktivitet uppskattades efter vår 

tidigare erfarenhet med produktutvecklingsprojekt. Ganntschemat redovisades sedan för 

IDESTA för att visa hur vi planerat att arbeta. 

7.2.2 Gruppkontrakt 

Planeringsfasen avslutades med att ett gruppkontrakt
7
 togs fram. I gruppkontraktet beskrev vi 

våra roller. Vi delade upp ansvaret så att en av oss tog hand om planering och ledning, och den 

andra tog ansvar för dokumentering och dokument. Därefter satte vi upp regler för bland annat 

konflikter, frånvaro och distansarbete. Vid distansarbete skulle en telefonkonferens hållas en 

gång per dag för att sammanordna arbetet.  

                                                 
5
 Se bilaga 12.1 WBS 

6
 Se bilaga 12.2 Ganttschema 

7
 Se bilaga 12.3 Gruppkontrakt 
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7.3 Informationsinsamling 

 

För att få en bättre förståelse av problemet införskaffades information om marknad, kund, 

konkurrenter, trender, produkt, och IDESTAs produktion. 

7.3.1 Marknad 

Målmarknaden för vattenkannan är internetsidor som säljer designartiklar. Genom 

internetsökningar hittade vi en rad olika webbutiker
8
 som stämde in på beskrivningen av 

målmarkanden. Av dessa valdes tre ut för vidare undersökningar. Vi kontaktade hemsidorna 

Designtorget, Designonline och Royaldesign för att få en insikt om vem den typiska besökaren 

är. De svarade att det var svårt att specificera den typiska besökaren men gissade att det handlar 

om både kvinnor och män som har skaffat sig jobb, och lade därför åldern på 25 år eller äldre.  

 

För att bedömma om en produkt är lämplig för deras sortiment kollar de på om formen är 

tilltalande, om funktionen är bra och ifall produkten håller samma klass som deras övriga 

sortiment. De står för design, och produkter de säljer måste därför återspegla detta.  

 

Produktutbudet är stort på samtliga sidor. De täcker köket, badrummet, textiler, uteplatser med 

mera. Utbudet av vattenkannor rör sig om 1-2 vattenkannor per hemsida. 

 

 

 
Figur 16, bild på en produkt som ges ut i flera prisklasser 

 

Flera produkter finns i olika prisklasser. Figur 16 visar Steltons kaffekanna i tre olika 

prisklasser. Ett rimligt antagande på detta fenomen är att designmarknaden kan delas upp i 

kundsegment som sorteras efter inkomst. Företag som vill nå ut till alla segment ger därför ut 

sina kändaste produkter i flera prisklasser. Skillnaden mellan prisklasserna ligger i materialet. 

De billigare varianterna är i regel gjorda av plast, medan de dyrare varianterna är gjorda i 

metalliska material. En känd designer med en historia av produkter bakom sig påverkar priset 

positivt för produkten. Bland de dyraste produkterna hittas inte bara dyra material, utan också 

kända designers.  

 

Vår slutsats om marknaden är att det finns få dyra vattenkannor i rostfritt stål. Prisbilden kan 

variera mellan 500-2000kr beroende på vilket segment av marknaden som produkten riktar sig 

till. På grund av att vi inte är kända designers bör högre priser (1500-2000 kr) anses som 

orimliga. För att få acceptans på marknaden är det viktigt att vattenkannan vi utvecklar håller 

hög kvalité och har en tilltalande form. 

                                                 
8
 Se bilaga 12.19 Webbutiker 
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7.3.2 Konkurrenters vattenkannor 

Via internetsökningar identifierade vi de exklusiva vattenkannor som finns på marknaden idag. 

Figur 17 visar fem vattenkannor i rostfritt stål som kan ses som direkta konkurrenter. 
 

    

 

 

ID 1 2 3 4 5 

Företag: Stelton Aguo Zack Zack Born in Sweden 

Volym: 1,5 liter 1,4 liter 0,8 liter 1,5 liter 1,5 liter 

Utgiven: 1978 - - - 2008 

Pris: 1499kr 895kr 650kr 829kr 599kr 

Figur 17, matris över konkurrenters vattenkannor 

 

Steltons vattenkanna är med stor sannolikhet den äldsta, eftersom företagen Zack och Aguo 

grundes flera år efter 1978. Dess formgivning verkar ha inspirerat vattenkanna 2 och 3 till en 

viss grad, då det går att se likheter mellan deras handtag och pip. 

 

Vattenkanna 3 från Born in Sweden särskiljer sig från de andra vattenkannorna genom att lösa 

pipfunktionen på ett innovtivt sätt. Genom att rikta en silikon slang styrs hällningen. Slangen 

kan lätt knipas ihop med tumme och pekfinger för att strypa eller reglera vattenflödet. Då 

slangen inte används kan den fästas på plåtcylindern med hjälp av en magnet. Vattenkannan 

kräver också ett tvåhandsgrepp vilket kan uppfattas som krångligt. 

 

Samtliga vattenkannor har rena och enkla former. Detta stildrag har anknytning till 

nordiskdesign, men det kan också bero på att rostfritt stål är ett hårt material att arbeta i. 

Storleksmässigt går det se en trend på 1,5 liter, då 4 av de 5 vattenkannor ligger på eller nära 

detta mått. Prisbilden på vattenkannor i rostfritt stål varierar kraftigt. I figur 17 har vi angett de 

vanligaste priserna, men samma produkt kan variera kraftigt i pris från hemsida till hemsida. 

Steltons kanna går exempelvis att hitta för 1849 kr hos Designonline (2010). 
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7.3.3 Mässor 

Två mässor
9
 besöktes under informationsinsamlingen för att fånga upp information om 

vattenkannor. De flesta vattenkannor som hittades var av plast eller galvaniserad zink. 

Galvaniserad zink är ett begrepp som används för stål som belagts med ett tunt lager zink 

genom elektrolys. Denna process gör att stålet får ett fläckigt utseende och ger det ett skydd 

mot korrosion (rost). 

 

Ett företag på mässan (Elmia) höll på med att 

utveckla kantiga vattenkannor (figur 18). De var inte 

färdigutvecklade, men fanns i nuläget i triangel-form 

och rektangel-form. De gick att köpa på mässan för 

ungefär 1000 kr styck. Intrycket av dem då vi 

provade dem var att de var tunga och att de 

fyrkantiga handtaget inte var bekväma att greppa. 

Svetsar var synliga. Enligt tillverkare var synliga 

svetsar attraktivt eftersom de hade satsat på en grov 

form, i motsats till en elegant form. 

 

En försäljare av vattenkannor tillfrågades om hans 

syn på en ny vattenkanna i rostfritt stål. Han var skeptiskt till vinstmöjligheterna och menade 

att i princip alla vattenkannor i rostfritt stål är för dyra att tillverka. Marknadspriset blir högre 

än vad de flesta kunder är villiga att betala. Om vi lyckades få ett lågt pris på en vattenkanna i 

rostfritt stål var han intresserad. 

7.3.4 En guide till att köpa vattenkannor 

Under informationsinsamlingen hittades en inköpsguide för vattenkannor. Den belyser viktiga 

saker att tänka på vid utformning av en ny vattenkanna. 

 

  Det är lättare att använda gödningsmedel om markeringar 

finns för vattennivån. 

 Vattenkannans pip är viktig att tänka på. En lång pip gör det 

enklare att vattna hängande blommor. Pipens slut bör också 

sluta högre upp än behållaren för vatten. 

 En bra vattenkanna motverkar spillning, även om 

vattenkannan tippas extremt mycket. 

 Det är viktigt att vattenkannan är stabil både fylld och tom. 

 Handtag bör vara rundade och kännas bekväma. Kolla efter 

vattenkannor med topp- och rygghandtag. Topphandtaget är 

bra för transport och rygghandtaget är bra för hällning. Det är 

vanligt med svepande handtag som uppfyller båda syftena. 

 Plast är billigt, men det håller inte länge. Letar du efter en 

vattenkanna som skall hålla länge, leta efter en i metall. 

 Det är viktigt att materialet tål vatten, då det är bra att låta 

vatten stå i vattenkannan så att det avkalkas och uppnår 

rumstemperatur. 

                                                 
9
 Hem & Villa (Älvsjö, Stockholm) och Trädgårdsmässan (Elmia, Jönköping) 

Figur 19, 

topp- och rygghandtag 

Figur 20, 

Svepandehandtag 

Figur 18, triangulär och kvadratisk 

vattenkanna 
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7.3.5 Identifiera kundbehov 

För att få en bättre kunskap om kundens behov när det gäller vattenkannor gjordes en 

kundundersökning. Målgruppen för kundundersökningen var män och kvinnor som äger 

inomhusblommor. Ingen hänsyn togs till målgruppens inkomst då en jämförelse mellan 

vattenkannor från olika prisklasser visat att funktionen inte är inkomstberoende. Det som 

skiljer vattenkannor åt i olika prisklasser är valet av material. Billiga inomhusvattenkannor var 

gjorda i plast eller galvaniserad zink, medan dyrare inomhusvattenkannor var gjorda i rostfritt 

stål. Figur 21 visar tre vattenkannor från tre olika tillverkare. De har alla en behållare, kåpa, pip 

och greppfattning ovanifrån och från sidan. 

 

 
Figur 21, bild på tre vattenkannor med liknande egenskaper 

 

 

 

Intervju 

 

Intervju valdes som metod för att samla in data från kunden. Ett intervjuformulär med frågor 

togs fram för att ge svar på följande: 

 

 Var förvaras vattenkannor när de inte används? 

 Vad fungerar bra respektive dåligt med vattenkannan de använder idag? 

 Vad är viktigt med en vattenkanna? 

 Hur mycket vatten vill de att en vattenkanna skall kunna bära? 

 Tvättar de vattenkannan, om ja, hur? 

 Vad tycker de om utseendet på vattenkannor? 

 

18 personerna intervjuades
10

 anonymt och deras svar antecknades. Informationen tolkades 

sedan och översattes till kundbehov. Kundbehoven ordnades i större grupper. Dubbletter togs 

bort för att minska dess antal till en hanterbar mängd. Kundbehov som låg på en mycket hög 

detaljnivå, som till exempel att vattenkannan har oval form, sorterades in i mer övergripande 

behov som vattenkannan har mjuka former. Slutligen viktades kundbehoven på en skala 1,3,5 

för att markera vilka kundbehov som var viktigare än andra. Vid utförandet av viktningen lades 

en stor vikt på frekvensen för varje behov. Vissa behov, trots låg frekvens, gavs ändå hög vikt 

på grund av de var tolkade från frågan: vad anser du är viktigast med en vattenkanna? Figur 22 

på nästa sida visar de viktade kundbehoven. 

 

 

                                                 
10

 Se bilaga 12.4 Intervjuer, för en komplett redovisning. 
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Form och utseende Vikt 
Vattenkannan har mjuka former 5 

Vattenkannans form stödjer funktionalitet 5 

Vattenkannan har en enkel och sparsam dekor 3 

Vattenkannans utseende passar in i många inomhus miljöer 3 

Vattenkannan har ett traditionellt utseende. 1 

Vattenkannans form tar lite utrymme 1 

Vattenkannans form består av geometriska grundformer 3 

Vattenkannan är gjord av naturmaterial
11

 3 

Vattenkannan har rätt volym
12

 5 

Grepp 
Vattenkannan har flera greppmöjligheter. 3 

Vattenkannan är bekväm att hålla i. 5 

Vattenkannans grepp motverkar att handen glider. 3 

Vattenkannans handtag kan omslutas med hela handen. 3 

Vattenkannans grepp är balanserat 5 

Hällning 
Vattenkannan ger lagom tryck på strålen vid hällning. 5 

Vattenkannan ger en hel stråle (inget klunkande) 5 

Vattenkannan ger ett vattenflöde som går att kontrollera 5 

Vattenkannan hjälper användaren att se till att vattnet hamnar på rätt plats. 5 

Vattenkannan avbryter tvärt strålen då hällning upphör. 5 

Vattenkannan gör så att det går lagom fort att vattna. 3 

Vattenkannans pip kan läggas mot blomkrukans kant vid hällning. 1 

Vattenkannan skyddar emot att vatten rinner över dess framkant vid hällning. 5 

Vattenkannan ger indikation på när det börjar rinna. 1 

Övrigt 
Vattenkannan är lätt att rengöra på insidan. 3 

Vattenkannan är lätt att fylla på med vatten. 3 

Vattenkannan påminner när det är dags att vattna. 1 

Vattenkannan står emot vattenkorrosion 5 

Vattenkannan tål flitig användning 3 

Vattenkannan skyddar mot skvimp 3 

Vattenkannan står stadigt. 3 

Vattenkannan har bra räckvidd 3 
Figur 22, viktad lista över kundbehov 

 

Resultatet i figur 22 upplevdes stämma överens med verkligheten, då personer utanför 

intervjun medgav att de fann sina behov representerade. Av detta drogs slutsatsen att 

kundbehoven var relevanta för projektet och skulle kunna användas effektivt senare i arbetet. 

                                                 
11

 Till naturmaterial räknas sten, glas, trä och metaller. 
12

 Intervjuerna i bilaga 12.4 visar att en önskvärd volym ligger någonstans i intervallet 1,5-3 liter. 
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7.3.6 Genomgång av IDESTAs produktion och maskinpark 

En vattenkanna kan på ett enkelt sätt beskrivas som ett kärl med ett handtag och en pip. På 

grund av likheten med kärl gjordes en rundvandring i IDESTA produktion där vi kollade på de 

arbetsmoment som används för att tillverka kärl. 

 

Klippning 

Plåten beskärs till rätt dimensioner i en klippningsmaskin (se 

figur 23). 

 

Rullsvarv 

Den tillklippta plåten rullas sedan i en rullsvarv till en 

cylindrisk form (se figur 24). 

 

Längdsvets 

Den rullade plåten läggs i en längdsvets. Dess kanter läggs 

ihop kant i kant. Därefter åker ett automatiserad 

svetsmunstycke längst kanterna och svetsar ihop dem. 

 

Rullning 

Plåten rullas i en rullmaskin för att platta ut svetsfogen från 

längdsvetsen. 

 

Tryckning 

En botten trycks fram i form av en låg cylindrisk skål. 

 

Rundsvets 

Botten förs in i cylindern och sätts fast i en rundsvets. 

Därefter åker ett automatiserad svetsmunstycke runt cylindern 

och svetsar fast botten (se figur 25). 

 

Rullning 

Plåten rullas i en rullmaskin för att platta ut svetsfogen från 

rundsvetsen. 

 

Putsning 

Kärlets yta putsas i en putsmaskin för att få bort svetsmärken 

och ge kärlet en önskad ytbehandling. 

 

 
Figur 23, klippmaskin 

 
Figur 24, rullsvarv 

 
Figur 25, rundsvets 

Tillverkningsmetoderna
13

 svetsning och rullbockning undersöktes närmare via litteraturstudier 

för att få en bättre insikt i IDESTAs produktion (Linden, 1989). 

                                                 
13

 Se bilaga 12.5 Tillverkningsmetoder 
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7.3.7 Materialegenskaper för rostfritt stål 

Stål som under normala förhållanden har en motståndsförmåga mot korrosion får kallas sig 

rostfritt stål. Även stål som har beständighet mot syra faller under rostfritt stål, så kallat 

syrafast stål. Det finns otaligt många rostfria stål, men den vanligaste typen är austenitiskt 

rostfritt stål. En vanlig legering av denna typ är 18/10-stål, det betyder att sammansättningen är 

18 % krom och 10 % nickel. Stål av 18/10 mycket vanlig bland grytor och kastruller (Storck, J. 

2008). 

 

Austenitiskt rostfritt stål är formbart och går lätt att svetsa tack vare sin låga kolhalt      

Detta korrosions motstånd kommer av att stålet har legerats med metalliska grundämnet krom. 

Ett tunt osynligt lager av kromoxid, ligger som ett skyddande lager som gör att korrosionen 

avstannar i luft. Den lägsta kromhalten för att denna skyddande kromoxid hinna skall uppstå är 

minst 12 % krom, denna förmåga att motstå korrosion ökar sedan kraftig ända upp till 17 % 

kromhalt är uppnådd (Storck, J. 2008). 

 

Detta betyder dock inte att rostfritt stål inte rostar alls, men det har en hög motståndskraft mot 

korrosion. Utifall kromoxidskiktet blir fysiskt skadat kommer ett nytt oxidskikt att bildas så 

fort den skadade ytan kommer i kontakt med luft. Rostfritt stål lämpar sig för miljöer där de 

utsätt för blötläggning i sötvatten. Tillsätts molybden ökar motståndskraften även mot 

saltvatten (Storck, J. 2008). 

 

Rostfritt stål 18/10 har en e-modul på 170- 200 GPa. Dessa värden är tagna från CES Edupack 

2010 (Granta Design, 2010). 

7.3.8 Ergonomi 

Läran om ergonomi är tvärvetenskaplig (Ergonomisidan, 2010) och handlar om samspelet och 

helhetstänkande kring funktionalitet och estetik.  

 

Vattenkannans fysiskt ergonomiska grepp är utformat för att passa den generella användaren, 

vuxna män och kvinnor. Dessa användare har ett grepp spann på 38 mm till 83 mm (SAGE 

Journals Online, 2010). Kannans handtag skall fattas med ett helhands grepp, ett grepp då hela 

handen kan omsluta handtaget. Helhands grepp ger maximal gripkraft vid grepp. 

 

Eftersom en vattenkanna används relativt sällan och under korta perioder kommer 

förslitningsskador inte att bli något problem. Därför kommer den ergonomiska utformningen 

nästan enbart att syfta på komfort. Då ett vanligt problem är att kannan glider i handen och 

självspiller vid transport och hällning, skulle detta kunna motverkas via kognitiv motorisk 

respons. En motoriskrespons skulle kunna underlättas om greppytan ges en textur eller har 

inslag av ett material som ger högre friktion, den motoriska responsen skulle bli att greppa 

kannans handtag hårdare. 

 

Om handtaget via perception skulle kunna förmedla hur det skall fattas och i vilken riktning 

kannan tippas vid hällning skulle det bidra till bättre ergonomi. Utöver vikten av funktionell 

ergonomi bör även formen tilltala ögat, då detta skänker sinnesro som kan räknas in under 

ergonomi under fliken stress alternativt välbehag i hemmet. 
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7.4 Analys 

Efter informationsinsamlingen gjordes flera analyser för att få en djupare förståelse av 

problematiken. Analyserna resulterade i slutet av denna fas till en kravspecifikation som 

sammanfattar alla upptäckter till en lista med krav. 

7.4.1 Funktionsanalys 

En funktionsanalys togs fram för att få insikt i vilka funktioner som är väsentliga för en 

vattenkanna. Huvudsyftet med en exklusiv vattenkanna i rostfritt stål ansågs vara att 

transportera vatten. Figur 26 visar hur vi har brutit ned huvudfunktionen i mindre 

delfunktioner. Tabellen visar även stödfunktioner som inte är nödvändiga för att uppfylla 

huvudfunktionen. Delfunktionerna kan ses som krav som måste uppfyllas för att vattenkannan 

skall fungera. I konceptgenereringsfasen kommer funktionsanalysen att användas som ett 

hjälpmedel till idé genereringen. 
 

Huvudfunktion Delfunktion Underfunktion 

Transportera vatten Medge grepp Äga greppyta 

  Stödja vänster- och 

högerhandsfattning 

 Tömma vatten Ge uttag av vatten 

  Ge kontroll av vattenflöde 

 Omsluta vatten Äga ihålig volym 

  Hålla tätt 

  Stå emot korrosion 

 Medge intag av vatten Äga öppning 

  Få plats under vattenkran 

 Vila på plan yta Äga balans 

  Ge stadig placering 

 Stödfunktion Underfunktion 

 Medge robusthet Tåla stötar 

  Tåla fall 

  Uttrycker stabilitet 

 Medge säker användning Äga mjuka kanter 

  Äga halksäkert grepp 

 Medge rengöring Tåla rengöringsmedel 

  Ge åtkomst för rengöring 

 Ge identitet Äga placering av logotyp 

  Äga ett unikt produktnamn 

  Äga urskiljbara formdrag 

 Uttrycka status Äga exklusiva material 
Figur 26, funktionsanalys 
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7.4.2 SWOT 

En SWOT-analys gjordes för att få en nulägesanalys samt dra upp riktlinjer för framtiden för 

vattenkannan och IDESTA/AMSTA som företag (se figur 27). 

 

Styrkor visar på aspekter som IDESTA kan använda sig av vid marknadsföring av 

vattenkannan. Att vattenkannan är handgjord och tillverkad i Sverige kan användas för att 

urskilja produkten bland konkurrenterna.  

 

Svagheter visar på aspekter som näst intill måste övervinnas ifall vattenkannan skall nå 

marknaden. På grund av att svagheterna är interna har IDESTA också full kontroll över att 

eliminera dem. 

 

Möjligheter och hot visar på att det för tillfälligt är ett positivt klimat för vattenkannan, denna 

positiva bild snabbt kan ändras ifall oförutsedda konkurrenter dyker upp eller om snabba 

trendändringar sker. Det är också möjligt att introduktionen av vattenkannan tar lång tid.  
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inom rostfritt stål 
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 Högkonjunktur 

 Högt intresse av inredning 

på grund av Tv & 

tidningar 

 Heminredning inom 
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ökar lavinartat 

 

 Nedåtgående trend av 

rostfritt i hemmet. 

 Nya konkurrenter på 

marknaden dyker upp 

 Lång marknads-

introduktion 

 

Figur 27, SWOT-analys 
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7.4.3 Produktserie analys 

Vattenkannan skall ingå i en produktserie bestående av kannor och kantiner som skall lanseras 

via IDESTAs dotterbolag AMSTA. 

 

AMSTA Rostfritts värderingar och grund kan tolkas ur deras kärnvärde: med kärl från AMSTA 

följer bästa kvalité, högsta finish och en problemfri användning under decennier. Då AMSTA 

nuvarande sortiment grundas helt på dessa värden går det att tolka att produkterna främst är 

utformade efter funktionalitet och en kvalitet. Att produkter skall vara tilltalande för ögat är 

inte något AMSTA har lagt någon större vikt vid. Deras enkla formgivning har uppkommit 

som en följd av ett fokus på funktionalitet och kvalitet. AMSTA anser sig vara specialister 

inom cylindriska rostfriakärl. 

 
Viktiga krav för att passa in i AMSTAs sortiment: 

 

 Fin ytbehandling på vattenkannans ytor. 

 Hög funktionalitet. Vattenkannan orsakar inga problem vid användning. 

 Vattenkannan har en lång livslängd. Funktion och utseende förblir densamma under 

decennier. 

 

Form som har anknytning till AMSTA 

 

 Cylindriska former 

 Enkla former 

 

Kantiner som är tänkta att ingå i produktserien tillverkas av IDESTA i rektangulära former. 

Vattenkannan behöver därför inte nödvändigtvis ha en cylindrisk form även om det är att 

rekommendera. Istället bör fokus ligga på att ge vattenkannan en enkel form, vilket är en 

gemensam faktor för både kantinerna och kannorna (se figur 28). 

 

 
Figur 28, kannor och kantiner. 
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7.4.4 QFD 

För att hitta produktegenskaper till kundbehoven som togs fram under identifiering av 

kundbehov användes QFD verktyget House of Quality. En produktegenskap är en beskrivning 

av en mätbar egenskap hos en produkt. Volym, längd och vikt är bra exempel på produkt-

egenskaper. Genom att mäta produktegenskaper mot kundbehov går det att se vilka egenskaper 

som har störst relevans för att tillfredsställa kundbehoven. Sådana produktegenskaper bör ges 

klara mätvärden och sedan användas som krav för utvecklingsarbetet. 

 

Produktegenskaperna spånades fram från kundbehoven och sorterades sedan i kategorier 

baserade på vattenkannans olika delar: Kropp, pip, handtag, och övergripande. Målvärdena 

som togs fram med House of Quality
14

 redovisas i figur 29. 

 
Figur 29, framtagna målvärden från House of Quality 

Produktegenskap Definition Mål värde 

Unik form på kropp Geometrisk form på 

behållaren för vattnet, som 

särskiljer sig från andra 

vattenkannor 

Formen skall vara unik och enkel. 

Överflödiga och komplicerade former 

skall undvikas. 

Hål för intag av 

vatten 

Form och storlek på hålet för 

intag av vatten 

Hål skall vara tillräckligt stort för att 

insidan på vattenkannan kan rengöras 

Fötter Om kannan inte har en plan 

botten kan fötter användas 

för att göra så att den står 

stadigt. 

Fötter kommer inte tillämpas 

 

Volym Mängd vatten vattenkannan 

kan bära. 

1,5-3 Liter 

Höjd på kropp Höjd på vattenkannans kropp 

utan handtag. 

Max 25 cm hög behållare för vatten. 

Detta för att säkerhetsställa att 

vattenkannan går att fylla på under 

kranen i diskhon. 

Markörer för 

vattennivån 

Markörer för att indikera 

vattennivå på insida 

Inga markörer för vattennivå kommer 

att implementeras i vattenkannan. 

Avtagbart lock Lock på toppen av 

vattenkannan kan tas av och 

sättas på efter behov.  

Lock kan användas om det inte 

påverkar produktionskostnaden 

märkvärt. 

Kåpa Ett metall hölje överst på 

vattenkannan som skyddar 

mot skvalp och att vatten 

rinner utanför vid hällning. 

Vattenkannan skall ha någon form av 

kåpa om inte ett lock tillämpas som 

lösning. Kåpan får inte täcka så 

mycket att det inte går att föra in 

handen i vattenkannan. 

Form på pip Geometrisk form på pip för 

hällning av vatten. 

Formen på pipen skall passa ihop med 

den övriga formen på vattenkannan 

och se tilltalande ut. Formen skall 

också möjliggöra en god hällning. 

 

 

                                                 
14

 Se bilaga 12.8 QFD för hela House of Quality 
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Skär av vattnet När användaren slutar hälla 

så slutar vattnet rinna på 

direkten. 

Vattenkannan skär av vattnet utan 

något dropp. 

Pipens höjd över 

vattennivån 

När vattenkannan är fylld till 

max så avser denna höjd 

skillnaden mellan 

vattennivån och pipens slut. 

Minst 2 cm över den maximala 

vattennivån för att hindra skvalp från 

pip vid förflyttning. 

 

Vattenflöde Hur snabbt vattnet flödar i 

pipen när användaren häller. 

Styrs av pipens diameter vid 

mynningen. 

Pipens diameter skall ligga mellan 8-

14 mm. Diameterval skall testas 

praktiskt för att säkerhetsställa att 

vattenflödet är bra och inte skjuter ut 

för fort. 

 

Längd på pip Hur långt pipen sticker ut 

ifrån vattenkannans kropp 

Räckvidd från pipens slut till handen 

skall vara minst 30 cm. 

Friktion i greppet Handen glider inte när den 

påverkas av tyngd och 

momentkrafter från 

vattenkannan. 

Friktionen i greppet skall vara 

tillräckligt stort för att handen inte 

skall glida då kannan är fylld. 

Handtagsposition Vart handtaget är positionerat 

i förhållande till kroppen 

Handtaget är positionerat så nära 

kroppen som det är möjligt utan att 

motverka åtkomsten. 

Flera greppytor Det finns två eller mer 

greppytor 

Vattenkannan ska ha grepp för 

transport och grepp för hällning. 

Ergonomisk form på 

greppyta 

Komfortabelt grepp vid 

hällning och transport. 

Greppet skall konstrueras efter 

ergonomikunskap. 

Material tjocklek Tjockleken på materialet som 

vattenkannan är tillverkad av. 

Tjockleken på materialet skall hållas 

så lågt som möjligt för att hålla vikt 

och pris nere på vattenkannan. (0,8-

1,25mm) 

Färg Färg på vattenkannan. Vattenkannan använder sig utav en, 

eller ett begränsat antal färger 

Material Vilka material vattenkannan 

är tillverkad av. 

Vattenkannan är tillverkad i rostfritt 

stål som står emot korrosion. 

Vattenkannan kan ha inslag av andra 

naturmaterial. 

Dekorativa mönster Dekor i form av ränder 

blommor etc, målade eller 

inristade på vattenkannan 

Ingen dekor 
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Konkurrentanalys av kundbehov 

Till konkurrentanalysen i House of Quality valdes vattenkannor ut från tre konkurrenter: 

Stelton, Born in Sweden och Zack. Det vi var intresserade av att hitta var kundbehov som 

samtliga konkurrenter var dåliga på att uppfylla. Analysen genomfördes i House of Quality 

genom att vikta hur bra konkurrenterna var på att uppfylla kundbehov och produktegenskaper. 

Resultatet visade att öppningen på vattenkannorna för intag av vatten var för liten för lätt 

rengöring och att handtagen inte gav ett bekvämt och halksäkert grepp. Genom att ge IDESTAs 

vattenkanna dessa egenskaper har vi en möjlighet att urskilja oss på marknaden (se figur 30) 
 

Ouppfyllda kundbehov Möjlighet till urskiljning på marknad 

Halksäkert grepp Vattenkannan har ett tjockare handtag som 

använder sig av material som ger bra friktion. Bekvämt grepp 

Lätt att rengöra på insidan Vattenkannan har en stor öppning för intag av 

vatten som gör det möjligt att rengöra insidan 

på enkelt sätt. 
Figur 30, konkurrensanalys på kundbehov 

 

Samtliga vattenkannor var i överlag bra på att uppfylla övriga kundbehov. Det finns därför få 

poäng att plocka genom att försöka bli bättre på att uppfylla dessa kundbehov. Dock så är det 

viktigt att möta konkurrenterna på dessa områden för att se till att vattenkannan är 

konkurrenskraftig. 

 

Konkurrent analys på produktegenskaper 

Utöver kundbehoven kan även en analys av produktegenskaperna ge insikt i områden där 

konkurrenterna är svaga. Figur 31 redovisar produktegenskaper som inte finns på konkurrenter 

i någon större utsträckning. 
 

Produktegenskap Kommentarer 

Fötter Saknaden av fötter beror troligtvis på att 

samtliga konkurrenters vattenkannor har 

plana bottnar, därför är fötter onödigt. 

Markörer för vattennivån Ingen konkurrent har markörer för 

vattennivån. Anledningen kan tänkas vara att 

markörer inte uppfyller något kundbehov och 

kan därför anses som onödiga. 

Avtagbart lock Denna produktegenskap hjälper användaren 

att rengöra vattenkannan på insidan.  

Friktion i greppet Denna produktegenskap stödjer ett halksäkert 

grepp. 

Ergonomiskt grepp Denna produktegenskap stödjer ett bekvämt 

grepp. 
Figur 31, konkurrensanalys på produktegenskaper 

 

Slutsatser om konkurrentanalyserna 

Konkurrentanalyserna ger en klar bild av att konkurrenterna är dåliga på att ge bekväma och 

halksäkra grepp, samt att tillåta användaren att rengöra vattenkannans insida. 

Produktegenskaper som har direkt inverkan på dessa kundbehov och som saknas hos 

konkurrenterna är: Bra friktion i grepp, ett ergonomiskt utformat grepp och avtagbart lock. 
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7.4.5 Kravspecifikation 

En kravspecifikation togs fram för att få ett styrdokument till konceptgenerering. Dokumentet 

sammanfattar de upptäckter som gjorts angående vattenkannans design. Figur 32 visar från 

vilka delar vi samlade in kraven ifrån. 
 

IDESTA projektdirektiv 
 

Kravspecifikation 

IDESTA Produktion 
 

Kundbehov 
 

Funktionsanalys 
 

Produktserieanalys 
 

SWOT analys 
 

QFD, House of Quality 
 

Figur 32, bild på delar som bidragit till kravspecifikationen 

 

Kravspecifikationen redovisades för IDESTA för respons och fick godkänt under ett möte med 

Fredrik Wernqvist. Här nedan redovisas den kompletta kravspecifikationen. 

 

KRAVSPECIFIKATION: 

 

I. Allmän Komfort 

 

 Vattenkannan kan placeras stadigt på ett plant underlag. 

 Vattenkannan kan hålla 2 liter vatten. 

 Vattenkannan kan fyllas på under en vattenkran i en diskho. En höjd på 

vattenbehållaren som inte överstiger 25 cm säkerhetsställer detta. 

 Vattenkannan skvalpar inte ut vatten ur pipen vid transport. En position av pipens 

mynning som är minst 2 cm över den maximala vatten nivån säkerhetsställer detta. 

 Vattenkannan ger åtkomst för tvättning av insidan. 

II. Hällning 

 

 Vattenflödet är lågt så att vatten inte skjuter ut ur pipen vid hällning. Pipens diameter 

skall ligga mellan 8-14 mm. Vald pipdiameter skall testas för att säkerhetsställa att 

vattenflödet inte blir för stort. 

 Vatten rinner inte över från toppen av vattenbehållaren vid hällning.  

 Vattenkannan skär av vattnet när hällning avslutas för att motverka dropp. 

 Vattenkannan har en räckvidd på minst 30 cm från framkant på pip till handtag för att 

ge en bra räckvidd vid vattning. 
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III. Greppet 

 

 Greppet ger bra friktion och motverkar att handen glider ur greppet. 

 Greppet har mjuka former. 

 Greppet är bekvämt. 

 Vattenkannan har grepp för både transport och hällning. 

 Position av greppytor är så nära vattenkannans tyngdpunkt som möjligt för att motverka 

påfrestningar på handleden. 

 Vattenkanna kan greppas av både höger- och vänsterhänta personer. 

IV. Utseende 

 

 Vattenkannan har en unik form som skiljer den från konkurrenters former. 

 Vattenkanna har mjuka kanter för att motverka skärskador 

 Vattenkannan har en enkel/simpel form. 

 Vattenkannans form stödjer god funktionalitet. Vid avvägning mellan en vacker form 

och bra funktionalitet skall alltid bra funktionalitet prioriteras. 

 Vattenkannan är tillverkad i klassiska material som exempelvis trä, sten, glas och 

metall. 

V. Produktion 

 

 Vattenkannan är primärt tillverkad i 18/10 rostfritt stål. Ett stål med högt motstånd mot 

korrosion. 

 Materialtjockleken på den rostfria plåten är 1 mm. 

 Svetsningen skall i den mån som det är möjligt minimeras, då det är en tidskrävande 

(dyr) produktionsmetod. 

 Diameter på cylindriska former kan ligga mellan 110-360 mm. 

 Cylindriska former har en max längd på 500 mm. 

VI. Marknad 

 

 Vattenkannan har ett namn 

 Vattenkannan har en placering av företagets logotyp. 

 Vattenkannan äger samhörighet med kantiner och kannor. 

 Vattenkannan säljs till slutkund för 800-1500 SEK. 

 Vattenkannan har livslångkvalité 

 Vattenkannan har hög ytbehandling 

VII. Leverans 

 

 Konceptet på vattenkannan skall vara IDESTA tillhanda vid årsskiftet 2010/2011. 

Konceptet överlämnas i form av ritningar på alla komponenter, CAD-modeller, och 

renderade bilder. 
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 7.5 konceptgenerering 

 

Konceptgenereringen skedde i två faser. Den första fasen hade fokus på att utforska olika 

former för att få respons från IDESTA över vad som var realiserbart. Informationen från den 

första fasen användes sedan i fas 2 tillsammans med kravspecifikation för att generera fram 

helhets koncept. 

7.5.1 Konceptgenererings fas 1 

Denna fas påbörjades genom att vi skissade hundratals små skisser
15

 i frimärksstorlek. 

Vattenkannorna skissade i sidovy med kropp, pip och handtag. Figur 33 visar de olika variabler 

vi hittade under skissning, vilka även fungerade som beståndsdelar då vi skissade upp 

formerna. 
 

Pip Handtag Kropp Idéer 

Rak pip Bara upptill Cylindriska former Plast överdrag i olika färger 

Böjd pip Bara på ryggen Koniska former Lackning i olika färger 

Krökt pip Svept runtom Pyramid En vattenkanna som inte ser 

ut som en vattenkanna 

En näbb som på 

en vatten-

tillbringare 

Både rygg och 

upptill 

Kantiga former En vattenkanna som går att 

hänga upp på väggen. 

 Greppbar kropp Ovala former Maskulin form 

  Organiska former Feminin form 

  Sammansatta former  
Figur 33, bild på olika variabler 

 

Frimärkskisserna granskades för hitta unika former. Dubbletter och likartade former ströks 

vilket gjorde att den totala mängden skisser uppgick till 37 stycken. Skisserna ritades upp i 

SolidWorks som grova 3Dmodeller. Figur 34 visar ett litet urval av 3Dmodellerna. 

 

 

 
Figur 34, bild på urval från konceptfas 1 

 

 

                                                 
15

 Se bilaga 12.19 Skisser 
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SolidWorks 3Dmodellerna redovisades för IDESTA för att få respons. Viktiga lärdomar 

redovisas i punktlistan nedan: 

 

 Organiska former går inte att tillverka på grund att rostfritt stål är svårt att deformera 

 IDESTA saknar verktyg för ovala former och ser hellre att vi använder oss av 

cylindriska former 

 Plastöverdrag och lackning går bra 

 Handtag i trä material är ok 

 Pip och handtag kan beställas. Deras former är inte lika begränsade som kroppens. 

 Fyrkantiga former innebär mycket svetsning och är därför inte önskvärda 

 Koniska former går att göra med vissa begränsningar. De får inte smalna av för kraftigt. 

 Det är inte önskvärt att svetsa ihop två former, till exempel två koner, då det innebär 

onödig svets. IDESTA ser hellre formen görs i ett stycke genom dragning. 

 

Av våra 37 koncept blev bara 10 stycken godkända som möjliga att producera. En gemensam 

faktor för dessa 10 koncept var att de var byggda på en cylindrisk form och/eller en konform. 

Det fanns ett undantag som hade en trekantig form. För en komplett redovisning av koncepten i 

konceptgenererings fas 1 se bilaga 12.13.1 Koncept fas 1. 

7.5.2 Konceptgenererings fas 2 

Vi valde att använda godkända former från den första konceptgenereringsfasen vid 

uppbyggnaden av nya koncept i den andra konceptgenereringsfasen. Kravspecifikationen och 

responsen från fas 1 gicks igenom grundligt innan skissarbetet påbörjades. Vi gjorde dessa 

antaganden: 

 

 Formen på pipen och handtaget har stor frihet. Deras exakta form kan justeras i ett 

senare läge och är därför inte kritiska under konceptgenereringen. 

 Kroppen bör vara uppbyggd av cylindrar och koner för att IDESTA skall kunna 

producera den. Trots denna begränsning, behöver vi komma på en form som ger 

vattenkannan ett unikt utseende. 

 Kroppens utseende samt hur handtag och pipen knyteran på kroppen är viktigt att lösa. 

 Målet med konceptgenerering är att hitta attraktiva former. Funktionella problem kan 

lösas när vi kommit fram till ett slutgiltigt koncept på vattenkannans övergripande form. 

 

Skisserna till fas2 gjordes på A4 papper. Förutom vanligt skissade, använde vi även en 

modifierad form av metoden Brain Writing. Vi ställde upp konceptskisser som problem och 

skissade båda vidare på dem för att hitta bättre former/lösningar. Precis som i skiss fas 1 ritade 

vi upp alla konceptskisser som SolidWorks 3Dmodeller.  

 

3Dmodellerna redovisades för IDESTA och fick respons på produktionsmöjligheter. 10 utav 12 

koncept godkändes. För en komplett redovisning av koncepten samt dess respons se bilaga 

12.13.2 Koncept fas 2. På nästa sida redovisas alla koncept i form av konceptgrupper som delar 

liknande drag. 
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Konceptgrupp 1 

En cylindriskkropp där handtaget fästs runt 

kroppen i två rillor (spår). Den översta rillan 

skapar en naturlig indikation på vart max 

nivån med vatten ligger. Området över rillan 

ger en skyddande kåpa. Kropparna är öppna 

upptill för att ge bra åtkomst för rengöring. Se 

figur 35 för illustration av koncept. 

 

 

Konceptgrupp 2 
Lutande vattenkannor som kan uppfattas ha 

fart i sitt formspråk. Den vänstra 

vattenkannans form ger en förflyttning av 

vattenkannans tyngdpunkt så att den hamnar 

närmare handen vid hällning. Se figur 36 för 

illustration av koncept. 

 

 

 

Konceptgrupp 3 
En cylindriskvattenkanna där det finns en 

sammanslutning av handtag och pip. 

Handtaget ger stöd åt pipen. Se figur 37 för 

illustration av koncept. 

 

 

 

Konceptgrupp 4 
Vattenkannor med bara ett handtag. Den 

vänstra vattenkannan har rullade rillor som 

dekor. Se figur 38 för illustration av koncept. 

 

 

 

Konceptgrupp 5 

Komplicerade former. Vänstra vattenkannan 

är tänkt att ge en illusion av att sväva, medan 

den högra vattenkannan försöker sig på en 

enklare organisk form. Se figur 39 för 

illustration av koncept. 

 

 

Figur 35, konceptgrupp 1 

Figur 36, konceptgrupp 2 

Figur 37, konceptgrupp 3 

Figur 38, konceptgrupp 4 

Figur 39, konceptgrupp 5 
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7.6 Konceptval 

 

Under redovisningen av konceptgenererings fas 2 modeller tillfrågades IDESTA vilka av 

vattenkannorna de ansåg ha potential. På estetiska grunder ströks tre koncept, och på grund av 

produktionssvårigheter ströks ytterligare två. Figur 40 illustrerar bortfallet. 

 

 
Figur 40, bortfall av koncept 

 

7.6.1 PUGH 

För att eliminera fler vattenkannor utfördes en PUGH-analys
16

. Kraven från kravspecifikation 

användes som mätvärden och konceptet vi spontant kände var starkast användes som referens. 

PUGH-resultatet redovisades för IDESTA varpå två av de tre kannorna med låga värden ströks 

(se figur 41 och 42). 

  

 

Vattenkanna  Värde Motivering 

 
    Figur 41, eliminering av koncept 

-3 

Vattenkannorna fick likartade värden i PUGH-

analysen. I samråd med IDESTA valdes 

konceptet med ringar att få vara kvar på grund 

av att det ansågs vara enklare att producera. 

 

-2 

Den sneda formen innebar att IDESTA inte 

kunde använda sin vanliga metod för att 

tillverka kärl. Bottenplattan kan inte pressas ut 

som en liten skål och rundsvetsas längst kärlets 

hölje. Istället måste en rund platta svetsas fast 

längst det sneda kärlets kant. En svår 

svetsoperation som bäst undviks. 

 

 

Det bestämdes att de fyra koncept som kvarstod skulle utvecklas vidare innan ytterligare 

elimineringar skulle genomföras. Det ansågs svårt att göra ett slutgiltigt val innan koncepten 

utforskats i mer detalj. 

 

                                                 
16

 Se bilaga 12.7 PUGH 

Figur 42, eliminering av koncept 
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7.6.2 Konceptutvecklingsfas 1 

De fyra kvarstående koncepten utvecklades genom att göra små ändringar på formen, samt 

åtgärda den kritik som IDESTA hade utdelat till dem
17

. 

 

 
Figur 43, Jugend 

Jugend 

Kärlets form dras fram i ett stycke. Handtaget och pipen är 

gjort i ett stycke. Det träs på ovanifrån innan det svetsas fast. 

Ringarna är dekor. Fyra olika versioner togs fram med 

varierande detaljrikedom (se figur 43). 

 

Styrka: Elegant form  

Svaghet: Mycket svets, kan bli dyr 

 

 
Figur 44, Läder 

Läder 

En vattenkanna vars kärl kan kläs i ett läderöverdrag. 

Överdraget kan tas av och bytas om nödvändigt. Handtaget 

är försett med träbitar på båda sidorna för att ge ett 

bekvämare grepp (se figur 44). 

 

Styrka: Unik egenskap med läderklädseln 

Svaghet: Formen påminner om Steltons vattenkanna. 

 

 
Figur 45, Måne 

Måne 

Vattenkannans handtag består av två band som tillsammans 

skapar en halvmåne. Månen ger ett bekvämt grepp på grund 

av att hela handen kan greppa runt månen. Två varianter med 

trähandtag togs även fram (se figur 45). 

 

Styrka: Lite svets. Relativt billig att tillverka. 

Svaghet: Kan uppfattas som simpel. 

 
Figur 46, Ölkanna 

 

Ölkanna 

Två rillor är gjorda på kärlet. Handtaget består av en solid 

tråd i stål som är fäst i rillorna. Denna lösning på handtaget 

ger vattenkannan ett unikt utseende. Den nedersta rillan är 

positionerad så lågt som möjligt utan att störa 

svetsoperationen för bottensvetsen. Sex olika 

handtagsvarianter togs fram för att visa möjligheterna med 

konceptet (se figur 46). 

 

Styrka: Unik form på handtag. 

Svaghet: Handtaget måste göras i två delar och svetsas ihop. 

                                                 
17

 Se bilaga 12.13.2 Koncept fas 2 
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Konceptuppdateringarna redovisades för IDESTA, varpå koncepten Måne och Jugend 

eliminerades. Jugend ströks på grund av att handtaget och ringarna ansågs ta för mycket 

svetstid. Måne ströks på intuition. Dess form ansågs inte mäta sig med Läder och Ölkanna. 

 

Konceptet läder var intressant. Vi ombads att hitta läderpriser, samt lösa hur läderklädsel skulle 

kunna fästas på kärlet. IDESTA ville också få förklarat hur handtaget skulle fästas på kärlet och 

hur träbitarna skulle fästas på handtaget. 

 

Koncept Ölkanna ansågs förlora utseende genom att ha ett handtag som gick från 

vattenkannans front till vattenkannans baksida. Det bestämdes att Ölkanna bara skulle ha ett 

handtag baktill och att handtaget skulle göras extra bekvämt för att väga upp mot den förlorade 

greppmöjligheten. Kärlet skulle även ges en graciösare form genom att göras högre och 

smalare. Brons/mässing materialet på handtaget och pipen skulle bytas ut mot rostfritt stål för 

att sänka produktionskostnaderna. 

7.6.3 konceptutvecklings fas 2 

De två återstående koncepten utvecklades vidare för att lösa den kritik de fått från föregående 

fas. 

 

Läderklädsel 

 

Läderklädseln består av en rektangulär läder-bit 

som sveps runt kannan och fästes med två 

knappsatser bestående av han- och honknappar. 

Hål har gjorts i läderbiten för att den ska kunna 

träs runt de fyra fästpunkterna för handtaget. 

Figur 47 illustrerar hur läderbiten ser ut när den 

ligger platt på marken. Hanknapparna syns inte 

eftersom de är på undersidan. Kostnaden för 

läderklädsel beror på: 

 

1. Kostnaden för inköp av läder 

2. Laserskärning av hål 

3. Kostnad för inköp av knappsatser 

4. Fästning av knappsatser 

 

Olika läderleverantörer kontaktades för att få en uppskattning på vad läder kostar per 

kvadratmeter. Nevotex gav det bästa priset: 260 kr per kvadratmeter. Läderbitens mått är 

210x410 mm, vilket ger ett pris på 23 kr per klädsel. Potentiella företag för laserskärning 

letades upp. De vi hittade var dock inte inriktade på skärning av textiler, men deras laser 

maskiner ansågs klara jobbet. Kostnaderna för knappsatser hos Nevotex var 3 kr styck. 

Fästning av knappsatser uppskattades att ta två minuter per klädsel. Med en timlön på 130 

kr/timmen blir det en kostnad på ungefär 4,50 kr per klädsel. Den totala kostnaden bortsett från 

laserskärningen uppgick till 30,50 kr. 

 

 

Figur 47, läderklädsel ovanvy 
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Konstruktionslösningar för koncept läder 

 

 
Figur 48, koncept läder 

 

Stålbandet och träbitarna fästs på tre stycken utstickande cylindrar (figur 48). De har en mindre 

diameter längst ut för att skapa ett stopp för träbitarna och stålbandet när de träs på. Stålbanden 

och träbitarna hålls sedan på plats med hjälp av en skruv. Sist fästs cylindrarna på 

vattenkannans kropp genom silverlödning. Genom att ha monterat ihop cylindrar, stålband och 

träbitar innan, garanteras en korrekt position. 

 

Uppdatering av koncept Ölkanna 

 

Koncept Ölkanna (figur 49) gjordes högre och smalare utan någon ändring på volymen. De 

solida trådarna som sveper runt kärlet ändrades till rostfritt stål. Mellan trådarna sattes en träbit 

in för att ge ett bekvämare grepp. Denna träbit skulle fästas i trådarna via fyra stycken skruvar. 

Vid montering skruvas trådarna ihop med träbiten så att anordningen är låst i kärlets rillor 

(spår). Därefter fästs trådarna mot kärlet på två godtyckliga punkter via svetsning. 

 

 
Figur 49, koncept ölkanna 
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Trähandtag Ölkanna 

 

Trähandtaget är gjort så att det har två spår som 

löper längst rören. Detta medger en enkel 

montering mellan rör och trähandtag då rören 

bara passar på ett sätt i trähandtaget. Handtagets 

ergonomiska utformning med hänsyn till mått för 

ett bekvämt grepp ansågs inte behöva lösas i 

detta stadium. Genom att skjuta på 

detaljlösningar till ett senare skede kunde tid 

sparas in. Figur 50 visar trähandtaget ur några 

olika vyer. 

 

 

 

 

 

Svärta med linolja 

 

Under en diskussion med Göran Svensson (Lärare) gavs ett tips på att stål kunde färgas svart 

med hjälp av att bestryka in plåt med linolja och sedan värma den. Idén applicerades på 

Ölkanna genom att svärta insidan med linolja. 

 

Val av slutgiltigt koncept 

 

Uppdateringarna av Läder och Ölkanna redovisades för IDESTA. Båda koncepten värderades 

som möjliga ur en kostnadssynpunkt. Valet av det slutgiltiga konceptet grundades på den 

vackraste formen. Det var ett svårt val, men efter flera övervägningar valdes koncept Ölkanna 

som slutgiltigt koncept.  

Figur 50, trähandtag i olika vyer 
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7.7 detaljdesign 

 

Denna fas behandlar det sista steget i lösningsprocessen där detaljproblem angående lösningen 

rätas ut.  

7.7.1 Vattenkannans produktion 

Konceptet redovisades för IDESTA för att kunna lägga upp en produktionsstrategi. 

Vattenkannan delades upp fem komponenter enligt figur 51. Preliminära ritningar
18

 med 

toleranser togs fram för att användas som produktionsunderlag vid diskussion med 

leverantörer.  
 

Bild på komponent Tillverkning 

 
 

Kärlet skulle tillverkas av IDESTA och byggas på standardmått för 

tillverkning av deras ordinarie kärlsortiment. Kärlets radie ändrades till 

117 mm för passa in i deras befintliga pressverktyg. Rillorna sattes till 

10 mm i radie. 

 

Stålramen skulle läggas ut på en leverantör som kan bocka solida 

stänger i rostfritt stål. IDESTA hade en kontakt i detta syfte, Solö 

Mechanical, som de skulle kontakta. Stålramens två delar svetsas ihop 

på vattenkannans framsida. I samma svetsoperation fästs även 

stålramen mot kärlet. 

 

 

Pipen skulle läggas ut på en leverantör som kan bocka rör. IDESTA 

ansåg att leverantörer de hade i åtanke för stålramen förmodligen 

också skulle kunna göra pipen. För att underlätta svetsen av pipen mot 

kärlet, ombads vi att lägga till någon cm som löpte horisontellt direkt 

efter pipens böj. 

 

 

Trähandtaget skulle läggas ut på en leverantör. IDESTA saknade 

kontakter till detta och därför ombads vi att hitta en leverantör som 

kunde tillverka trähandtaget. Trähandtaget fästs på vattenkannan 

genom skruvar som går genom stålramen. 

 
 

Skruv skulle hittas från Sifverts skruv där IDESTA har en 

uppförhandlad rabatt.  IDESTA ville också ha en detaljerad 

beskrivning på hur skruvarna skulle fästas i handtaget och stålramen 

Figur 51, vattenkannans komponenter 
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 Se bilaga 12.10 Preliminära ritningar 
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7.7.2 Skruvval 

Det bestämdes att nedsänkningar skulle göras i stålramens solida stänger för att gömma 

skruvhuvudena så mycket som möjligt. Av estetiska skäl valdes antalet skruvar till fyra 

stycken, vilket ger en symmetri med två skruvar på varje sida. Detta val begränsade 

gängningen till trähandtaget. Att använda träskruv som borrar sig in i trämaterialet ansågs 

riskfyllt då trähandtaget inte får spricka. Istället letade vi efter alternativa skruvlösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första skruvmodellen som blev påtänkt var en så kallad 

koppelskruv, som fäster i sig själv. En koppelskruv består av en 

vanlig skruv och en avlång mutter som är formad som en skruv 

till sitt utseende. Koppelskruv visade sig vara omöjlig att 

tillämpa då dess tjockare del (mutter delen) hade en diameter 

som var större än vad stålramen tillät. Stålramen låg på 10 mm. 

Inom detta intervall måste en nedsänkning kunna göras för 

skruvens skalle. Koppelskruvens skalle var för stor för att detta 

skulle kunna göras på ett snyggt sätt. 

 

Nästa idé var att gömma en gängad hylsa i mitten av 

trähandtaget och använda sig av vanliga skruvar. Detta 

alternativ slopades dock till förmån av en enklare lösning. 

 

Det bestämdes att bara två skruvar skulle användas för att fästa 

ihop konstruktionen, en på vardera sida av handtaget. På detta 

sätt kunde gängning läggas i stålramen. En fördel med denna 

konstruktion var att antalet komponenter minskades med fyra 

(två hylsor och två skruvar). 

 

Vid valet av skruv till denna lösning kollades det främst på 

skruvarnas utseende, då vi ville att skruvarna inte skulle skada 

vattenkannans estetiska utseende. Vanlig kryss och spårskruv 

ratades på dessa grunder. De skruvar som ansågs aktuella var 

torxskruv (stjärna) och spannerskruv (två hål). Mellan dessa 

ansågs spannerskruven vara vackrare på grund av dess 

minimalistiska och ovanliga utseende. Det negativa med 

spannerskruven var att den var betydligt mycket dyrare. Detta 

ansågs dock vara en acceptabel kostnad då skruvkostnaden är 

en så liten del av vattenkannans totala produktionskostnad. 

En 4 mm spannerskruv
19

 hittades hos Sifverts skruv AB.   

 

Efter skruvvalet gjordes hål och nedsänkningar i stålramen för att ge plats åt skruvarna. Vid 

nedsänkningen användes skruvdata för skallens dimensioner som riktvärden. Hålen där skruven 

bara passerar sattes till 4,2 mm enligt standardvärden för M4 hål. Hålen som skulle gängas för 

sattes till 3,7 mm enligt standard värden för M4 skruvar. 
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 Se bilaga 12.15 Skruvar, för mer information om valda skruvkomponenter 

Figur 52, koppelskruv 

Figur 53, skruvhylsa 

Figur 54, torx skruv 

Figur 55, spannerskruv 
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Priset för skruvlösningen uppgick till 10,4 kr ifall kostnader för håloperationer inte tas med i 

beräkningen (se figur 56 för kalkyl). Säkerhetsskruven är inte kritisk för vattenkannans 

funktion. Om priset anses orimligt kan torx skruvar användas för att sänka priset. 

 

2 stycken MCS-S A2 spanner skruv 10,4 kr 

2 stycken MRT-T A2 torx skruv 5,8 kr 
Figur 56, två skruvar och deras priser 

 

Revidering av skruvval 

Solö Mechanical, leverantör för stålramen, meddelade IDESTA att stålramen inte skulle kunna 

gå att göra i 10 mm solida stänger av rostfritt stål. Arbetet blev tyngre än vad deras maskiner 

klarade av. En ny leverantör, Kungsörs Trådteknik AB, tillfrågades för tillverkning av 

stålramen. Trådteknik ansåg med sin befintliga maskinpark kunna konstruera ramen i 8 mm 

solida stänger. En omdimensionering av stålramen gjordes därför till 8 mm. Denna revision av 

stålramen innebar problem för skruvvalet, då skruvens skalle inte längre skulle gå att försänka i 

stålramen. M3 skruv med längd 25 mm fanns inte i Sivferts standard sortiment. 

 

Under revideringen upptäcktes stoppskruvar med sexkantshål 

som en möjlig lösning (figur 57). Denna skruv saknar 

skruvskalle och har istället infattningen nerfasad i stammen. Bild 

x visar ett exempel på en stoppskruv. SK6-SS A4 stoppskruv 

(M3) valdes från Sivferts sortiment. Vid montering spänns 

ståltrådarna ihop innan skruven skruvas in. 

 

 

Ritningar för stålramen och trähandtaget uppdateras till den nya lösningen. Hålen i trähandtaget 

sattes till 3,2 mm för att se till att skruvarna passerar utan problem. Hålen i stålramen sattes till 

2,5 mm så att de senare skulle kunna gängas. 2,5 mm är ett standardvärde för hål som skall 

gängas för M3 skruv. 

Figur 57, stoppskruv 
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7.7.3 FMEA 

En FMEA
20

 analys gjordes på det befintliga konceptet för att hitta fel/problem som behöver 

åtgärdas. Analysen resulterade i ett antal detaljproblem (se figur 58) 

 

Fel Lösningsmetod 

Vatten rinner över kärlets kant vid hällning Beräkning och prototyptest 

Vatten rinner för söligt vid hällning Prototyptest av hällning 

Vatten rinner utanför krukan vid hällning Prototyptest av hällning 

Handtaget är obekvämt att greppa Prototyptest av olika handtags varianter 

Pipen går av vid svetsen mellan pip och kärl. Beräkning 
Figur 58, resultat från FMEA-analys 

7.7.4 Utformning av handtag 

Djupet på handtaget rekommenderas till 30-50 

mm för att användaren skall få ett kraftgrepp 

runt handtaget.  Stålramen på vattenkannan låser 

bredden på handtaget till 30 mm. Det 

ursprungliga greppet är ovalt, men inte i riktning 

mot pipen. Denna form, även om bättre än ett 

stålband, ger inte ett optimalt grepp. 

 

Vid tester på olika längder för handtagets djup 

ansågs 30mm som det maximala djupet innan 

vattenkannan fick onaturligt utseende. 

 

Handtaget togs fram i 3 versioner (figur 59), 

med ett djup på 15, 23, respektive 30 mm. 

Prototyper till handtaget gjordes med hjälp av en 

friformsskrivare. Denna skrivare friformar ABS-

plast genom att upphetta plasten till en smälta 

och sedan spruta ut den i flera lager tills önskad 

form uppnås.  

 

Prototyperna testades av oss själva och personer 

i vår närhet. Ett djup på15 mm upplevdes som 

vackrast, medan 30 mm upplevdes som skönast 

att greppa. Samtliga personer tyckte att 22 mm 

var bäst då det representerade ett relativt vackert 

och bekvämt handtag. 

 

Ritningarna på trähandtaget uppdateras till ett djup på 22 mm. Under samma uppdatering av 

ritningarna lades ett tomrum till på 0,5 mm mellan trähandtaget och stålramen på båda sidorna.  

                                                 
20

 Se bilaga 12.12 FMEA analys 

Figur 59, olika mått på trähandtag 
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7.7.5 Val av leverantör till handtaget 

 
Flera företag kontaktades för produktion av trähandtaget. 

Lappfors snickeri var det enda företaget som gav positiv 

respons. Deras pris låg på 65-100 kr per handtag, 

beroende på vilken typ av träslag vi ville att handtaget 

skulle vara gjort i. Lappfors snickeri gav flera olika 

förslag på träslag. De rekommenderade värmebehandling 

och oljning av träets yta. 

 

Värmebehandling är en process där värme och vatten 

används, inga onaturliga tillsatser används. Effekten av 

denna behandling blir att träslagets naturliga textur 

framhävs och att en viss resistivitet mot röta uppnås.  

 

Träets mörkhet påverkas av behandlingens varaktighet.  

Värmeprocessen gör även att träets förmåga att 

röra/förflytta sig minskar med upptill 50 %.  

 

En negativ effekt av värmebehandling är att träets 

resistivitet mot blekning via UV strålar minskar. 

Blekning motverkas lättast genom att behandla träet med 

en UV beständig olja. 

 

I samråd med Lappfors snickeri valdes värmebehandlad 

björk (oljad), se figur 60. Värmebehandlad björk har en 

mörk och fylliga brun färg som liknar den färg som 

användes i 3Dmodellerna för handtaget. Värmebehandlad 

björk går även att bearbeta i fräsen utan att det 

deformeras under fräsprocessen. 

 

Lappfors snickeri gav ett pris på 65 kr per handtag på den 

första serien av 100 handtag. I detta pris var inköp av nytt 

verktyg inräknat. Efter första serien kunde ett bättre pris 

fås. 

 

Henrik Lekeryd vid Mdh (egen företagare) tillfrågades 

till vilket pris han kunde tillverka handtaget. Han gav oss 

ett pris på 120 kr per handtag.  60 kr per handtag från en 

leverantör ansågs därför som ett förmånligt pris med 

tanke på att Lappfors snickeri har inköp av verktyg 

inräknat i priset. 

  

Figur 60, olika träslag 
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7.7.6 Friktionstest 

Ett test gjordes för att testa skillnader i friktion mellan olika material. En solid metallbit fick 

fungera som vattenkannans vikt då den är fylld med vatten. Metallbiten uppvägdes till 3,5 kg. 

Tre handtag sattes fast i metallbiten med hjälp av en lina. Handtagen som testades var ett 

metallrör, ett kvastskaft och ett oljebehandlat trähandtag. Figur 61 visar testerna. Varje handtag 

testades med både ett torrt och blött grepp för att upptäcka skillnader. Testerna indikera att 

samtliga material gav bra friktion. 

 

 
Figur 61, foton från test av friktion 
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7.7.7 Utformning av pip 

Det finns många variabler som styr pipens form. Generellt finns det tre dominanta utseende: 

rak, böjd och krökt pip (se figur 61). Pipens längd, diameter och vinkel kan variera. Det går 

också att skära pipens mynning i olika vinklar för att ändra ytspänning vid hällning. 

 

 
Figur 62, Olika former på pipar, samt avskuren pip. 

 

Inledningsvis gjordes det 9 stycken sugrörsprototyper
21

 för att testa vattenstrålens riktning och 

hur vattenstrålen avtar då hällning upphör. Dessa grova prototyper gav en indikation på att 

böjd/vinklad pip ger en bra riktning av vattenstrålen vid hällning, men orsakar dropp då 

hällning upphör. En lång pip ger användaren lång tid att reagera innan hällning inträffar. En rak 

pip som är horisontellt avskuren skär av vattenstrålen då hällning upphör. 

 

 
Figur 63, Illustrerande bild på prototyptester av en böjd, avskuren och lång pip. 

 

En noggrannare prototyp byggdes av en inhandlad vattenkanna för att testa slutsatserna från 

sugrörsprototyperna (se figur 63). Vattenkannan som köptes in var en vattenkanna i 

galvaniserad zink med en lätt krökt pip. Vattenkannas pip gavs en kraftigare böj. Riktningen av 

vattenstrålen vid hällning var precis som i sugrörsprototyperna, bra på grund av den böjda 

pipen. Det var dock svårt att sluta hälla utan att spilla. Vattenstrålen fortsatte att rinna under 

tiden som kannan rätades upp. Vi testade efter detta att skära av pipen horisontellt så att pipens 

form blev rak. Riktningen blev något sämre, men det var fortfarande relativt enkelt att sikta in 

strålen rätt. Då hällning upphörde skars vattenstrålen av tvärt utan spill. Efter detta test, ersattes 

vattenkannans pip med ett långt plaströr. Det tog längre tid innan hällningen påbörjades, men 

samtidigt påverkades siktet negativt. Av prototyptesterna drog vi slutsatsen att en rak avskuren 

pip var den bästa vägen att gå.  
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 Se bilaga 12.14 Sugrörsprototyper 
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Pipens diameter och lutning 

 

För att hitta en bra vinkel och diameter på pipen byggdes en prototyp i skolas verkstad
22

 (se 

figur 64).  Ett vanligt rostfritt kärl ur IDESTAs grundsortiment användes som kärl. Detta kärl 

höll motsvarande mängd vatten (två liter), men var av andra dimensioner än den tilltänkta 

vattenkannan.  

 

För att kunna fästa in en pip i kärlet utan att svetsa gjordes först ett hål i kärlet. I detta syfte 

användes en 30 mm skruvhålsstans. Det är ett verktyg som skär igenom ett material genom 

skruvning. Ett litet hål för skruvstansens skruvfunktion borras innan operationen. Sedan 

tvingades stansens skärande huvud genom materialet och förstorar hålet till stansdiametern. 

 

För att kunna fästa in pipen i kärlet och samtidigt kunna ändra på dess vinkel tejpades ett 

gummimembran på kroppens insida. Gummimembranets elastiska förmåga gjorde att det blev 

tätslutande runt pipen. På detta sätt kunde pipar av olika dimensioner prövas om inte den 

befintliga pip dimensionen fungerade bra vid hällning. 

 

Vattenkannans pip tillverkades av ett 10 mm 

halvhårt kopparrör, ämnat för VVS (värme, 

ventilation och sanitet). Insidan av röret hade en 

diameter på 8 mm. Röret fasades via ett slipband i 45 

graders vinkel längst ut vid mynningen. Med hjälp 

av en ledad vinkelhake och tejp sattes pipen fast på 

kärlet. Den ledade vinkelhaken gjorde att olika 

pipvinklar med lätthet kunde prövas. En av 

prototyperna för handtaget (15 mm) limmades 

samman med bitar av kemiskt trä. Dessa bitar var 

utformade så att de gick att fästa in i kannans kropp. 

  

Hällningstesterna indikera att en pip med 8 mm inre diameter gav ett lugnt och kontrollerat 

vattenflöde. Eftersom ett gott resultat uppnåddes testades inga fler pipdiametrar. Pipens vinkel 

testade i olika vinklar. Vinkeln påverkade inte hällningen märkvärt förutom då extrema vinklar 

användes. En vinkel mellan 30-45 graders ansågs ge ett bra resultat. 

 

Efter att pipens vinkel provats ut, kunde en mer permanent lösning användas. En gummiplugg 

togs fram i en friformsskrivare som klarar att skriva ut i ett gummiliknande material.  

Pipen kunde sedan föras in i pluggens pip-hål, friktionen mellan plugg och pip gör att pipen 

stannade på plats. Därefter pressades pipen på plats i kannan kropp. 

                                                 
22

 Mälardalens högskola, Eskilstuna 

Figur 64, prototyp för att testa hällning 
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7.7.8 Lödning av pip 

SolidWorks Simulation användes för att beräkna hållfastheten i lodet mellan pipen och kärlet. 

Vid beräkningen simulerades en studie där vattenkannan lyfts i pipen när den är fylld med 

vatten. Tyngden av vattenkannan plus två liter vatten beräknades med överslagsberäkning till 

400 N (Newton). 

 

Studien gav ett resultat som visas i figur 65. Ur detta resultat går det att utläsa att spänningarna 

som uppstår i fogen kommer leda till brott. Detta bör inte betraktas som ett slutgiltigt resultat 

utan snarare en indikation på att IDESTA vid tillverkningen av prototypen måste utföra 

grundliga tester av hållfastighet i fogen. 

 

 
Figur 65, färgerna illustrerar spänningar i materialet. Alla färger ovanför Yield Strength leder till plastisk 

deformation.   

 

Resultatet redovisades för IDESTA. De ansåg att ingen åtgärd behövde göras i detta stadium, 

utan att de istället vill undersöka och förbättra fogen genom prototyptester. 
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7.7.9 Kåpa 

En kåpa behövs på en vattenkanna för att 

försäkra att vatten inte rinner över kärlets kant 

vid hällning. Figur 66 illustrerar fyra olika 

situationer: Stillastående, hällning påbörjas, 

maximal säker hällningsvinkel, och spill. 

 

Den maximala rekommenderade vattennivån är 

satt till den översta rillan, vilket gör att den 

övriga delen av kärlet fungerar som ett skydd. 

 

IDESTA vill inte att en kåpa fästs på toppen av 

vattenkannan ifall det inte är absolut 

nödvändigt, då det innebär en extra kostnad 

 

Figur 66 visar att vatten rinner över kärlets kant 

då kannan är fylld till max vid en lutning som 

överstiger 48 grader. Ett spann på 0-40 grader 

för säker hällning ansågs som hanterbart för 

användaren utan större problem. Spannet för 

den säkra hällningen ökar dessutom successivt 

med att användaren vattnar och därmed sänker 

vattennivån. På dessa grunder valdes en 

toppkåpa bort. 

 

Pipen höjd sänktes till 20 mm över den översta 

rillan för att kommunicera området ovanför 

rillan ska fungera som en kåpa. Måttet 20 mm är 

taget ur kravspecifikationen. 

 

Pipens vinkel kommer inte att påverka hur 

mycket vattenkannan kan tippas innan spill 

uppstår. Däremot kommer pipens vinkel styra 

hur mycket vattenkannan behöver lutas för att 

vatten skall börja rinna ur pipen. Vi anser att en 

korrekt lutning av pipen är svårt att beräkna, 

utan bör istället testas med en prototyp. 

 

 

 

 

Figur 66, fyra olika hällnings situationer  
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7.7.10 Ritningar till IDESTA 

Ritningar
23

 på vattenkannans olika komponenter färdigställdes. Toleransen mellan rillan och 

stålramen var 0 mm, vilket är orealistiskt att producera. Problemet diskuterades med IDESTAs 

produktionschef och gavs lösningen att rillan alltid kunde göras djupare för att komponenterna 

skulle passa ihop. Med andra ord behövdes inget säkerhetsmellanrum mellan rillan och 

stålramen specificeras på ritningarna.  

 

Revidering av ritningar 

IDESTA hörde av sig och meddelade att Kungsörs trådteknik som skulle tillverka stålramen i 8 

mm solida stänger inte klarade av jobbet. Företaget kontaktades för att få insikt i problemet. De 

förklarade att deras maskiner inte klarade av att göra bockning av 8 mm stänger i rostfritt stål. 

En minskning till 6 mm eller byte till ett annat material skulle vara nödvändigt för att de skulle 

kunna producera stålramen. Denna nyhet orsakade problem för konstruktionen då skruvvalet 

var baserat på 8 mm stänger för stålramen.  

 

I samråd med IDESTA bestämdes det att stålramens stänger skulle minskas till 6 mm i 

diameter och att handtaget skulle limmas dit istället för att fästas med skruvar. Under samma 

möte diskuterades även möjligheten att vinkla upp handtaget för att få ett bekvämare grepp 

samt komma närmre vattenkannans tyngdpunkt. Denna vinkling av handtaget innebar bara en 

ändring på stålramen och därför kunde den med enkelhet göras i samband med att stålramens 

stänger uppdaterades till 6 mm i diameter. Ritningar på vattenkannan reviderades och 

överlämnades till IDESTA tillsammans med 3Dmodeller. 

7.7.11 Handtag till IDESTA Prototyp 

En prototyp skulle tas fram till presentation av examensarbetet. IDESTA kunde få tag på alla 

komponenter i tid förutom trähandtaget. Vi ombads att producera en replica av trähandtaget. 

Handtaget putsades och sprutspacklades. Slutligen lackades det i en brun färg för att efterlikna 

trä. 

7.7.12 Rendering av vattenkannan 

Vattenkannan renderades till bilder
24

 i SolidWorks med hjälp av PhotoWorks. De renderade 

bilderna klipptes in i olika miljöer för att visa hur vattenkannan fungerade som ett 

inredningsobjekt och en del av det vackra hemmet. Vattenkannan ställdes även sida vid sida 

med kantiner och kannor för att visa hur den skulle passa in i en produktserie. 
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 Se kapitel 8. Resultat 
24

 Se kapitel 8. Resultat 
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8. Resultat 

Detta kapitel redovisar det resultat som den tillämpade lösningsmetodiken fick fram som en 

lösning till de problem som ställdes upp under problemformuleringen. 

 

 
Figur 67,  3D-genererad bild på slutkoncept 

 

Flora, en inomhusvattenkanna i rostfritt stål har tagits fram åt IDESTA. Den visas ovan (se 

figur 67) som en renderad 3Dmodell. Vattenkannan består av fyra komponenter. Ett cylindriskt 

kärl, en pip, en stålram och ett handtag i trä (se figur 68). 

 

 
Figur 68, 3D-genererad bild på vattenkannans beståndsdelar 
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Kärlet har en diameter på 117 mm och en höjd på 

250 mm. Dessa mått är satta inom de måttspann 

IDESTA använder för sin befintliga kärlproduktion. 

Höjden är satt till 250 mm för att ge vattenkannan 

rätt volym och se till att den får plats under en 

vattenkran i diskhon. Två rillor (spår) är gjorda i 

kärlet. Figur 69 visar den översta rillan. Dessa 

används för att fästa stålramen. Den översta rillan är 

positionerad för att indikera den rekommenderade 

max nivån för påfyllnad av vatten. Fylls kärlet till 

den översta rillan är kärlet fyllt med 2 liter vatten. 

Den understa rillan är positionerad 50 mm från 

botten för att inte störa kärlets bottensvets. 

 

 

Pipen är vinklad i 30 grader för att få samma 

lutning som handtaget (se figur 70). Pipens 

mynning är positionerad horisontellt 300 mm från 

mitten av handtaget för att ge vattenkannan en bra 

räckvidd. Pipens mynning är positionerad 20 mm 

över den översta rillan för att hindra att vatten 

skvalpar ur pipen då vattenkannan förflyttas när den 

är fylld till rekommenderad max nivå. Pipen är 

avskuren horisontellt vid mynningen för att pipen 

skall skära av vattenstrålen då hällning upphör.  

 

 

 

 

 

 

Stålramen skänker vattenkannan ett unikt utseende som 

urskiljer sig från konkurrenter på marknaden. Den är gjord 

i två delar för att kunna monteras ihop i kärlets rillor. 

Stålramens praktiska uppgift är att bära vattenkannans 

trähandtag. 

 

Trähandtaget monteras i stålramen (se figur 71). Det är lätt 

böjt och lutar inåt i överkant, mot kannan i ungefär 16 

graders vinkel. Handtaget är lutat för att ge en mer naturlig 

position för handen. Dess lätt böjda form kommunicerar 

visuellt att handtaget skall användas för att tippa 

vattenkannan (Ergonomisidan, 2010). Handtaget ger 

tillsammans med stålramen en greppyta som är 25 mm 

bred och 20 mm djup. Dessa mått gör att gemene mans 

fingrar kan omsluta hela handtaget vilket ger ett stadigt 

grepp. 

 

 

Figur 70, övergripande måttsättning 

Figur 71, stålram och trähandtag  

Figur 69, bild på rillan i fokus 
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Vattenkannan har ingen kåpa ovanpå kärlet. Det är istället tänkt 

att området ovanför den översta rillan skall hindra vattnet från 

att rinna över kärlets kant vid hällning. Vattenkannan kan lutas 

cirka 48 grader då den är fylld till den översta rillan utan att 

vatten rinner över vattenkannans kant. 

 

Avsaknaden av en kåpa ger vattenkannan tre fördelar. 

Vattenkannans insida går enkelt att rengöra eftersom det inte 

finns något som blockerar. Figur 72 illustrerar hur en diskborste 

kan användas för rengöring. Vattenkannan är enkel att fylla på 

med vatten då det inte behövs någon precision för att sikta in en 

vattenstråle i ett 115 mm hål. Den sista fördelen är ett lägre 

produktionspris. 

 

Vattenkannan är gjord enbart i 18/10 rostfritt stål med undantag 

för handtaget som är gjort i värmebehandlad björk. Stålet har ett 

bra korrosionsmotstånd. Vatten kan förvaras i vattenkannan för 

att uppnå rumstemperatur och avkalkas utan att vattenkannan 

rostar. Trähandtaget är både värmebehandlat och oljat. Det 

medverkar till en längre livslängd. Träets rörelseförmåga 

minskas med 50 % och dess resistivitet mot UV blekning ökar. 

 

Kärlets yta är borstat för att få en kontrast mot pipens och 

stålramens polerade ytor. Rillornas utsida och området på kärlets insida ovanför den översta 

rillan är färgade svarta med linolja. Svärtan kommer ifrån att linolja tränger in i materialet då 

det uppvärms. Rillornas svärta används estetiskt för att framhäva hur stålramen knyter runt 

kärlet. Svärtan på insidan av kärlet är ytterligare ett visuellt hjälpmedel för att markera den 

rekommenderade maximala vattennivån. Se figur 73 för en illustrerande bild. 

 

Figur 72, illustration på kärl 

med diskborste  

Figur 73, vattenkannans olika ytbehandlingar 
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Det finns möjlighet för vattenkannan att äga samhörighet med de framtida kannor och kantiner 

som skall ingå i produktserien. Vattenkannan visas på figur 74 tillsammans med kannor och 

kantiner som idag säljs mot storkök. En svag samhörighet kan redan ses i dagsläget, mellan 

kantinernas trådhantag och vattenkannans ram, vattenkannans cylinder- och handtagsformer 

återfinns hos kannorna. Genom att re-designa kantinerna och kannorna kan samhörigheten 

förstärkas. Svärtning med linolja skulle exempelvis ge en tydligare samhörighet. 

 

 
Figur 74, vattenkannan tillsammans med existerande sortiment 

 

Vattenkannan har en enkel form som passar in i flera inomhusmiljöer. För att illustrera detta är 

vattenkannan inklippt i olika hem. Figur 75 och 76 visar vattenkannan stående på en diskbänk. 

Figur 77 visar vattenkannan stående i ett fönster. 

 

 

 
Figur 75, renderad vattenkanna i miljö 
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Figur 76, renderad vattenkanna i miljö 

 

 

 

 

 
Figur 77, renderad vattenkanna i miljö 
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Produktion och montering 

 

Kärlet tillverkas av IDESTAs produktion på 

samma sätt som de tillverkar sina övriga 

kärl
25

. Kärlet borstas innan rillorna görs med 

en svarv. Rillorna och insidan av 

vattenkannan smetas in med linolja och värms 

därefter så att linoljan tränger in i materialet. 

Avslutningsvis görs ett 8 mm hål för pipen (se 

figur 78) 

 

 

 

Stålramen beställs från Kungsör TRÅD-

TEKNIK AB i 2 delar. Ramarnas ändar löds 

ihop med varandra och med kärlets rillor vid 

den lägre och övre rillan (se figur 79) 

 

 

 

 

 

 

Pipen tillverkas av IDESTAs produktion 

genom att böja till ett stålrör. Pipen löds fast 

vid hålet på kärlet med silverlod (se figur 80) 

 

 

 

 

 

 

Trähandtaget beställs av Lappfors snickeri 

puusepänliike. Handtaget är konstruerat för att 

kunna skjutas på stålramen efter att stålramen 

har monterats fast på kärlet (se figur 81). 

Handtaget fästs med lim. Vilket lim som 

används är ännu inte fastställt. 

 

Kostnaden
26

 för att tillverka och montera 

vattenkannan är uppskattade till xxx SEK
27

. 

Kärlets produktion är uppskattat till xxx SEK. 

Inköp av material från leverantörer är 

uppskattat till xxx SEK. Montering av 

komponenter är uppskattat till xxx SEK. 

 

                                                 
25

 Se kapitel 7.3.6 Genomgång av IDESTAs produktion och maskinpark 
26

 Se Bilaga 12.16 Kostnadskalkyl 
27

 Priser är svärtade på grund av det är känslig information 

Figur 78, kärlets uppbyggnad 

Figur 79, montering av stålram 

Figur 81, montering av trähandtag 

Figur 80, montering av pip 
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8.1 Ritningar 

Här visas ritningar på de komponenter som ingår i vattenkannan (se figur 82-86). Mått är 

angivna i mm.  

 

Hela vattenkannan 

 

 
Figur 82, ritning av hela vattenkannan 
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Kärl 

Denna ritning skickades till IDESTAs produktion. 

 

 
Figur 83, ritning av kärl 
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Stålram 

Denna ritning skickades till Kungsör trådteknik AB. Måttsättningen återspeglar Kungsörs 

önskemål. 

 
Figur 84, ritning av ram 
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Pip  
Denna ritning skickades till IDESTAs produktion. 

 

 
Figur 85, ritning av pip 
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Trähandtag 

Denna ritning skall skickas till Lappfors snickeri puusepänliike.  

 

 
Figur 86, ritning av trähandtag 
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8.2 IDESTAs prototyp 

Figur 87 visar prototypen togs fram av IDESTA med hjälp ritningarna. På grund av tidsbrist är 

trähandtaget inte fastmonterat och pipen är två mm tunnare än vad som är specificerat på 

ritningarna. Prototypen ger en förhandsvisning på hur vattenkannan tillslut kommer att se ut. 

 

 
Figur 87, bild på prototyp 
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9. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet för att visa att det är en lösning till problemet som 

formulerades under kapitel 4 Problemformulering. Under projektets gång togs en 

kravspecifikation fram för att formulera de krav som måste uppfyllas för att lösa problemet. På 

grund av kravspecifikationens relevans analyseras också detta dokument mot resultatet. 

9.1 Analys av frågeställningar från problemformulering 

 

Denna del av analysen besvarar de uppställda frågeställningarna från 4 Problemformulering. 

 

1. Hur skall vattenkannan formas funktionsmässigt för att uppfylla kundernas syn på 

en problemfri användning? 

Lösning på detta problem bygger vad användare av vattenkannor anser vara en 

problemfri användning. Användare bör därför rådfrågas för att få en klar bild av 

problemen som kan uppstå vid användning av vattenkannor. Dessa problem elimineras 

sedan via designen av vattenkannan för att ge den en problemfri användning. En 

kundundersökning gjordes där 18 personer tillfrågades om deras syn på vattenkannor. 

Från denna undersökning hämtas kundvärderingar angående vattenkannans önskade 

funktioner. Dessa värderingar implementerades i kravspecifikationen som låg till grund 

för utvecklingsarbetet. Under detaljdesignfasen testades flera av vattenkannans 

funktioner med prototyptester för att säkerhetsställa att dess funktioner uppfyllde 

kraven i kravspecifikationen. 

 

2. Hur skall vattenkannan formas för att få ett utseende som kunden anser vara 

tillräckligt vackert för att låta vattenkannan stå framme då den inte används? 

Då smak inte är entydig mellan människor bör lösningen på detta problem vara en enkel 

form som undviker extrema drag för att passa in i så många hem som möjligt. Den ska 

synas i miljön, men inte sticka ut. Vattenkannan som tagits fram har en enkel form och 

diskreta färger och bör därför kunna passa ihop med de flesta inredningar utan att synas 

för mycket. Vi hänvisar till figur 74-76  i resultatet som visar vattenkannan när den är 

inklippt i olika hem som stöd till detta påstående. 

 

3. Hur skall vattenkannan formas för att den skall kunna gå att tillverka i rostfritt stål? 

Formen skall väljas efter de begränsningar som sätts av produktionen för att 

säkerhetsställa att vattenkannan kan tillverkas i rostfritt stål. Under 

konceptgenereringsfasen hade vi frekventa möten med IDESTAs produktionschef för 

att få respons på formernas möjlighet att tillverkas i rostfritt stål. Former som ansågs 

orimliga att tillverka kasserades på dessa möten. Vidare bör prototypen i resultatkapitlet 

stå som bevis på att vattenkannans form går att tillverka i rostfritt stål. 
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4. Hur skall vattenkannans form bidra till en samhörighet med kantiner och kannor? 

Under designarbetet analyserades AMSTAs värderingar och kärl tillsammans med 

IDESTAs kantiner. Analysen visade att en enkel design med hög fokus på funktion var 

gemensamma drag för produkterna. Vattenkannans pip och handtag är testade med 

prototyper för att säkra en god funktion. Formen är fri från dekor och är överlag enkel. 

Stålramen är den ända komponent som är utformad för att ge vattenkannan ett unikt 

utseende. Den skänker ingen ökad praktisk funktion. Stålramen har dock en likhet med 

de trådformade handtagen på IDESTAs kantiner och skänker därför samhörighet till 

kantiner. 

 

5. Hur skall vattenkannan formas för att IDESTA ska kunna producera den till ett 

acceptabelt pris? 

Vattenkannans vattenbehållare är ett cylindriskt kärl. IDESTA använder cylindriska 

kärl till flertalet av deras befintliga produkter. Då vattenkannan använder denna form 

kan deras befintliga produktionsprocesser användas för att producera vattenkannans 

kärl till ett bra pris. Den totala produktionskostnaden uppskattades till xxx sek per 

enhet, vilket ansågs vara ok då produkten säljs som en dyr produkt på marknaden. 

Vinstmarginal och övriga ekonomiska resultat behövdes inte ta i åtanke då IDESTA 

inte uttryckt ett behov för detta. 

 

6. Hur skall vattenkannan designas för att urskilja sig från konkurrenterna på 

marknaden? 

Vattenkannan har getts ett unikt utseende som skiljer sig från konkurrenters 

vattenkannor. Den har getts ett greppvänligt handtag i trä och en bra åtkomst för 

rengöring. Dessa produktegenskaper gick att utläsa som önskvärda ut 

kundundersökningen samtidigt som konkurrentanalysen i House of Quality visade att 

konkurrenternas vattenkannor inte äger dessa produktegenskaper. Genom att applicera 

åtkomst för rengöring och ett bekvämt handtag i designen av vattenkannan har vi 

bidragit till att vattenkannan märker ut sig på marknaden.  

 

9.2 Analys av Kravspecifikation 

 

Denna del av analysen besvarar de krav som finns uppställda i kravspecifikationen. 

 

1. Vattenkannan kan placeras stadigt på ett plant underlag. 

Vattenkannan har en plan botten och dess kärl är symmetriskt uppbyggt. Vattenkannan 

bör därför kunna placeras stadigt på ett plant underlag. 

 

2. Vattenkannan kan hålla 2 liter vatten. 

Vattenkannans inre diameter är 115 mm. Höjden upp till den översta rillan som är tänkt 

som rekommenderad maximal vattennivå, är 200 mm. Matematiskt har vattenkannan en 

volym på: 

(115/2)
2 

• π • 200 = 2077378 mm
3 

= 2 dm
3 

 

Ett litet bortfall kommer ske på grund av rillorna. I Solidworks beräknas rillorna ta upp 

0,025 dm
3
 styck. Vattenkannans exakta volym ligger därför på 1,975 liter då den är 

fylld till den översta rillan. Detta värde är tillräckligt nära 2 liter för att avrundas uppåt. 
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3. Vattenkannan kan fyllas på under en vattenkran i en diskho. En höjd på 

vattenbehållaren som inte överstiger 25 cm säkerhetsställer detta.  

Vattenkannans höjd är 25 cm vilket ligger inom den accepterade spannet. 

 

4. Vattenkannan skvalpar inte ut vatten ur pipen vid transport. En position av pipens 

mynning som är minst 2 cm över den maximala vatten nivån säkerhetsställer detta. 

Pipens mynning är positionerad 2 cm över den översta rillan. Eftersom den översta 

rillan är satt som maximal vattennivå kan kravet anses vara uppfyllt. 

 

5. Vattenkannan ger åtkomst för tvättning av insidan. 

Vattenkannan har ingen kåpa som blockerar för handen. Hålet är 115 mm i diameter, 

vilket är tillräckligt stort för att de flesta händer skall kunna nå vattenkannans botten. 

 

6. Vattenflödet är lågt så att vatten inte skjuter ut ur pipen vid hällning. Pipens diameter 

skall ligga mellan 8-14 mm. Vald pip diameter skall testas för att säkerhetsställa ett 

gott vattenflöde. 

Pipens inre diameter är 8 mm och ligger inom det specificerade intervallet. En prototyp 

byggdes för att testa denna pip storlek. Prototyptestet indikera att vattnet flöda på ett 

lugnt och kontrollerat sätt. Det vill säga, vattnet skjuter inte ut ur pipen 

7. Vatten rinner inte över från toppen av vattenbehållaren vid hällning. 

Då vattenkannan är fylld till den översta rillan kan den tippas 48 grader innan vatten 

rinner över från toppen av vattenbehållaren. Tippas en fylld vattenkanna mer än 48 

grader kommer vatten att rinna över. Vatten börjar flöda ur pipen vid 18 graders 

lutning, vilket inträffar långt innan 48 grader. Detta bör ge en hällningssituation som är 

kontrollerbar för användaren så att han/hon kan undvika att vatten rinner över kärlets 

kant. Kravet bör dock ges vidare undersökning med prototyptester för att se om 

antagandet om en kontrollerbar hällningssituation är korrekt. 

 

8. Vattenkannan skär av vattnet när hällning avslutas för att motverka dropp. 

Vattenkannans pip är avskuren horisontellt. Denna form visade sig i alla prototyptester 

att skära av vattnets stråle då hällning upphör. 

 

9. Vattenkannan har en räckvidd på minst 30 cm från framkant på pip till handtag. 

Längden från pipmynning till mitten av handtaget är 30 cm. 

 

10. Greppet ger bra friktion och motverkar att handen glider ur greppet. 

Till vattenkannans handtag har vi använt oss av värmebehandlad björk. Ett test gjordes i 

verkstaden med tre olika handtag: stålrör, kvastskaft och ett oljebehandlat trähandtag. 

Handtagen belastades med 3,5 kg och deras friktion testades med torra och blöta 

händer. Samtliga handtag upplevdes ha god friktion då inget handtag gled ur greppet. 

Oljat trähandtag upplevdes vara skönast att greppa 
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11. Greppet är bekvämt. 

Prototyper på handtaget har testats både lösa och fastmonterade på ett 2 liters kärl.  

Testerna gav indikation på ett bekvämt grepp. Handtaget vinklades efter 

prototyptesterna, men formen förblev mer eller mindre densamma. Vinklingen av 

handtaget gav handen en mer naturlig hållning då handleden gärna antar en svag lutning 

vid avslappnat tillstånd 

 

12. Vattenkannan har grepp för både transport och hällning. 

Vattenkannan har ett handtag på ryggen av vattenkannan. Det saknar ett 

transporthandtag upptill. För att kompensera för detta har handtaget på ryggen gjorts 

kraftigare så att användaren skall kunna använda det för både hällning och transport. 

 

13. Position av greppytor är så nära vattenkannans tyngdpunkt som möjligt för att 

motverka påfrestningar på handleden. 

Handtagets position till tyngdpunkten på vattenkannan är begränsat till kärlets kant. 

Med denna begränsning har handtaget placerat så nära det går utan att inkräkta på det 

utrymme handen behöver för att greppa runt handtaget.  

 

14. Vattenkanna kan greppas av både höger- och vänsterhänta personer. 

Vattenkannans handtag är symmetriskt och bör därför kunna greppas exakt likadant av 

både vänster- och högerhänta personer. 

 

15. Vattenkannan har en unik form som skiljer den från konkurrenters former. 

Vattenkannans urskiljer sig formmässigt från konkurrenter genom stålramen och 

trähandtaget. Stålramen är en unik form som inte kan hittas på någon annan 

vattenkanna. Vattenkannans trähandtag är unikt på grund av dess böjda form. 

Trähandtag finns på andra vattenkannor, men då består handtaget i regel av cylindriska 

former. 

 

16. Vattenkanna har mjuka kanter för att motverka skärskador 

Vattenkannans handtag saknar kanter. Risken för skärskador finnas vid pipmynningen. 

Detta kan dock enkelt lösas genom att slipa kanterna. Vi anser att kravet är uppfyllt, då 

det mest frekventa området som greppas (handtaget) är helt fritt från kanter. 

 

17. Vattenkannan har en enkel form. 

Vattenkannans form är byggd på en cylinder och en rak pip. Dessa former bör betraktas 

som enkla. Stålramen och trähandtaget har något mer komplicerade former, men vi 

anser ändå att helhetsintrycket av vattenkannans visuella form är att den är enkel 

eftersom stålramen smälter in i cylindern. 
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18. Vattenkannans form stödjer god funktionalitet. Vid avvägning mellan en vacker form 

och bra funktionalitet skall alltid bra funktionalitet prioriteras. 

Kundens syn på en problemfri användning har samlats upp via intervjuer för att ge 

vattenkannan en god funktionalitet. Handtaget är format och positionerat för att bra 

grepp som ligger nära tyngdpunkten. Pipen är dimensionerad för ett lugnt 

hällningsflöde och avskuren för att motverka spill då hällning upphör. Vattenkannans 

utsmyckande stålram stör ingen funktion och skänker en monteringsmöjlighet till 

handtaget. Vattenkannans rillor hjälper till med att avgränsa hur högt vattenkannan skall 

fyllas med vatten. På dessa grunder anses vattenkannans form stödja god funktionalitet. 

 

19. Vattenkannan är tillverkad i klassiska material som exempelvis  trä, sten, glas och 

metall. 

Vattenkannan är tillverkad i rostfritt stål och värmebehandlad björk. 

20. Vattenkannan är primärt tillverkad i 18/10 rostfritt stål. Ett stål med högt motstånd 

mot korrosion. 

Alla av vattenkannans komponenter förutom handtaget är tillverkade i rostfritt stål. 

 

21. Materialtjockleken på den rostfria plåten är 1 mm. 

Materialtjockleken på plåten är satt till 1mm. 

 

22. Svetsningen skall i den mån som det är möjligt minimeras, då det är en tidskrävande 

(dyr) produktionsmetod. 

Stålramen löds ihop på framsidan av vattenkannan med silverlod. Vid lödningen fästs 

också stålramen mot kärlet. Pipen fästs på vattenkannan genom lödning. De 

svetsoperationer som används vid tillverkning av kärlet går inte att komma ifrån. Totalt 

används två svetsoperationer, en längdsvets och en bottensvets. 

 

23. Diameter på cylindriska former kan ligga mellan 110-360 mm. 

Vattenkannans kärl har en diameter på 117 mm (utvändigt). 

 

24. Cylindriska former har en max längd på 500 mm. 

Vattenkannans höjd är 250 mm. 

 

25. Vattenkannan har ett namn 

Vattenkannans konceptnamn ölkannan kommer inte fungera vid försäljning då det är 

missvisande. Vattenkannan behöver ges ett bättre namn. Våra förslag på namn är Flora, 

och AMSTA kannan. 

 

26. Vattenkannan har en placering av företagets logotyp. 

Vattenkannan har ingen bestämd placering av logotyp. Logotypen skulle dock kunna 

placeras på vattenkannans undersida, vilket är ett vanligt ställe att märka produkter på 

då det inte skadar produktens utseende. 
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27. Vattenkannan äger samhörighet med kantiner och kannor. 

Vattenkannans stålram har likheter med handtagen på IDESTAs kantiner. 

Vattenkannans kärl är ett typiskt AMSTA kärl som återfinns i deras kannor. I resultatet 

presenteras vattenkannan tillsammans med kantiner och kannor för att påvisa 

samhörigheten. 

 

28. Vattenkannan säljs till slutkund för 800-1500 SEK. 

Vattenkannans produktionspris är uppskattat till 400 SEK. Med ett sådant 

produktionspris anses det rimligt att slutpris till kund kan ligga mellan 800-1500 SEK. 

 

 

29. Vattenkannan har livslångkvalité 

Vattenkannan är tillverkad i rostfritt stål som är ett material med hög 

korrosionsmotstånd. Frågetecknet i kvalitén är hur vattenkannans trähandtag skall 

limmas fast på stålramen. IDESTA kök/AMSTA har ingen tidigare erfarenhet av att 

limma. För hoppningsvis kommer detta frågetecken kunna redas ut och ge en bra 

montering av trähandtaget. 

 

30. Vattenkannan har hög ytbehandling 

Vattenkannans yta kommer poleras och borstas enligt beskrivningar i resultatet. 

IDESTA/AMSTA har stor erfarenhet i ytbehandling, vilket medför att resultatet med 

stor sannolikhet kommer bli likvärdigt med deras övriga sortiment som håller hög 

kvalité. 

 

31. Konceptet på vattenkannan skall vara IDESTA tillhanda vid årsskiftet 2010/2011. 

Konceptet överlämnas i form av ritningar på alla komponenter, CAD-modeller, och 

renderade bilder. 

Konceptet var IDESTA tillhanda vid årsskiftet. Ritningar och detaljlösningar var inte 

klara vid denna tidpunkt. Projektet förlängdes därför med 3 månader för att fullfölja 

arbetet. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel beskriver slutsatser från projekt, reflektioner över arbetet och rekommendationer 

för fortsatt arbete. 

10.1 Slutsatser 

 

Uppdraget för examensarbetet gavs av IDESTA, och gick ut på att utveckla en vattenkanna 

som riktar sig till den privata konsument marknaden för designprodukter. Vattenkannan skulle 

hjälpa företaget att lansera en tänkt produktserie bestående av kannor och kantiner. Problem 

som identifierades för examensarbetet var att vattenkannan behövde vara estetiskt tilltalande, 

ha en problemfri användning, äga samhörighet med kannor och kantiner, urskilja sig på 

marknaden samt gå att producera till ett förmånligt pris.  

 

Ett resultat i form av bilder, ritningar och en produktionsbeskrivning levererades till IDESTA. 

Resultatet besvarade de definierade problemen och uppfyllde kravspecifikationen. 

Vattenkannan har getts en funktionsmässig och attraktiv form genom att utgå från information 

som samlats in via kundintervjuer. Praktiska tester och teoretiska studier har gjorts för att 

utforska funktionerna, och dess kunskap har sedan applicerats på vattenkannans formgivning.  

 

Vattenkannas formspråk grundar sig i IDESTAS/AMSTAS grundsortimentsformer, vilket gav 

vattenkannan en samhörighet med kantiner och kannor. Under projektets gång har en tät 

kontakt hållits med IDESTA för att garantera att vattenkannan passar in i deras produktion och 

reflekterar företagets identitet.  

 

Vattenkannan utmärker sig på marknaden genom sitt unika utseende, greppvänligt handtag och 

är enkel att tvätta invändigt. Dessa egenskaper grundar sig i en konkurrent analys som gjordes 

med informationen från kundintervjuer och informationsinsamling via Internet och tidningar. 

 

Vattenkannans produktionspris är uppskattat till xxx SEK. För att hålla priset nere har onödiga 

svetsoperationer undvikits och företagets befintliga kärl dimensioner har använts vid 

formgivningen. 

 

Flera leverantörer har kontaktats för produktion av de komponenter som IDESTA inte själva 

klarar av att tillverka. Med hjälp av dessa leverantörer har företaget kunnat bygga ihop en 

fullskalig prototyp som reflekterar vattenkannans utseende och funktion. 

 

Arbete som kvarstår är att utföra noggranna prototyptester, hitta ett bra lim för montering av 

handtaget, och ge vattenkannan ett bra namn. Dessa moment kommer beskrivas ytterligare 

under 10.3 Rekommendationer. 
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10.2 Reflektioner 

 

Det har varit givande att samarbeta med IDESTA och hjälpa dem att utveckla en vattenkanna 

för konsumentmarknaden. Att utveckla ett koncept är enkelt i jämförelse med den process som 

behövs för att göra konceptet till en verklighet. En bra förståelse för företagets 

produktionsmetoder, resurser och kunskap behövs för att begränsa konceptet till de former som 

faktiskt går att tillverka i ett senare skede. 

 

I likhet med produktionen behövs även en förståelse för de ekonomiska begränsningar som 

kommer ifrån marknaden. Detta examensarbete innebar utveckling av en produkt för en 

marknad som IDESTA inte har någon tidigare erfarenhet med. En stor utmaning kommer bli att 

hitta rätt kanal för lansering av produkten. Det finns en sannolikhet för att nya begränsningar på 

produktionspriset dyker upp. Ifall det inträffar kan en re-design av vattenkannan behöva göras 

för att minska produktionspriset. I kapitel 10.3 Rekommendationer ges ett förslag på en 

prisreduktion. 

 

Det som tagit längst tid under projekt har varit att förbereda det slutgiltiga konceptet för 

prototyptillverkning. I detta arbete har leverantörer kontaktas för att tillverka de komponenter 

som IDESTA själva inte kunnat tillverka. Stålramen fick göras om flera gånger på grund av att 

leverantörer trodde sig kunna tillverka ramen, men senare upptäckte att deras maskiner inte 

klarade av det. Detta har lett till re-designs av konceptet för att lösa de nya begränsningar som 

leverantörer har gett oss. Det är möjligt att en liknande process uppstår vid tillverkning av 

trähandtaget. I detta stadie har Lappfors snickeri puusepänliike gjort ett utlåtande att de kan 

producera handtaget, men inga tester har ännu gjorts. 
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10.3 Rekommendationer  

 

En prototyp på vattenkannan bör tas fram för att undersöka möjliga produktions- och 

monteringsproblem. Ett område som behöver belysas extra är limning av handtag, då företaget 

inte använder lim till någon av deras nuvarande produkter. För att vattenkanna skall erhålla en 

lång livslängd måste limmet hålla en hög kvalité. Limmet som väljs bör kunna utsättas för en 

uppsjö påfrestningar; spillvatten från kran, värme från diskmaskin och kemikalier från 

växtgödning m.m.  

 

Prototyper kan med fördel testas mot en testgrupp för att se till att vattenkannan används på ett 

ändamålsenligt sätt. Testgruppen kan bestå av anställda som inte varit med i vattenkannans 

utvecklingsarbete, då dessa inte är partiska i utvärderingen av vattenkannan. Information från 

en sådan studie ger en objektiv och riktig bild av vattenkannans egenskaper och funktioner. Det 

är möjligt att små ändringar behöver göras på vattenkannan för att uppnå hög kvalité. 

 

Två områden som är av särskild vikt att testa med prototyper är hällningsflöde och ifall vatten 

rinner över kärlets kant vid hällning. Skulle vattenflödet visa sig vara för litet eller för stort kan 

pipens diameter ändras. Detta är en enkel ändring på konceptet och påverkar inga andra 

komponenter. De tester som utfördes på enklare prototyper visade att den befintliga pipen har 

ett bra vattenflöde. Det är dock möjligt att en korrekt utformad prototyp ger noggrannare och 

ett annorlunda resultat. 

 

Risken för att vatten rinner över kärlets kant har beräknats via visuella bilder till att vara liten 

då en hällningsvinkel på 48 grader med en fylld kanna behövs för att spilla. Detta teoretiska 

antagande bör testas med prototypen för att klargöra om en kåpa behövs eller inte. Skulle 

prototyptesterna visa att en kåpa behövs bör en mycket liten kåpa som inte stör åtkomsten för 

rengöring testas i första hand. 

 

Under detaljdesignfasen upptäcktes en möjlighet att fogen mellan pip och kärl brister vid en 

belastning på 400 N. IDESTA bör kontrollera fogen och undersöka ifall det finns en verklig 

risk för att fogen brister. konkurrenters vattenkannor har pipar utan stöd, vilket tyder på att det 

ska gå att fästa pipen på detta sätt. Skulle fogen trots allt brista rekommenderas det att pipen 

stöds upp mot kroppen via ett förband.  

 

Om IDESTA i samband med försäljning och produktion upptäcker att tillverkningspriset måste 

reduceras finns det pengar att spara genom att förenkla trähandtaget. Handtagets form kan 

förenklas till en cylinder vilket kommer sänka produktionspriset med 30-50 SEK i utbyte mot 

ett något mindre unikt handtag. 

 

Vattenkannans konceptnamn ölkannan behöver ersättas med ett mer passande namn. Möjliga 

förslag är Flora och Amstakannan. Namnet är något som det behöver läggas ner en tanke 

bakom då det kommer användas i skrift och tal. Ett namn som är lätt att lägga på minnet är 

fördelaktigt. 
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12. Bilagor 

12.1 Uppdragsbeskrivning 

 

Uppdragsbeskrivning  
Ex-jobb Idesta Kök 2010 
 
Uppdragsgivare: AB Idesta Kök 
Adress: Björksgatan 6C 
Hemsida: www.idesta.se 
Kontaktperson: Fredrik Wernqvist 
E-post: fredrik.wernqvist@idesta.se 
Telefon: 016-540 41 18, 070-104 57 74 
 
Uppdrag: 
 
Uppdraget är att designa en ny produkt/produktserie som passar in i våra produktionsprocesser för 
konsumentmarknaden. Den ska primärt marknadsföras och säljas via internet och webbplatser som 
t.ex. Designtorget. Tillverkningskostnaden ska därför vara så låg som möjligt samtidigt som designen 
ska tilltala målgruppen. 
 
Uppdraget innebär också att ta fram en mindre provserie tillsammans med vår organisation så att 
uppdraget kan realiseras innan uppdraget är slutfört. 
 
Vi tror att ni behöver lägga lite tid på marknadsundersökning innan arbetet med design och 
tillverkning, börjar för att se vilken den typiska besökaren på dessa webbplatser är. 
 
Ni kommer att få stå som designers för produkten och Idesta för försäljningen. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
//Fredrik Wernqvist 
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12.2 Gantt-schema 

12.2.1 Gantt v.35-39 
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12.2.2 Gantt v.40-44 
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12.2.3 Gantt v.45-49 
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12.2.4 Gantt v.50-02 
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12.2.5 Gantt v.03-07 
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12.2.6 Gantt v.08-12 
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12.2.7 Gantt v.12-14 
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12.3 Gruppkontrakt 

 

Kontrakt 
 
Detta kontrakt gäller för kurs ”KPP305: Examensarbete, produktutveckling” vid Mälardalens 

högskola. Detta kontrakt gäller under hela kursens varaktighet, dock inte längre än 2011-08-25. 

Kontraktet kan revideras/uppbrytas under ovan nämnd varaktighet, då båda parterna ger sitt 

godkännande. 

 

Detta kontrakt gäller: 

Göran Svensson  

e-post gsn06001@student.mdh.se 

 

Martin Köchl   

e-post mkl06004@student.mdh.se 

 

Ansvarsfördelning 
 G. Svensson tilldelas posten Projektledare samt M. Köchl tilldelas posten Vice 

projektledare. 

 Projektledarens ansvar är övergripande och denna skall se till att satta mål nås i tid.  

 Övriga ansvarsposter tilldelas under gång då någon av parterna kan besitta speciell 

kompetens inom just detta område. 

 Posten sekreterare tilldelas M. Köchl, denne är även ansvarig för samtliga dokument 

rörande projektet. 

 Posten justerare tilldelas G. Svensson. Då extern part närvarar kan denna tas i anspråk 

som justerare för att garantera mötesprotokollens validitet. 

 

 

Beslutsfattande 

Samtliga besluts fattas via diskussion parterna i mellan. Då besluts ej kan fattas pågrund av 

skiljaktighet, får beslut fattas vi majoritetsomröstning med extern part, Handledare F. 

Wernqvist. 

 

Övrigt 

Mötesfrekvensen är varierande och fastställs från vecka till vecka. Då arbete sker på annan ort 

än Eskilstuna skall telekonferens ske minst en gång under varje arbetsdag. Då någon av 

parterna inte kan inställa sig i tid till ett möte skall denne via telefon meddela den andra parten. 

Onormal lång frånvaro måste styrkas med intyg från läkare. Arbetsfördelningen skall fördelas 

lika.Vid eventuell konflikt parterna emellan skall lärare kontaktas. 

 

 

Signatur: 

 

______________________  ______________________ 

Göran svensson   Martin Köchl 

 

mailto:gsn06001@student.mdh.se
mailto:mkl06004@student.mdh.se
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12.4 Intervjuer 

 

Intervju nummer 1. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Billig plast.  

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Inte framme. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

I fönstret. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Tråkig och plastig. För kantig. Vill ha mjukare 

former. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? En stilren vattenkanna gjord i något 

metallmaterial. Med stilren menas enkla och lätta 

former. Inget onödigt extra. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

För litet hål, går ej att rengöra. Vattnet skjuter ut 

när man häller. Spiller lätt. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Rätt volym vatten. Går lätt att sikta. Vattnet 

hamnar i krukan och inte utanför. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

1,5-2 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Växtmedel gör den smutsig, behöver tvättas. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Ja, skrubbar insidan så gott det går. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Greppet är rundat och ligger bekvämt i handen. 

Handtaget är svept från baksidan till toppen. Går 

jämt att greppa som man vill. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Pipen är dålig. Rak. Vattnet skjuter ut. För högt 

tryck. Tror en böjd/vinklad pip längst fram 

skulle kunna hjälpa mot detta. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Ja, för att strålen inte skall bli för hård. 
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Intervju nummer 2. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Vit plast. 2 liter. Billig. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen (bor ensam) 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Diskbänken. Enklast så. Lätt att fåtag på när den 

behövs. Påminner även när den står framme. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Samma ställe som förut. Diskbänken. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Tråkig och ful. Billig. Den vita färgen har blivit 

missfärgad. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Gillar blå färg. Spännande runda organiska 

former. Formen får dock inte överta funktionen. 

Funktion är viktigast. Den ska också vara billig. 

Ser vattenkannan som en slit- och slängvara. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

För litet intag för vatten. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Inget dropp. Kommer rätt mängd vatten vid 

hällning. Kunna hälla utan att spilla. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2 liter är en bra storlek. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Nej. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Det är ett bra grepp. Runt handtag. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Min vattenkanna har en böjd pip, vilket är bra. 

Då kommer vattnet på rätt plats. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. Strålen blir inte så hård att an stril behövs. 

 

  



95 

 

Intervju nummer 3. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? 2 liter. Lång rak pip. Vitlackad zink. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen. 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Bänk i köket. Den är rätt så snygg så den är värd 

att stå framme. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Samma ställe som nu. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Den är vacker. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Rena raka former. Inga snirkliga former. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Handtaget skär in i handen. Svårt att få precision 

i hällningen. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Skön att hålla. Ha hög kontroll över hällningen. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

3 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Använder kaffesump som gödningsmedel. 

Påverkar inte användning. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej, kaffesumpen blir bättre om den står sig lite. 

Tvättar jag vattenkannan motverkar jag detta. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Skär in i handen. Borde vara rundat. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Den är dålig. Vattnet kommer plötsligt. Det är 

ingen mjuk övergång. Svårt att få precision. 

Smalnas pipen av kommer det ta lång tid att 

vattna. Vet inte hur precision skall lösas, men det 

är något jag stör mig på. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. 
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Intervju nummer 4. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Matt blå. 100kr. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen. 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Ute på köksbänken. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Kanske på fönsterbläcket. En hög och smal 

vattenkanna skulle passa där. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Den accepteras, men inte mer. Fungerar för att 

den ser traditionell ut. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Lång och smal. Inte låg och tjock. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Färgen lossnar från metallen. Handtaget skaver 

in i handen. Växer mögel och alger på insidan. 

Vet ej när det börjar rinna. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att det går att kontrollera hällningen. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

1,5-2 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ja, det bildas mögel på insidan. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej, men jag kanske borde. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Välbalanserat. Skaver inte i handen. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Pipen skjuter ut för mycket vatten. Pipen börjar 

högt upp på kannan. Tror det är bättre om pipen 

börjar långt ned. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Ja, då skjuter kanske inte vattnet ut. 
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Intervju nummer 5. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Ikea 200kr. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan (bor ensam) 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I fönstret eller på golvet. I fönstret står den som 

en påminnelse. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Om den är snygg skall den stå framme. Priset är 

irrelevant. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Innekannan är inte så snygg. Färgen passa min 

inredning i min förra lägenhet. Färgen passar 

inte min nya inredning. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Passa in i inredningen. Smälta in diskret. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Går max att fylla 5 cm från kanten. Dålig design 

lätt att det skvimper när man heller. Funktion 

dålig. Utseende ok. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den fungerar. Får vara ful bara den är 

funktionell. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Växtpiller. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej, den blir aldrig smutsig. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Greppet fungerar bra då det ej går att fylla för 

mycket vatten vilket i sin tur ger kannan låg vikt. 

Går att omsluta handtaget med hela handen. Får 

ej bli en brytande effekt på handen via handtaget. 

 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Häller man för snabbt så kan det rinna över 

kanten. En förbättring skulle kunna vara att öka 

pipens storlek, en annan kan vara att ha någon 

form av lock . 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej, inte på en inomhuskanna. 
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Intervju nummer 6. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? 20kr från Ica. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Skåp i köket. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

I hallen, precis innanför ytterdörren vid en sittyta 

som en dekoration, eller i yttertrappan. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Ful, Grön och plast.  Har den endast för dess 

funktion. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Att den är tillverkad i något trevligt material; trä, 

järn. Den får gärna vara smidd och ha trevliga 

runda former. Den skall passa in i husets stil.  

Den skall bli en prydnad. 

 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Den har kvar gjutskägg, skrovlig och ful. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den gör sitt jobb. En extra funktion skulle 

kunna vara någon form av vattnings påminnelse 

eller att den är självgående. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Den bör rymma minst 1,5 liter, men absolut inte 

över 5 liter. Bör ha ett dubbelhandtag vid 5 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Använder i princip aldrig någon form av näring. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Tvättar aldrig kannan. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Gjutskägget i handtaget gjorde nog ont när den 

var ny… för cirka 20 år sedan . 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Kannan behöver en smalare pip. Kannor bör ha 

en lång och böjd pip för långsam hällning. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej 
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Intervju nummer 7. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Blå plast. 25kr. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Underdiskbänken. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

På bänk i köket, eftersom den antagligen är så 

fin så att den kan stå framme. Den nuvarande i 

plast är inte så snygg, därför göms den. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Sådär. Inte så jätte fin, den är mest praktiskt. 

Pipen går rakt uppåt, vilket gör att den tar 

mindre plats. Det är praktiskt. Ingen chans att jag 

spiller vatten när jag ställer in den.  

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Guld eller silveraktig. Pipen skall inte gå för rakt 

ut. Inte för stor. Ska inte se ut som en kanna som 

står ute. Inte rund i formen. Gärna oval. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Kan inte fylla den ända upp. Då rinner det över 

lätt. Hålet skulle kunna vara större. När vatten är 

kvar i kannan blir det lätt beläggningar. Svårt att 

komma åt med diskborste. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Inget dropp från pipen när du slutar hälla och går 

till en ny blomma. Strålen skall inte komma för 

snabbt. En mjuk hällning. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

1,5-2 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Inte så ofta, jag är dålig på det. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Greppet är ok. Halkar inte. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Pipen bra, eftersom den är riktad snett uppåt. 

Lagom stort hål när man tömmer vatten. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. Oftast vattnar jag blomkrukor vid kanten. 

Då vill jag bara att det kommer en stråle. 
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Intervju nummer 8. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Plast. 20kr. Mycket gammal. Den har till och 

med lite sprickor. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Under diskbänken. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Under diskbänken. Tror inte det skulle göra 

någon skillnad. För mig är vattenkannan ett 

verktyg, inte en prydnad. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Jag tycker om utseendet. Den är oval och har rätt 

storlek. Pipen är rak, med en lätt krök där fram. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Galvaniserad zink, oval, gärna något geometriskt 

mönster, tex en rand. Något extra så den inte ser 

så platt ut. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Den är svår att göra ren. Jag låter vatten stå i 

vattenkanna. Då blir det avlagringar. Skulle vilja 

ha ett avtagbart lock för rengöring. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Bra volym. Vatten skall kunna stå i kannan. Det 

är inte bra med vatten direkt från kranen. Inget 

klunkande när man häller. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2,5-3 liter 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ja ibland, mest till orkidéerna. Det blir rester 

kvar i kannan. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej det går inte, men jag skulle vilja. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Det är bra. Ett svept handtag ger flera grepp 

möjligheter. Det är tjockt också, ungefär som ett 

kvastskaft. Skönt att hålla i. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Pipen är bra. Den är lätt krökt där fram. Det 

hjälper när man vattnar. Går att lägga pipen så att 

kröken hamnar på blomkrukans kant. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. Då finns det nog risk att man spiller. Annars 

är nog stril bra för växten. Mjukare stråle. 
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Intervju nummer 9. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Plastkanna. Ca: 19:90kr. röd/orange. 20 år. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinna 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I vardagsrummet på blombänken. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

På samma ställe som den vanliga kannan. Den 

syns alltid. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Billig och simpel. Tråkig ful. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Pryda sin plats. Ej bli vattenskadad på utsidan. 

Annat material än plats(bara den håller). Kanske 

keramik eller stål. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Den blir väldigt smutsig inuti. Mycket svår att 

rengöra.  

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den inte spiller bredvid. Även när den är ny 

påfylld får den exempelvis ej läcka vid pip. Bra 

centrerad vikt. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Ca 2 liter 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ja, jag använder växt medel. Det blir 

föroreningar i kannan. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Ja, med diskmedel och vatten. Ut & insida 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Bra grepp. Centrerat på godkänt plats. Håller 

upptill. Glider ej(efter som man håller ovan. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Den känns bra. Vinklad cirka 45 grader från 

kroppen. Pipens mynning vinklas nedåt så att 

vattnet ej skjuter ut 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. Inte inomhus. Jag tror att det kommer att 

börja att sprätta runt. 
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Intervju nummer 10. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Vit kanna, plast. 

Vem vattnar oftast i hemmet? kvinna 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I tvättstugan. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

I tvättsugan 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Ikea-look. Plastig, plasten ser smutsigit. 

Barnvänlig(ej rädd att den ska gå sönder) serut 

som en förstorad barnkanna. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Gammal klassisk i metall kanske. Men skulle jag 

designa en egen så skulle jag göra en 

rektangulär. Med ett handtag som slutar i luften. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Nej 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Lagom stor så man inte vattnar för ofta. Att det 

känns bra att hålla i handtaget. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2,5-3 liter 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Nej 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Aldrig 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Skönt, ligger fint i handen. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Den känns bra. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej 
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Intervju nummer 11. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Ikea karaff i plast 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I köket, i ett skåp. 

(användes till annat också) 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

I ett fönster. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Mycket dåligt. Simpel. Problemet var att den inte 

var gjord för ändamålet. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Den ska se designad ut. Det skall synas att det 

finns en tanke bakom inköpet. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Rymde för lite, rymde cirka 1 liter. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den är lätt att hälla med, inte för bred pip. 

Vattnet skall landa där man vill hälla. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Kanske 4 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ibland. Ja, diskas efter. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Ja, diska. Diskmedel och vatten. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Okej grepp.  

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Saknade pip. Gick det för fort kunde det hamna 

utanför. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. 

 

  



104 

 

Intervju nummer 12. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? En vit, ser ut som en klassisk vattenkanna (typ 

orangea/gröna klassikern). plast 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I tvättstugan. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

I tvättstugan. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Ful. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Jag tror att den skall vara i ett gediget material. 

Rostfri eller galvad tjock plåt, så den ser ut att ha 

lite tyngd. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Att volymen inte passar båda användarna. Hon 

vill ha en liten och jag vill ha en stor så jag 

slipper att gå så många gånger. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den går att vattna med. Funktion! 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Om jag får bestämma, 8 liter. Min fru vill ha 

max 2 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ja, på vårarna. Vit plast blir muggig innuti. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Ja, klorin när ingen ser. Och när någon ser på 

blir det med Yes. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Sådär, efter som den är så liten går det bra. Men 

skulle den vara större ligger tyngdpunkten fel. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

För låg, den får gärna vara högre. Sticker bara 

upp några cm över kärlet. Stänker ibland över 

när den är fylld till max då man bär. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej 
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Intervju nummer 13. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Pettflaska, 2 Liters cola 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I sopskåpet 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

På köksbänken 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Praktisk, men ful 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Som en cola flaska 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

När vattnet börjar att ta slut blir den sladdrig 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att det får plats mycket vatten, men den ska vara 

lätt att hälla med. Skall ej behöva fyllas på hela 

tiden. 

Får ej droppa. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2 liter 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Nej 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Otympligt grepp, för stor vidd. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Droppar bakåt å rinner ner längs kannan.  

 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej 
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Intervju nummer 14. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Ikea PS Vållö, 9 kr. 25-30 cm hög, lång pip. & 

ganska långt handtag. Gjord i plast. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen. 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I fönstret. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

I fönstret. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Helt Okej. Röd, gör att den sticker ut lite. Ser rätt 

tilltalande, inte tråkig och ful. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Metall är ganska snyggt. Lång pip är rätt snyggt. 

Den skall inte se vanlig och tråkig ut. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Ibland när man häller fastnar det en droppe 

längst fram, vilket gör att vid nästa hällning 

droppar det och rinner om kannan. kannan är av 

öppen konstruktion, om man häller för snabbt så 

kan det rinna över framkanten. Om pipen hade 

varit mer rakt framåt hade det gått att sikta 

bättre. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den funkar!(Skratt) 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Minst 1 liter, men inte över 2 liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ibland. Ingen påverkan av kannan vad jag har 

märkt. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Sköljer ur. Bara vatten. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Bra, det är grovt och avsmalnande. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Det kan välla över, och ibland kan det droppa. 

Men över lag är jag nöjd. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. Har en balkong, skulle varit bra där. 

 

  



107 

 

Intervju nummer 15. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? En saftkanna från ikea, material: glas. 

Genomskinlig. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Mannen. 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I köksskåpet.  

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

På diskbänken så att man kan se den. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Den är inte så speciell. Den fyller sitt behov. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Rostfritt stål, borstad. Smal men inte så hög. Om 

den är svetsad så får svetsarna gärna synas. Lock 

vore bra. Moderna med järva drag. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Nej, den fungerar. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den inte är för tung och att den rymmer rätt 

mycket vatten. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Mellan 750-1000ml. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Nej. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Jag kör den i diskmaskinen. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Greppet är lite tunt, det får gärna vara tjockare. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Den fungerar för att vattna min enda kaktus. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Ja, det skulle jag kunna tänka mig, bara den är 

lätt att sätta på och av. 
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Intervju nummer 16. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Svart i plast från ikea (PS Vållö). 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

På fönsterkarmen. Ibland på golvet. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

På fönsterkarmen eller på golvet. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Ful plastkanna som jag fått. Mycket enkel, men 

det får jobbet gjort. Mycket diskret, framförallt 

när man gömmer den bakom en kruka. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Det skall inte vara massa krimskrams, mycket 

enkel. Ska synas, men inte ta uppmärksamhet. 

Tittar mest på formen. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Den välter lätt.  

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den inte välter. Om man tappar den får den 

inte gå sönder eller deformeras(Jag utgår ifrån att 

den fungerar helt felfritt). 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

Som den jag har nu, ca 1,2-1,5 Liter 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Nej 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Nej 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Det ligger bra i handen, fungerar. Koniskt format 

handtag, så det passar mig med liten hand. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Öppen pip så det kan komma lite mycket vatten 

om man inte är koncentrerad. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej, det är inte aktuellt. Visa av mina blommor 

får inte ha vatten på bladen. 
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Intervju nummer 17. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Något varuhus någonstans. 2 Liter. Lång pip. 

Likt ett hjärta(ritat). Röd. Förmodligen 5 eller 10 

kronors köp. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

Lite varstans, oftast bakom soffan. Den är så ful. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Blandblommorna på fönsterbrädan. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

En jätte ful plastgrej från 70-talet, röd 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Silver-aktig. Bekvämt handtag. 2 Liter volym. 

Får ej skvimpa ur pipen när man transporterar 

den. Matt till ytan. I metall. Formen får gärna 

likna en blomkruka, mycket enkla former. Lätt 

att rengöra. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Kommer vatten ur pipen vid transport då den är 

full. Mycket ful. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den inte skvätter vatten, att den är lätt att 

hälla ur. Balans. Rätt mängd. 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2 Liter 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Ja, inte alltid. Men när det behövs. Blir en 

beläggning i kannan då man använder 

växtmedel. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Går ej att tvätta. Annars skulle jag göra det. 

Ibland så sköljer jag den. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Känns bra. Efter som det är plast blir den hal. 

Lagom bredd på handtag.. för min hand. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Längen är bra(fullgod räckvidd), men pipen är 

nog för långt ner(skvimper). Får färna vara en 

liten större böj på pipen så man kommer in bland 

gladen. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej. 
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Intervju nummer 18. 
Intervju fråga Erhållet Svar 

Vad har ni för vattenkanna? Från ikea. Vit, ett stycke. Plast. Den är lätt. 

Billig. 

Vem vattnar oftast i hemmet? Kvinnan ibland sonen. 

Var står vattenkanna då den inte 

används? 

I sopskåpet under diskbänken. 

Om ni hade en vattenkanna som 

kostade 1000kr. Var skulle du då 

förvara den när den inte används? 

Låta den stå framme, kanske sätta en blomma i 

den. Kanske till och med använda den som en 

ren inrednings detalj. 

Hur uppfattar ni utseendet på er 

vattenkanna? 

Jag blir inte ledsen när jag vattnar med den, så 

ful är den inte. Den rymmer mycket. Funktionell. 

Hur ser en vacker vattenkanna ut? Skrikig färg, kanske orange eller rosa.. knallblå. 

Gärna i lackad färg, någon lätt metall. Den får 

gärna vara tjock till formen. Den får gärna vara 

ful för att få karaktär, den ska vara personlig. 

Unik. 

Finns det någonting du stör dig på, på 

den befintliga vattenkanna? 

Den är vit och blir lätt blir smutsig. Röret är 

öppet, kan skvimpa ut. 

Vad är viktigast med en vattenkanna? Att den kan vattna ordentligt(rätt mängd) och att 

den är snygg(fulsnygg/personlig) 

Hur mycket vatten vill du att en 

vattenkanna skall bära? 

2 Liter. 

Använder du växtmedel, om ja, 

påverkar det användning något? 

Nej. 

Tvättar ni er vattenkanna, om ja, hur? Jag diskar kannan med Yes. 

Hur upplever ni greppet på er 

vattenkanna? 

Lagom stort grepp, för både yngre och äldre. 

Hur upplever ni pipen på er 

vattenkanna? 

Kan spilla ur den öppna pipen ibland. 

Är stril aktuellt på inomhus 

vattenkannor? 

Nej, inte inomhus. Då skulle jag bara spilla. 
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12.5 Tillverkningsmetoder 

12.5.1 Klippning 

För att beskära en plåt till stucken som kan 

bearbetas kan klippning användas som 

bearbetnings metod. Klippning kan ske på 

olika metoder, allt från hemma pysslaren 

som handklipper med en sax till industrier 

som används en så kallad maskingradsax

   

12.5.2 Rundbockning 

Rundbockningsmaskiner delas in i två grupper, 

Symmetrisk och asymmetrisk. För att producera 

cylindriska former Rundbockas plåt. Den runda 

formen uppstår då plåten får rulla mellan tre eller fler 

valsar. Allt eftersom valsarnas mellanrum minskar 

sluts bågen, tillslut bildas en nästintill sluten 

cylinder. I en symmetrisk rundbockningsmaskin har 

valsarna placerats i en pyramidformation. För att ge 

plåten dess runda form förflyttas den övre valsen mot 

de två undre. 

 

 

I en asymmetrisk rundbockningsmaskin har över och undervalsen placerats i en lodrät linje 

över varandra. Mellan dessa två valsar introduceras en plåt, denna plåt hålls även på plats på 

grund av det trycks som skapas av dem. Den sista valsen, böjvalsen, förflyttas mot den övre 

valsen för att ge en rund form. 

 

 

 

Symmetrisk 
Asymmetrisk 
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12.5.3 Svetsning 

Svetsning kan delas in i två huvudgrupper; trycksvetsning samt smältsvetsning. (Lindén, 1997) 

 

 Vid trycksvetsning sammanfogas två ytor med varandra genom upphettning under tryck 

tills att de uppnår plastiskt tillstånd (mjukt men inte flytande). Nya kristaller bildas över 

fogen och bildar ett svetsförband. 

 Vid smältsvetsning sammanfogas två ytor med varandra genom att upphettnings tills att 

metallen smälter lokalt (blir flytande). Vid stelning bildas ett svetsförband. 

 

 
 

Trycksvetsning 

Trycksvetsning används när två ytor överlappar varandra. Värme induceras via två 

svetselektroder på varsin sida av arbetsstycket. När rätt temperatur mellan materialen uppnås 

sker sammanfogning genom rekristallisation. Temperaturen blir inte så hög att de två styckena 

smälter samman, istället bildas nya kristaller som bildar svetsförbandet. 

 

Smältsvetsning 

Smältsvetsning kan ske med bågsvetsning och gassvetsning. Vid gassvetsning används en 

blandning av acetylen och (exempelvis) oxygen. Värme uppstår genom förbränning av 

acetylen. För att uppnå smälttemperatur introduceras oxygen för att höja 

förbränningstemperaturen. Materialet som skall sammanfogas upphettas till sin 

smälttemperatur, därefter introduceras tillsats materialet, det är inte lodet som skall värmas och 

smälta utan att lodet skall smälta när det kommer i kontakt med de uppvärmda ytorna.  

 

För att enklast gasbågsvetsa cylindriska rostfria kärl kan en rundsvets maskin användas 

maskinen har ett har ett centrum hål där skyddsgas kan introduceras i kärlet. Denna gas skapar 

ett övertryck i kärlet, vilket gör att gasen kan smita ut ur den ännu inte svetsade fogen, på detta 

sätt bildas det ett område som är syrefritt på kärlets in och utsida. Denna gas ser till att det inte 

bildas slagg eller att fogen blir porös. 
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12.5.5 Limning 

Limningsförloppet kan delas in i fem huvudsteg: 

 

 Fogarna som skall föras samman tvättas noga med kemikalier 

 Limmet förbereds; smälts eller blandas samman 

 Applicering av lim på ytorna som skall fogas samman 

 Limfogarna pressas samman, tiden beror på limtyp 

 Härdning, tiden beror på limtyp 

Lim kan härda på två sätt fysikalisk eller kemiskt stelnande.  Fysikaliskt stelnande lim: 

Lösningsmedel och vatten dunstar, genom denna process härdar limmet. Kemiskt stelnande 

lim: Genomgår en kemisk reaktion genom blandningen av bas och härdare. 

 

Konstruktionslim 

Det vanligaste förekommande konstruktionslimmet idag är epoxilim. Detta lim finns i en- och 

tvåkomponentsform. En komponents epoxi består enbart av en del. Denna härdar genom 

tillförsel av värme. Två komponents epoxi består av två delar, en limbas och en härdare.  

Denna typ kan användas för att foga samman metall mot metall eller metall mot plast. En 

kemisk reaktion uppstår mellan limbas och härdare, tillslut stelnar hela massan. 
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12.6 Kravspecifikation 

 

I. Allmän Komfort 

 

 Vattenkannan kan placeras stadigt på ett plant underlag. 

 Vattenkannan kan hålla 2 liter vatten. 

 Vattenkannan kan fyllas på under en vattenkran i en diskho. En höjd på 

vattenbehållaren som inte överstiger 25 cm säkerhetsställer detta. 

 Vattenkannan skvalpar inte ut vatten ur pipen vid transport. En position av pipens 

mynning som är minst 2 cm över den maximala vatten nivån säkerhetsställer detta. 

 Vattenkannan ger åtkomst för tvättning av insidan. 

II. Hällning 

 

 Vattenflödet är lågt så att vatten inte skjuter ut ur pipen vid hällning. Pipens diameter 

skall ligga mellan 8-14 mm. Vald pipdiameter skall testas för att säkerhetsställa att 

vattenflödet inte blir för stort. 

 Vatten rinner inte över från toppen av vattenbehållaren vid hällning.  

 Vattenkannan skär av vattnet när hällning avslutas för att motverka dropp. 

 Vattenkannan har en räckvidd på minst 30 cm från framkant på pip till handtag för att 

ge en bra räckvidd vid vattning. 

III. Greppet 

 

 Greppet ger bra friktion och motverkar att handen glider ur greppet. 

 Greppet har mjuka former. 

 Greppet är bekvämt. 

 Vattenkannan har grepp för både transport och hällning. 

 Position av greppytor är så nära vattenkannans tyngdpunkt som möjligt för att motverka 

påfrestningar på handleden. 

 Vattenkanna kan greppas av både höger- och vänsterhänta personer. 

IV. Utseende 

 

 Vattenkannan har en unik form som skiljer den från konkurrenters former. 

 Vattenkanna har mjuka kanter för att motverka skärskador 

 Vattenkannan har en enkel/simpel form. 

 Vattenkannans form stödjer god funktionalitet. Vid avvägning mellan en vacker form 

och bra funktionalitet skall alltid bra funktionalitet prioriteras. 

 Vattenkannan är tillverkad i klassiska material som exempelvis trä, sten, glas och 

metall. 
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V. Produktion 

 

 Vattenkannan är primärt tillverkad i 18/10 rostfritt stål. Ett stål med högt motstånd mot 

korrosion. 

 Materialtjockleken på den rostfria plåten är 1 mm. 

 Svetsningen skall i den mån som det är möjligt minimeras, då det är en tidskrävande 

(dyr) produktionsmetod. 

 Diameter på cylindriska former kan ligga mellan 110-360 mm. 

 Cylindriska former har en max längd på 500 mm. 

VI. Marknad 

 

 Vattenkannan har ett namn 

 Vattenkannan har en placering av företagets logotyp. 

 Vattenkannan äger samhörighet med kantiner och kannor. 

 Vattenkannan säljs till slutkund för 800-1500 SEK. 

 Vattenkannan har livslångkvalité 

 Vattenkannan har hög ytbehandling 

VII. Leverans 

 

 Konceptet på vattenkannan skall vara IDESTA tillhanda vid årsskiftet 2010/2011. 

Konceptet överlämnas i form av ritningar på alla komponenter, CAD-modeller, och 

renderade bilder. 

 



116 

 

12.7 PUGH-analys 

12.7.1 Allmänkomfort och Hällning 
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12.7.2 Greppet och utseende 
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12.7.3 Produktion, marknad och totala poäng 
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12.8 QFD-analys 

12.8.1 Form 
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12.8.2 Grepp 
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12.8.3 Hällning 
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12.8.4 Övrigt 
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12.8.5 Totala poäng för produktegenskaper 
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12.8.6 Konkurrensanalys mot produktegenskaper  
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12.8.7 Målvärden till produktegenskaper 
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12.9 Mötesprotokoll 

 

Protokoll 1, 25 augusti 2010 

  

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök  

Deltagande: Göran Svensson, Martin Köchl, Fredrik Wernqvist 

 

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 25 augusti 2010, 08:45 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Inga tidigare arbetsuppgifter. 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Göran Svensson och Martin Köchl diskuterade med Fredrik Wernqvist examensarbetet han gett förslag 
på via telefon 23 September 2010. Det handlar om utveckla en köksprodukt för privatkunder och ta sig 
in på den privata marknaden. I arbetet ingår det att göra en marknadsundersökning, ta kontakt med 
hemsidor som säljer produkter via Internet, designa produkterna, och göra en test serie. Förslaget 
godkändes av Martin och Göran. Fredrik Wernqvist skriv under dokumentet registrering av 
examensarbete.  

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

Göran och Martin skall förbereda sig inför mötet med IDESTA och göra en enklare bakgrunds-
undersökning kring webshoppar och potentiella produkter. Samt få dokumentet registrering av 
examensarbete underskrivet av alla aktuella parter. 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 
Måndagen 30 Augusti, 
 
IDESTA, planering av tidsplan, klockan 14:00 
 

 

§ 7 Mötet avslutas: 09:15 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

    

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 2, 31 augusti 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök  

Deltagande: Fredrik Wernqvist, Göran Svensson, Martin Köchl 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 31 augusti 2010, 13:30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Registrering av examensarbetet. 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
Idestas produktionsmöjlighter diskuterades. Wernqvist visade verkstaden och berättade om maskiners 
begränsningar. Produktfoldrar och produktions specifikationer delades ut. 
 
En tidsplan diskuterades där det bestämdes att arbetet skall börja med bakgrundundersökning och att 
en mer detaljerad tidsplan ska göras när mer information har inskaffats. 
 
Konkurrenters produkter och marknaden diskuterades. IDESTA vill in på den privata marknaden med 
designade produkter som säljs för ett högt pris. En kontakt på NK i Stockholm ska möjligtvis intervjuas 
för att få en bättre inblick i marknaden. 
 
Kontor ska sättas upp för Göran och Martin. De ska även få tillgång till IDESTA affärssystem. 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

Göran och Martin ska kolla av marknaden och göra bakgrundsundersökningar om vilka produkter som 
kan vara aktuella att utveckla. 
 
Fredrik ska fixa IDESTA e-post adresser till Göran och Martin. 
 
En dropbox invite ska skickas till Fredrik. 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 
Torsdagen den 16 September 2010 
 
IDESTA, diskussion om marknaden, 10:00 

 

§ 7 Mötet avslutas: 14:30 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svenson   Martin Köchl  
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Protokoll 3, 21 september 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Göran Svensson, Martin Köchl, Micke Wall, Hasse ???, Fredrik Wernqvist och Martin 

Wahlström 

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 21 september 2010, 10:00 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

1. Presentation av förstudie. 
 

2. VD(Wahlström) uttrycker att konkurrensen är för stor på marknaden för 
professionella köksprodukter. IDESTA var inte redo att lägga in tillräckligt med 
pengar för att ta sig in där. 

 
3. Vattenkannan sågs som en möjlig väg, då konkurrensen var låg för exklusiva 

vattenkannor. 
 

4. VD(Wahlström) lade fram förslaget att vattenkannan blir introduktionsprodukt. 
Vattenkannan ska sedan locka kunder till att köpa kantiner och mindre kannor. 
Kantiner finns för nuvarande knappt på den privata marknaden. En mindre re-
design av kantiner & kannor kan behövas, men projektet begränsas till 
vattenkanna. 

 
5. Produktionsbegränsningar och kostnadsoptimering kommer inte att diskuteras 

förrän vi skissar. Då kommer Produktionsansvarig(Micke) ge oss feedback på 
skisserna och säga vad som är möjligt/omöjligt. 

 
6. Företaget ”Progro” arbetar i växthus branschen. De skall snart flytta sitt kontor till 

IDESTA Byggs gamla lokaler. De kan ge bra information om användning av 
vattenkannor. 

 
7. Kundsegmentet vi kommer att rikta oss till är människor som vill ha en 

vattenkanna som kan stå framme i hemmet och bli en del av inredningen. 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 

§ 7 Mötet avslutas: 12:00 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 4, 23 september 2010 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Jan Frohm, Martin Köchl, Göran Svensson 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 23 september 2010, 10:30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Möte med IDESTA: beslut om produktriktning: vattenkanna. 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Resultatet från mötet med IDESTA förklarades för Frohm, varpå han gav oss ett flertal förslag: 
 

 Kolla brett och ta inspiration från alla produkter, inte bara vattenkannor. 

 Eftersom vattenkannan ska inspirera kunder till att handla av det övriga sortimentet är det viktigt 
att på produkterna har en familjekänsla. Kannans formspråk bör utformas så att det kan 
anpassas till de övriga produkterna i sortimentet. 

 En moodboard kan skapas för att visualisera vilka känslor man vill att designen ska förmedla till 
användaren. 

 Kolla på en vattenkanna som heter SAS vattenkanna. 
 
Det bestämdes att Frohm ska följa med på Hem & villa mässan i Stockholm. 
 
Frohm kollade på ett utkast på en funktionsanalys och konstaterade att vi borde ta med ”anpassade till 
både höger- och vänsterhänta”. 
 
Resterande tid användas till att kolla på design produkter allmänt och prata omkring dem. 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 7 Mötet avslutas: 12:00 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

    

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 5, 25 oktober 2010 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson, Jan Frohm, Ragnar Tengstrand 

 

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 25 oktober 2010, 13:15 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
Handskisser och ett fåtal renderade CAD bilder visades för Frohm och Tengstrand. De var positivt 
inställda till skisserna. De ansåg att idégenerering hade en god bredd och att det fortsatta arbetet nu var 
att smalna av mängden till ett fåtal koncept.  
 
Begreppet tidslöst diskuterades. Frohm rekommenderade att vi skulle placera kannan i olika situationer 
och miljöer. Passar den in i samtliga kan det användas som en motivering varför kannan kan anses 
vara tidlös. 
 
Tengstrand visade en känd SAS kanna och förklarade varför den var ergonomiskt bra. Vi fick ut utdrag 
ur en bok som beskrev kannan. 
 

 

§ 4 Uppgifter till nästa möte 

CADa resterande skisser för att ge en bra visualisering till framtida möten på IDESTA, 

 

§ 5 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Mötet avslutas: 15:30 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

    

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 

       

 

 



131 

 

Protokoll 6, 2 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson, Micke Wall 

 

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 2 november 2010, 13:00 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
Våra idéskisser visades för Mikael varpå han gav input på hur de skulle kunna produceras. Fyrkantiga 
och ovala former ansågs svår producerade, medan dragna deformerade former sågs som en ren 
produktions omöjlighet. Generellt var det kroppen på kannan som antingen fick backning eller 
godkännande. Pipar och hantag ansågs kunna ha exotiska former eftersom de kunde läggas ut på 
externa företag. 
Cylindriska former ansågs vara optimala då de passade in i nuvarande verktyg och IDESTAs 
nuvarande kompetens. 

 

 

 

§ 4 Uppgifter till nästa möte 

 

 

§ 5 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Mötet avslutas: 14:00 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

    

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 7, 3 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AM IDESTA Kök och Profeel 

Deltagande: Fredrik Wernqvist, Martin Köchl, Göran Svensson, Fredrik Eklund, Fredrik von 

Carlsburg 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 3 november 2010, 15:30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
Vi fick en kontakt till en lackeringsfirma. 
 
Hur kannan och övriga produkter skulle kunna marknadsföras till företagssektorn som gåvor. Vägen de 
rekommenderade var at gå via inköps kataloger och gåvokort. Det diskuterades också hur företaget kan 
profilera sig genom att ge möjlighet till kunden att välja egen färg på lacken. Det skulle också kunna gå 
att ge kannan mer identitet via exempelvis skänka en summa av priset till välgörenhet. 
 

 

§ 4 Uppgifter till nästa möte 

 

 

§ 5 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Mötet avslutas: 16:00 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 8, 3 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson, Jan Frohm 

 

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 3 november 2010, 13:15 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
Renderade CAD skisser visades för Frohm och möte med Mikael på IDESTA redovisades. Frohm 
förklarade att det var vanligt att produktionen inte vill förändra på fungerade rutiner. Designprodukter 
behöver originalitet och därför tyckte Frohm att det fanns motivation för en viss flexibilitet i produktionen. 
Han föreslog att vi kunde göra en realistisk modell och en modell om man fick drömma, så kanske slut 
resultatet kan hamna någonstans mitt emellan dem. 
 
Frohm föreslog att vi skulle kunna utföra beräkning på kannans tyngdpunkt och brytkraft i pipen. 

 

§ 4 Uppgifter till nästa möte 

 

§ 5 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Mötet avslutas: 15:30 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 9, 3 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Fredrik Wernqvist, Martin Köchl, Göran Svensson 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 3 november 2010, 14:00 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Skisserna visades för Fredrik Wernqvist och han gav input på produktions möjligheter. Enligt Wernqvist 
var det möjligt att tänja på dagens ramar för vad som ansågs vara svårtproducerat. Det vill säga att 
produktionspriset kan sättas något högre än vanligt då denna produkt kräver en viss kvalité för att 
matcha kundens krav på utseende. 
 
Wernqvist såg positivt på att införa färger på kannan, men tyckte att plast var fel väg. Han föreslog 
istället att kannan skulle kunna lackas för att få ett unikt färgschema. Det finns inga begränsningar med 
lackning vilket gör det till en bra metod. 
 
En enkel skiss på en ny logotyp för AMSTAs nya design sortiment visades. Wernqvist tyckte att det var 
bra och vi skulle fortsätta leka vidare med logotyper. 
 
Ett möte bokades med profeel för att diskutera lack möjlöigheter. 
 

 

§ 4 Uppgifter till nästa möte 

 

 Revidering av kravspecifikation och QFD 

 Visa upp reviderad version för Rolf Lövgren 

 Hitta tre lämpliga konkurrenter till QFD analys 

 Använda QFD för att hitta målvärden på slutprodukt 

 Börja nyskiss fas 

 

§ 5 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Mötet avslutas: 14:45 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 10, 5 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson, Rolf Lövgren 

 

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 5 november 2010, 13:00 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
QFD diskuterades. Lövgren anmärkte på att QFD höll en för hög detaljrikedom. En grövre QFD bör 
göras för att inte begränsa sig i ett tidigt stadium. De tre ”VAD” grupperna ansågs vettiga och 
överskådliga. En funktionstriangel kunde tillämpas ansåg Lövgren då fler ”VAD” & ”HUR” –grupper 
kanske skulle att gå att identifiera. Delsumma summeringar av värden kunde summeras under varje 
”VAD” flick, för att göra den lättöverskådligare. ”HUR” –flikarna, kan preciseras tydligare med fler ord, 
för att ge en ökad förståelse för utomstående. Tabell för definition och målvärde kan infogas. 
 
Lövgren uppmärksammade att det inte fanns några fyrkantiga kannor på marknaden och ansåg att 
detta kunde vara något unikt som är önskvärd. 
 
Kluckande flöde av vatten börs undersöka, så att för liten öppning i toppen inte konstrueras. 

§ 4 Uppgifter till nästa möte 

 

§ 5 Datum för nästa möte 

 
Obestämt. 

 

§ 6 Mötet avslutas: 15:00 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 

       

 



136 

 

Protokoll 11, 16 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 16 november 2010, 11:06 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Gantt reviderad 
QFD klar 
Kravspecifikation klar 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Kommer vi att hinna skriva så mycket rapport att vi kan lämna in ett första utkast vecka 51? 
Hur framställer vi på smidigaste sätt prototyper 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

Skicka e-post till möjliga försäljningskanaler. 
Påbörja skisser 
Diskutera prototypframtagning med IDESTA 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 

§ 7 Mötet avslutas: 11:27 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Martin Köchl   Göran Svensson 
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Protokoll 12, 25 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson, Fredrik Wernqvist och Micke Wall 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 25 november 2010, 13.30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Nya cad modeller på koncept byggda på input från föregående konceptfas. 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

 
Koncepten visades för Wernqvist och Micke. De gav oss anmärkningar på produktionssvårigheter, och 
berättade vad de tyckte om varje koncept. Det ledde till att sex koncept stryktes på grund av 
ekonomiska skäl. Några, fick förslag på ändringar, och några godkändes helt. Wernqvist visade sedan 
vilka koncept han tyckte mest om och gav oss ett förslag att spela med en maskulin kontra feminin 
form.  

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

Korta ner de åtta kvarstående koncepten till fyra stycken med hjälp av Pugh och egna omdömen. 
Utveckla dessa fyra stycken kvarstående koncept. 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 
2010-12-09 
kl 10:30 
IDESTA, gå igenom de fyra kvarstående koncepten. 

 

§ 7 Mötet avslutas: 15:00 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Martin Köchl   Göran Svensson 
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Protokoll 13, 26 november 2010 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson och Jan Frohm (samt Peter Johansson och Göran 

Svensson) 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 26 november 2010, 13:00 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

- Skissat 
- Diskutera prototypframtagning med IDESTA 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

- Nya skisser samt handtags prototyper 
- Stor vikt lades vid diskussionen om handtagens proportion till kroppen  
- Vad kan en legerings tillföra 
- Hur grupperas andra former för att ska samhörigheter 
- Legering och färgs betydelse i semiotiskt syfte 
- Kanna stryp anser P. Johansson följa den jungianska designskolan 
- Kan det primära materialet(rostfritt) bytas ut mot ett annat material t.ex. titan(motsvarande 
bearbetningskrav som rostfritt) 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

- Skriva mötesprotokoll 
- Läsa om PUGH 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 

 

§ 7 Mötet avslutas: 14:30 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Martin Köchl   Göran Svensson 
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Protokoll 14, 9 december 2010 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Martin Köchl, Göran Svensson, Fredrik Wernqvist och Micke Wall 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 9 december 2010, 10:30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Val av fyra koncept. Utveckling och förbättring av koncepten byggd på input från förra mötet. 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Vilka kannor kan ni tänka er att producera ur design och produktionssynpunkt. 
 

Fredrick och Micke gav sina åsikter om kannorna, ur produktions synpunk samt om de 
ansåg att kannorna var estetiskt tilltalande. Två av kannorna ströks på grund av de 
ansågs vara mer svårproducerade än de övriga. 

  

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

Bygga vidare på de två återstående CAD koncept 
Söka upp prisinformation om läder för att klä ”läder”-kannan 
Lösa hur infästningar på ”läder” kannan kan lösas. 
Hur kan ”Bandet” fogas samma på ”öl”-kannan 
Hur kan trä handtaget fästas in i rören på ”öl”-kannan 
Hur ser man till att rören inte roterar runt kärlet på ”öl”-kannan 
Hur kan ”öl”-kannan få en mer feminin form? 
Dubbelkolla QFD & PUGH resultat mot de slutgiltiga koncepten för att se att vi inte missat något viktigt. 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 
2010-12-16 
kl 10:30 
IDETSA, välja slutgiltig kanna 

 

§ 7 Mötet avslutas: 11:30 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

       

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Martin Köchl   Göran Svensson 
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Protokoll 15, 13 januari 2011 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Göran Svensson, Martin Köchl, Fredrik Wernqvist och Micke Wall 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 13 januari 2011, 09:30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Ritningar genererade från CAD underlag 
 
Företag som kan producera handtag är e-postade, inväntar svar 
 
Rapportskrivning 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Visade ritningar, diskussion fördes runt korrigeringar som behövde göras 
 
Tibnors produktkoder letades upp, för inköp av material till handtag & pip 
 
Möjliga producenter av handag(wire) och pip diskuterades, Fredrika skall kontakta dessa då CAD 
underlaget är korrigerat 
 
Diskussion runt att flera företag avböjer att producera träbiten av handtaget.  
F. Wernqvist flikade in att företaget Eskilstuna modellteknik kanske kan producera dessa första 100 
handtag. Förfrågan och offert skall begäras 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

Komplettera CAD ritningar   

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 

 

§ 7 Mötet avslutas: 10:10 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Göran Svensson   Martin Köchl 
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Protokoll 16, 13 januari 2011 

 

Ort: Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Deltagande: Göran Svensson, Martin Köchl och Jan Frohm  

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 23 januari 2011, 10:30 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

Enligt mötesprotokoll den 13 januari 2011_1 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Den nästintill produktionsfärdiga kannan diskuterades. 
 
Handtagets skruvproblem diskuterades. 
 
Handtaget i övrigt diskuterades och huruvida det behöver gå hela kannans svep runt. Om det är öppet 
framför pipen blir det lättare att montera då kanten i den främre infästningen uteblir. 
 
Rapportens upplägg diskuterades. J. Frohm skall e-posta lite information/tips och olika rapportriktlinjer 
som kan användas som stöd vid rapportskrivningen. 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 

§ 7 Mötet avslutas: 12:00 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Martin Köchl   Göran Svensson 
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Protokoll 17, 1 februari 2011 

 

Ort: Eskilstuna, AB IDESTA Kök 

Deltagande: Göran Svensson, Martin Köchl & Fredrik Wernqvist 

  

Agenda 

 

§ 1 Mötet öppnas: 1 februari 2011, 11:00 

 

§ 2 Genomförda arbetsuppgifter 

CAD underlag i olika filformat uppladdat mot Fredriks drop box 
 
Ritningsunderlag uppladdat mot Fredriks drop box 
 
3D Genererad bild uppladdat mot Fredriks drop box 
 
Träbitar beställda 
 
Rapportskrivning fortskrider 

 

§ 3 Diskussionsämnen 

Behöver CAD och ritningsunderlaget kompletteras 
- Mindre redigeringar på ritningsunderlag behöver göras, ex; radie på botten, kropp 

 
Vilken av de tre träbitarna som anlänt från Lappfors snickeri passar bäst 

- Ett något mörkare trä skulle gå att använda 
 
Fredrik har kontaktat Solö Mechanical solutions angående tillverkning av handtaget(stång) 

- Solö anse sig ha kompetens och teknik för att producera handtaget, skall skicka offert 
 
Fredrik kommer att beställa trä och fräsningsarbete från Lappfors snickeri 

 

§ 5 Uppgifter till nästa möte 

 

§ 6 Datum för nästa möte 

 

§ 7 Mötet avslutas: 12:00 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

 

       

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Martin Köchl   Göran Svensson 
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12.10 Preliminära ritningar 

12.10.1 Kärl 
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12.10.2 Ram 
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12.10.3 Handtag 
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12.10.4 Pip 
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12.11 WBS – Work Breakedown Structure 

 

 

Planering 

  

 Tidsplanering (Ganttschema) 

 Upprätta gruppkontrakt 

 

Informationsinsamling 

 

 Undersöka marknad 

 Jämföra konkurrenter 

 Besöka Mässor 

 Identifiera kundbehov 

 

Analys 

 

 Funktionsanalys 

 SWOTanalys 

 Produktserieanalys 

 QFD (house of quality) 

 Kravspecifikation 

 

Konceptgenerering: 

 Skissning 

 Cadning (Solidworks) 

 Rendering (Photoworks) 

Konceptval 

 

 PUGH analys 

 Konceptutveckling 

 

Detaljdesign 

 

 Produktions förberedelse 

 FMEA analys 

 Utveckling av komponenter 

 Simulationstester 

 Prototyptester 

 Slutgiltiga ritningar 

 Rendering av slutresultat 
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12.12 FMEA-analys 

12.12.1 FMEA-system 
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12.12.2 FMEA kriterier 

Kriteria för bedömning av felintensitet 

  
Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda 1 

Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 

Låg sannolikhet för fel 
 

4 - 5 

Viss sannolikhet för fel 
 

6 - 7 

Hög sannolikhet för fel 
 

8 - 9 

Mycket hög sannolikhet för fel 10 

 

Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad 

     
Värdering 

Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 
    

1 

Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten men intakt funktion 
 

2 - 3 

Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion 
   

4 - 6 

Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven funktion 
 

7 - 9 

Allvarligt risk för personskada 
    

10 

 

Kriteria för bedömning av upptäckssannolikhet 

  
Värdering 

Fel som alltid uppmärksammas 1 

Normal sannolikhet för upptäckt  2 - 4 

Viss sannolikhet för upptäckt 5 - 7 

Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9 

Osannolikt att fel upptäcks 10 
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12.13 Koncept 

12.13.1 Koncept fas 1 

 

ID Bild Beskrivning Anmärkningar (IDESTA) Godkänd? 

A1 

 

Handtaget och pipen 

går ihop. Längst ner 

där pipen nuddar 

kroppen finns ett hål 

som släpper fram 

vatten till pipen. 

Konform kräver pressning. 

Går bara göra symmetriska 

koner med befintliga 

verktyg. 

Beställa färdig pip går bra 

Silverlöda fast pipen bör gå 

utan problem 

Ja om 

ändringar 

görs. 

A2 

 

Vattenkannan är 

uppbyggd av 

cylindrar, även 

handtaget är en 

cylinder. 

Kräver avancerad svetsning 

vid det inbuktande hålet i 

kroppen. Inte önskvärt. För 

dyrt. 

 

Nej. 

A3 

 

Klockformad kropp, 

där handtag och pip är 

positionerade så det 

ser ut som de är 

gjorda i ett stycke och 

går igenom kropp. 

För att producera konform 

krävs nya verktyg 

Pip betälls. 

 

 

Ja om nytt 

verktyg 

köps in. 

A4 

 

Shaker formad kropp, 

öppen upptill. 

Pip och handtag beställs 

Annars ok 

Ja 

A5 

 

Cylinder form. Trä 

förstärkt handtag för 

bättre grepp. Krök på 

pip för bättre riktning 

av vatten vid hällning.  

Formen är ok! Ja 

A6 

 

Tänkt att se ut som en 

prydnad i fönstret. 

Kamouflerad 

vattenkannan som 

smälter in. 

Den fyrkantiga formen 

kräver för mycket svets! 

Nej 
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A7 

 

Oval maskulin 

vattenkanna med en 

kraftig pip. Två band 

på kroppen som smak 

snål dekor. 

Olika ytbehandling på 

vattenkannans delar kräver 

vidareutbildning av 

personal. Svårt. 

Kan inte tillverka ovala rör i 

dagsläget. Möjligt om det 

går att köpa in ovala rör? 

 

Nej 

A8 

 

Lång vertikal pip som 

ger en bra räckvidd 

utan att ta upp mycket 

plats åt sidan. Lätt att 

placera på 

fönsterbleck. 

Komplicerad kanna att 

producera 

Olika delar pressas och sen 

svetsas de ihop 

Inga problem att svetsa fast 

de olika delarna 

 

Nej 

A9 

 

Handtag format som 

ett öra. Hög position 

på pip. 

Kroppen är ok.  

Nytt verktyg 25,000 till 

30,000 kr 

 

Ja om nytt 

pressverkty

g köps in. 

A10 

 

Form inspirerad från 

IDESTAs produkter. 

Pip köps in 

Den kraftiga avsmalningen 

på konen är svår att tillverka 

i pressverktyg på grund av 

det rostfria stålets material 

egenskaper. 

Ja om 

konen görs 

mindre 

kraftig. 

A11 

 

Vattenkannan fylls på 

i pipen. Extremt säker 

mot skvalp! 

Beställa färdig kapade rör 

till handtag och pip 

Mycket svets och jobbigt att 

rikta in vid ihop svetsning 

av rördelar till handtag och 

pip 

Svets av topp plattan, risk 

för rost på insidan 

Nej. 

A12 

 

Organiskform som är 

tänkt att fungera som 

prydnad då 

vattenkannan inte 

används. 

Går ej att producera på 

grund av att rostfritt stål är 

mycket svårt att deformera 

till organiska mjuka former. 

Nej. 

A13 

 

Oval vattenkanna 

med plastöverdrag 

som kan ha olika 

färger. 

Kan ej producera ovala 

former i dagsläget 

Uppsvängning är ok 

Skära plåt först, rulla den 

sedan 

Ja, om den 

ovala 

formen görs 

rund. 

A14 

 

Cylindrisk 

vattenkanna med två 

grepp. 

Ok 

 

Ja. 



152 

 

A15 

 

Cylindrisk 

vattenkanna med ett 

tjock  svept handtag. 

Ok 

 

Ja. 

A16 

 

 Mycket svets 

Svårt att konforma  

Behövs speciella verktyg för 

utsvängd pip 

 

Nej. 

A17 

 

Shaker form. Saknar 

pip och handtag. 

Kroppens olika delar går att 

tillverka 

Svår svets. Dyr. 

Nej. 

A18 

 

Framåtlutande 

vattenkanna. 

”Kanske” går att 

trycksvarva 

Komplicerad form 

 

Nej. 

A19 

 

En ring fungerar som 

handtag. Den är fäst i 

en cylindrisk kropp. 

Komplicera svetsning i 

kroppen för att skapa 

cirkulär infästning av 

handtag. 

Ring är beställningsvara 

 

Nej. 

A20 

 

Organisk 

prydnadsform. 

Svårt att deformera, inte 

reellt 

 

Nej. 

A21 

 

Kåpan på 

vattenkannan lutar 

inåt för att se till att 

vattenkannan är enkel 

att fylla på. 

Pipen går ”kanske” att 

beställa 

Kåpan innebär en 

komplicerad svets 

Nej. 

A22 

 

Oval shaker form. Kroppen är svår att 

tillverka. 

Nej. 
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A23 

 

En vattenkannan som 

är gjord som en 

tillbringare.  

Beställa handtag 

Asymmetrisk konform är 

icke önskvärt 

 

Nej. 

A24 

 

Kantin inspirerad 

vattenkanna. 

Den fyrkantiga formen kan 

inte pressas så lång. 

Verktygen som används för 

att tillverka kantiner är låsta 

till speciella mått. 

 

Nej. 

A25 

 

Åttkantig form. Åttkantigform betyder  

mycket botten svets. 

Nej. 

A26 

 

Cylinderform med en 

skåra längst fram. 

Djupdrag, kräver nya 

verktyg. 15 till 20 minuter 

hand svets 

Beställa handtag i plåt 

 

Nej. 

A27 

 

I princip samma form 

som A26, fast skåran 

har tagits bort. 

Vattenkannan lackas 

ner till i olika färger. 

Lackning är relativt billigt 

och bör gå bra. Finns 

kontakter. 

 

Ja. 

A28 

 

Cylindrisk framåt 

lutande vattenkanna. 

Producera kroppens form 

externt eller vidareutbilda 

personal. 

Nej. 

A29 

 

Vattenkanna byggd 

på triangelformer. 

Kan gå att bocka 

Bara en lodrät svets + 

bottensvets 

 

Ja. 

A30 

 

Formen är inspirerad 

av en flaska. 

Skruvkork som lock. 

Kropp måste produceras i 

två delar och sedan svetsas 

samman 

Avancerad svetsning i 

kropp, icke önskvärt 

 

Nej. 
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A31 

 

En skål som fungerar 

som vattenkanna. 

Prydnadsföremål. 

Pressverktyg, 100,000 kr + Nej. 

A32 

 

Prydnadsföremål. Mycket svets 

 

Nej. 

A33 

 

Skruvad form. Mycket avancerad 

deformering/form 

Mycket svets 

 

Nej. 

A34 

 

Vattenkannan som 

hängs upp på väggen. 

Pipen är utfällbar 

(syns inte på bilden) 

Komplicerad att tillverka 

Mycket svets 

 

Nej. 

A35 

 

Två vattenkannor som 

kan maskeras som 

blomvaser. 

Mycket svetsning, m.a.o. 

dyr 

 

Nej. 

A36 

 

Pyramidformad 

vattenkanna. 

För mycket svets Nej. 

A37 

 

Form inspirerad av en 

fia med knuff pjäs. 

Boll måste produceras av 

två halvor, mycket svets 

Kräver nytt verktyg 

 

Nej. 
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12.13.2 Koncept fas 2 

 

ID Bild Respons Godkänd? 

B1 

 

 Rör och pip beställs 

 Kroppen tillverkas hos 

IDESTA 

 Ok 

Ja 

B2 

 

 Ok Ja 

B3 

 

 Utbuktningar går att göra Ja 
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B4 

 

 Ok 

 

Ja 

B5 

 

 Den lutande formen borde 

gå. Måste testas. 

Ja 

B6 

 

 Rör och pip beställs 

 Kroppen tillverkas hos 

IDESTA 

 Ok 

Ja 

B7 

 

 Pip och handtag beställs 

 Trä botten fästes med lim 

 Trä handtaget skruvas fast 

Ja 
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B8 

 

 Kroppen går inte pressa med 

befintliga verktyg. 

 Pipen beställs 

 Rören beställs 

 Dyrt/svårt att svetsa ihop 

rören i botten 

Nej 

B9 

 

 Svårt att svetsa ihop de två 

konerna. 

 Dyrt med svetsar 

Ja, kanske, 

om den 

övre konen 

görs om 

till en 

cylinder. 

B10 

 

 Kroppen är svår att 

producera 

 

Nej 

B11 

 

 Ok Ja 
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B12 

 

 Ok Ja 
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12.14 Sugrörsprototyper 

 

 

S-formad pip 

45 graders vinkel 

Underhandsnitt 

 

 

 

Resultat: vatten strålen fortsätter i pipens riktning en 

liten bit. Vattenstrålens riktning avtar förhållandevis 

snabbt.  

 

50 graders vinkel 

Pipens mynning har ett vinkelrätt snitt mot pipens 

riktning 

 

 

 

 

Resultat: vattenstrålen trycks fram och har en 

oberäknelig skjutande effekt 

 

 

45 graders vinkel 

Vinklad pipmynning 

45 graders överhandssnitt på pipmynning 

 

 

 

 

Resultat: Vattenstrålen riktas rakt ned med hög fart. 

Snittet på pipen har ingen märkbar effekt. 

 

45 graders vinkel 

Vinklad pipmynning 

45 graders överhandssnitt på pipmynning 

Pipens längd ligger rejält över vattennivån 

 

 

 

Resultat: Pipens längd gör att det finns god tid till att 

sikta in pipen innan hällning påbörjas. 
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45 graders vinkel 

Vinklad pipmynning 

Pipens mynning har ett vinkelrätt snitt mot 

pipens riktning 

 

 

 

Resultat: Vattenstrålen riktas rakt ned med hög 

fart. Snittet på pipen har ingen märkbar effekt. 

 

Snedskuret kärl som kåpa 

45 graders vinkel 

Pip avskuren med ett horisontellt snitt. 

 

 

Resultat: Pipen skär av vattnet då hällning 

upphör. Kåpan skyddar mot skvalp. 

 

45 graders vinkel 

Vinklad pip 

Långt horisontellt avslut på pipen 

Extremt långt 45 graders snitt på pipens ände. 

 

 

Resultat: Vattenkannan droppar vid hällning. 

 

Pipen går längst med kroppen 

Vinklat avslut på pip 

Pipen har ett jack (hål) innan avslutet för att 

släppa in mer luft. 

 

Resultat: Tar lång tid innan vatten börjar rinna. 

Lätt att vatten rinner över bägarens kant. Jacket 

gör att vattnet rinner okontrollerat. 

 

Pipen går längst vattenkannans insida 

45 graders vinklad pip 

 

 

 

 

Resultat: Vatten rinner över kärlets kant innan 

vattnet kommer fram till pipen. Behöver kåpa! 
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12.15 Skruvar 

12.15.1 Koppelskruv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15.2 Helgängad stång 
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12.15.3 Torkx skruv 

 

12.15.4 Spannerskruv 

 

12.15.5 Stoppskruv 
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12.16 Kostnadskalkyl 

 

Denna kostnadskalkyl togs fram hos IDESTA för att uppskatta kostnaden för vattenkannan. 

Moment sickning 050 valdes att representera limning och infärgning av rilla med linolja. 
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12.17 Kannor och kantiner 

 

Kantiner 

 

 
 

Kannor 
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12.18 Webbutiker 

 

Dessa webbutiker har produkter som faller i linje med blommor och exklusivinredning. 

IDESTAs vattenkannan skulle kunna passa in i deras produktsortiment. Samtliga hemsidor 

besöktes under Oktober månad 2010. 

 

Blomus Sverige 

http://www.blomus-sverige.se 

 

Odlingskragen 

http://www.odlingskragen.se 

 

Gardenhome 

http://www.gardenhome.se 

 

Classicum 

http://www.classicum.se/shop_produkter.asp?id=116 

 

Scandinavian Design 

http://www.scandinaviandesign.com/ 

 

Rum 21 

http://www.rum21.se/ 

 

Royal Design 

http://www.designonline.se 

 

Design Online 

http://www.royaldesign.se 

 

New Home 

http://www.newhome.se 

 

Balkongshoppen 

http://www.balkongshoppen.se 

 

Smarthem 

http://www.smarthem.se 

http://www.blomus-sverige.se/
http://www.odlingskragen.se/
http://www.gardenhome.se/
http://www.classicum.se/shop_produkter.asp?id=116
http://www.scandinaviandesign.com/
http://www.rum21.se/
http://www.designonline.se/
http://www.royaldesign.se/
http://www.newhome.se/
http://www.balkongshoppen.se/
http://www.smarthem.se/


166 

 

12.19 Skisser 

 

Nedan visas skisser som gjordes på existerande vattenkannor. Deras komponenter har 

kombinerats på olika sätt till höger på bilden. Inga av dessa skisser gjordes om till 3Dmodeller 

i SolidWorks. Dessa skisser gjordes endast i syfte att utforska vattenkannors former. 
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Nedan visas några av de frimärksskisser som gjordes under skissfasen. 
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Nedan visas diverse skisser. 
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Nedan visas diverse skisser. 

 

 


