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Abstract 

This work is about a new product concept that can warm up persons in an outside hiking environment 

where you do not have access to electricity in abundance. As a secondary objective for this product it 

should minimize or prevent thermal signature when used. The product should be small enough to be 

stored in the backpack of the soldier or the hiker. The interface and functions of the product should be 

simple enough to be operated in the dark by everyone no matter what condition they are in.   

This work is done with guidance from The Swedish armed forces. The Swedish armed forces are the 

major authority in Sweden with over 13000 employees all around Sweden, most of them working and 

sleeping outside and in need of heat gear. Since the authority’s objective is unique due to their ability to 

use armed combat they often do not want to be spotted by their enemy. 

The basic goal of this work is to provide a concept design on how a product like this would look and 

operate. 

The markets are both the civilian hiking community and the military authorities.  

Many product development tools will be used to ensure that the finished product meet the objectives 

and goals defined. 

The finished product will be presented in CAD-models, drawings and a presentation. 

The finished product consists of a Sodium acetate pad inside a heat-insulating polyester container. The 

product is used on the inside of the thigh and is secured with Velcro tape. 

  



 
 

Sammanfattning 

Detta projekt görs riktat mot försvarsmakten. Försvarsmakten är sveriges största myndighet och löser i 

huvudsak sina uppgifter i en utomhusmiljö. 

Problemet är hur man löser personlig uppvärmning i en utomhusmiljö med begränsad eller ingen 

tillgång till ström. Uppvärmningen bör lösas med så lite försvinnande termisksignatur som möjligt, då 

detta tyder på ej optimerad uppvärmning. 

Det finns en stor marknad för en produkt som löser detta problem i och med att vandring i skog och 

mark är en stor friluftsaktivitet som nyttjas av många människor. Just nu finns ej några produkter på 

marknaden som löser just detta problem och är specifikt riktade mot detta. 

Syftet är att produkten ska vara en enkel, lätt och återanvändbar produkt som skall kunna bäras med i 

packningen på den vandrande. Produkten ska även passa den civila marknaden just för att det är där 

huvudmålgruppen ligger. 

Semiotiken för produkten är extra viktig då den skall användas av trötta och hungriga användare i 

mörker. 

För att göra produkten attraktiv på marknaden bör den hålla ett lågt pris om 200kr. För att uppnå det 

bör produkten vara enkel tillverkningsmässigt och ej använda dyra material. 

Produktutvecklingsverktyg används för att ta fram denna produkt på bästa sätt. 

Resultatet presenteras i form av CAD modell och en presentation. 

Resultatet blev en produkt som består av en natriumacetatkudde innuti en värmeisolerande polyester 

kudde. Produkten används på isidan av låret och sätts fast med kardborrband. 

 

  



 
 

Ordlista 

Anatomi - Kroppens utformning. 

CAD   - Computer Aided Design. 

Eutektiska - En blanind av en eller flera substanser som ger deras kombinerade smält punkt så låg    

som möjligt. 

FMEA   - Failure Mode Effect Analysis. 

Huttring  - Ofrivilliga skakningar av kroppen när man fryser. 

Mjukvara - Programvara i datorer. 

Sustainability - Hållbar utveckling. 

Urkunder - En sammanfattning av en viss kundtyp. 

Vermikulit - En mineral som expanderar när det hettas upp. 

  



 
 

Förord 

Det har varit en trevlig och rak resa. Utan några egentliga problem, ta i trä. Jag har fått möjligheten att 

lära mig mera om hur värme påverkar kroppen och hur man med kemiska reaktioner faktiskt kan 

framkalla värme. 

Mälardalens högskola förtjänar en eloge i och med att de tillåt mig göra detta examensarbete på 

distans. Gäller även handledare och examinator.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
En vandrare in en utomhusmiljö som skall gå en längre sträcka behöver oftast sova ute. När vandraren 

sover ligger man stilla och kroppen sänker pulsen. Därav fryser vandraren lätt, särskilt på vintern då 

temperaturen är låg och sovsäck och tält ej räcker till för att hålla värmen. 

Det finns produkter på marknaden som löser personliguppvärmning dock på ett sätt som inte är 

tillräckligt. Produkterna är stora, tunga och kan oftast bara användas korta stunder. Andra produkter är 

beroende av att man har någon som tar hand om den och sköter den natten igenom samt avger stora 

mängder termiskutstrålning.  

I försvarsmaktens arbete handlar en stor del om att undvika upptäckt därav villde minska 

termiskutstrålning så mycket som möjligt. De vill också att den utrustning man har med sig skall vara 

enkel att använda, pålitlig och vara så lättviktig som möjligt för att göra det möjligt att bära med sig flera 

andra viktiga produkter. 

Termiskutstrålning speglar även värmeförluster från ej optimerade värmesystem. Minskas denna 

utstrålning blir produktens uppvärmning av användaren så effektiv som möjligt. Därför är detta viktigt 

även på den civila marknaden. 

1.2. Projektdirektiv 
På uppdrag av Försvarsmakten, närmare bestämt Arméns Jägarbataljon skall en produkt för personlig 

uppvärmning utvecklas. Problemet produkten skall lösa är hur man värmer upp en person i en miljö då 

man saknar kvalificerade kraftkällor så som ström och bensin/diesel. Projektet omfattar utveckling av 

produkten fram till ett konceptstadie.  

Kraven som gäller för produkten är att den skall värma upp en person. Den skall kräva lite till inget 

underhåll. Den ska vara enkel samt bärbar. 

Examensarbetet skall på direkt av Mälardalens högskola innefatta 15 hp  vilket innebär 10 a’40 timmars 

veckor och en examensrapport. 

1.3. Problemformulering 
Dagens produkter är stora, tunga och har korta användningstider. Många är beroende av eld och därav 

avger dem stora mängder rök, lukt samt termiskutstrålning. Samt kan de utgöra fara för liv då eld nära 

brandfarligt materiel så som sovsäckar och tält kan medföra eldsvåda. Eld kräver också att någon aktivt 

måste sköta elden hela tiden. 

Med dagens teknik bör detta gå att förändra och därmed ta fram en fungerande produkt som visar hur 

de framtida produkterna kan se ut och fungera. 
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1.4. Syfte och mål 
Produktens huvudmål är att värma upp en person i utomhusmiljö genom att använda så lite 

energiresurser som möjligt. Produkten skall vara enkel och pålitlig. Detta medger att produkten kan 

användas under längre tid samt att vem som helst kan använda konceptet, även i mörker. 

Ytterligare mål är att konceptet skall kraftigt minska den termisksignatur som nuvarande produkter, 

främst eld, avger. Detta mål minskar chansen för upptäckt och därmed ger större möjligheter för 

soldaterna att välja baser då man kan komma närmare motståndaren utan att riskera upptäckt. 

Ännu ett syfte för konceptet är att den skall även kunna passa in på den civila marknaden. Detta för att 

göra den tillgänglig, med någon modifikation, även för dem som är ute och vandrar på sin fritid. 

För att sammanfatta mål och syften. Produkten skall: 

 Hålla 35 grader Celsius  i minst 6 timmar 

 Vara enkelare än existerande produkter 

 Skall fungera från -30 till +20 grader 

 Hålla termisksignatur ej högre än människokroppen, dvs 35 grader Celsius 

 Passa även den civila marknaden 

 Väger max 1 kg 

1.5. Avgränsningar 
Denna rapport kommer endast behandla produkten på ett övergripande vis.  Den kommer fokusera på 

den övergripande  teorin bakom produkten samt hur produkten kommer användas av brukaren. 

Elektroniska detaljer av avancerad karaktär, så som kretskort, kommer ej tas upp i detalj. Mjukvara i 

produkten kommer ej att behandlas. Då detta är ämnen författaren saknar relevant kunskap i. 

1.6. Disposition av rapporten 
Rapporten kommer behandla många olika aspekter av teorin bakom produkten. Så som hur 

termiskutsträlning fungerar, hur värme samt kyla beter sig och hur människorkroppen reagerar på kyla 

och värme. 

Rapporten kommer behandla konceptens olika egenskaper när det gäller montering, användning och 

förvaring. Både när produkten används och när den skall långtidförvaras. 

Ett koncept kommer slutgiltligen väljas ut. Med detta koncept kommer rapporten gå in mera i detalj, så 

som ritningar, detaljerad modell och utvärdering samt beskrivning. 
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2. Teoretiskt bakgrund och metod 

Denna rapport kommer främst behandla utseende, form, användargränssnitt och effektiv värme effekt 

för konceptet. Därav är det viktigt att få fördjupad förståelse om hur värme, kyla och hur användaren 

använder produkten. För att produkten skall bli lyckat är denna förståelse viktig.   

2.1. Litteraturstudie 
En litteratur studie om hur kyla och kroppen fungerar i en utmomhusmiljö.  

Vintersoldat (Markstridsskolan, mj Olle Rosén, mj Johan Skullman, kn Lars Fält, kn Tomas Nybom) 

(http://www.oldjimbo.com/Outdoors-Magazine/vintersoldat.pdf, 2015-01-28) 

Soldatreglemente för vinterförhållanden 

2.2. Hur du påverkas av kyla 
Människan trivs bäst när den omgivande temperaturen är 27C (i vila). Då 

varken svettas eller fryser vi samt kroppen befinner sig då i vätskebalans. 

Kroppens hudtemperatur är då 33-34C. Kroppens inre strävar efter att 

upprätthålla en konstant temperatur på 37C. Fysiskt aktivitet, mat, dryck och 

kläder påverkar kroppens temperatur. Mera rörelse gör att du fryser mindre, 

detsamma gäller mat och dryck. Varmare kläder gör att kroppen lättare håller 

värmen. 

2.3. Kroppens temperaturreglering 
Kroppens sätt att reglera temperaturen i inre organ är blodcirkulation, 

svettning och huttring. 

Kroppen kan på egen hand reglera sin temperatur genom att låta blodet flöda 

från kroppens kärna till kroppens extremiteter. Det vill säga, om kroppskärnan 

får för hög temperatur skickar kroppen ut blod till extremiteterna. När 

kroppskärnan blir nedkyld skickar kroppen in blod från extremiteterna för att 

höja temperaturen på kroppskärnan. Det är möjligt att se dessa 

blodförflyttningar på huden genom att huden blir mer eller minde rödfärgad. 

När kroppen har mindre blod i extremiteterna (fingrar, händer och fötter) ger 

detta försämrad funktion i dessa delar. Vid en hudtemperatur på runt 15C i 

händerna blir fingrarna i princip obrukbara. 

Mycket kroppsvärme strålar ut från huvudet. Ungefär hälften av den 

kroppsvärme du förlorar vid -10C försvinner hälften ifrån huvudet. 

För att höjja kroppens temperatur genom att applicera värme gör man detta 

effektivast genom att värma blodet. Det är ger mest effekt där kroppen har 

ytliga blodkärl nära kroppskärnan så som i ljumskarna, armhålorna och halsen.  

Figure 1. Medeltemperatur 
februari. 

Figure 2. Kroppskärnan. 

http://www.oldjimbo.com/Outdoors-Magazine/vintersoldat.pdf
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2.4. Vindens effekt 
Vind är kraftigt avgörande för hur stor kroppens värmeförlust blir. Mera vind ger kraftigt kallare 

lufttemperatur. Se diagram. 

2.5. Ledning 
Värmeförlusten ökar ytterligare genom ledning. Med ledning menas 

den värme eller kyla som överförs genom material. Väta och metaller 

ger högre värmeförlust. Plast och textil ger i princip ingen 

förhöjdvärmeförlust. Se digram.1 

 Värt att notera är också att värme flödar mot kyla.  

 

 

 

 

 

 

2.6. Batterier i kyla 
Vid -20C får man ur laddningsbara batterier endas ut 60% av den ursprungliga laddningen. Ur ej 

ladningsbara får man bara ut 10% av den energin som är lagrad. För att motverka detta, håll batterier 

varma så länge som det går. 

                                                           
1
 http://www.energihandbok.se/konstanter/varmeledningsformaga-och-u-varden-for-olika-material, 2015-01-28. 

Figure 3. Vindkyletabell. 

Figure 5. Värmeflöde. 

Figure 4. Värmeledningsförmåga. 

http://www.energihandbok.se/konstanter/varmeledningsformaga-och-u-varden-for-olika-material
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2.7. Phase-Change Material 
Phase-change material är substanser som har hög fusionstemperatur när dem går från flytande till fast 

form och från fast till flytande. Därav kan substansen lagra och släppa ut stora mängder energi när den 

ändrar form. Energiförändringen kallas ”Latent heat energy capacity”. Dessa materialegenskaper 

utnyttjas bland annat i kylskåp och kylanläggningar för fraktcontainrar. Se exempel2: 

En isbit i ett glas med vatten absorberar värmenergi från vattnet. När isbiten har smält så har isbiten 

absorberat all dess  laten heat energy capacity då värms vattnet i glaset upp till rumstemperatur igen. 

Omvänt, när varmt stearin kommer i kontakt med huden känns en brännande känsla. Det är stearinet 

som släpper ut all sin lagrade latent heat energy på huden.3 

Nästan alla substanser som finns kan användas som ett Phase-Change material dock är de mest effektiva 

de substanser som har störst skillnad i energi mellan sina faser och kan därmed absorbera alternativt 

avge mest energi. De två största kategorierna är organiska, ej organiska eutektiska (blandning  av 

substanser med låg smältpunkt).4 

2.8. Hot ice, natriumacetat 
Natriumacetat, eng. Sodium acetate, är salt som reagerat med ättikssyra. Löser man denna kemikalie i 

en super saturerad lösning ger detta möjlighet att producera så kallat Hot Ice. Hot ice produceras när 

natriumacetatlösningen nukleras och därmed går över i fast form. Tricket med detta är att 

natriumacetatets fryspunkt ligger på 54C och därmed avger isen värme. Det blir alltså en kemisk 

exoterm reaktion.5 

För att trigga igång nukleationsprocessen använder man ofta natriumacetatslösningen i en vattentät 

påse med någon form av tunn liten plåtskiva inut i påsen. När man då knäcker på denna plåtbit avger 

plåtbiten små mikroskopiska kristaller från sprickor i metallen som sätter igång reaktionen. 

Isen kan sedan smältas genom att applicera värme på lösningen, enklast att koka påsen i en kastrull. 

Därmed smälter man natriumacetatet till sin flytande 

form. När lösningen är smält och kallnat är den redo att 

reagera igen. Lösningen kan återställas oändligt länge, 

precis som vatten kan frysa till is och tillbaka igen.6 

Denna lösning är vanligt använda i värmepaket, se bild 

 

                                                           
2
 Kenisarin, M; Mahkamov, K.  "Solar energy storage using phase change materials" (2007), Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, Volume 11, sid 1913-1965. 
3
 http://www.puretemp.com/stories/understanding-pcms, 2015-02-02 

4
 Kenisarin, M; Mahkamov, K.  "Solar energy storage using phase change materials" (2007), Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, Volume 11, sid 1913-1965. 
5
 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C127093&Mask=FFFF&Units=SI, 2015-02-02 

6
 http://illvet.se/teknologi/hur-fungerar-en-hot-pack. 2015-02-02 

Figure 6. Värmepaket. 

http://www.puretemp.com/stories/understanding-pcms
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C127093&Mask=FFFF&Units=SI
http://illvet.se/teknologi/hur-fungerar-en-hot-pack
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2.9. Semiotik 
Semiotik är produktens språk som gör att användaren förstår hur produkten skall användas.  De 

viktigaste faktorerna är formen, ytan och utseendet. En skrovlig yta kan till exempel ”tala om” för 

brukaren att det är just här denne skall hålla sina fingrar. Även ljud, dofter och smak kan bidra till 

produktens uttryck.  

Färger spelar stor roll för produkten uttryck. Både när det gäller hela produktens färg samt de ingående 

delar, knappar eller liknande som kan finnas på produkten. En rödfärgad knapp talar till exempel om för 

brukaren att detta förmodligen är an avstängningsknapp.  

Räfflor, geometriska former och urgröpningar/upphöjningar kan med fördel användas på produkter som 

skall användas snabbt eller där brukaren inte behöver se själva produkten. Räfflorna, eller liknande, 

hjälper då brukaren att hitta ”rätt” på produkten och då kanske använda rätt knapp. 

Semiotiken blir särskilt viktig för denna produkt då produkten kommer användas under dåliga 

ljusförhållanden samt under psykiskt och fysisk stress. Det är därför av största angelägenhet att hålla 

produktens uttryck så enkelt och förståligt som möjligt.7 

2.10. Gantt-schema 
Detta är ett visuellt flödesschema som visar hur planeringen av projekttiden ser ut. Schemat är speciellt 

bra för att visa concurrent engineering tack vare sin speciella uppbyggnad av horisontella spalter. Med 

Gantt-schemat kan alla inblandade parter sedan gå tillbaka och kontrollera att de ligger rätt i 

planeringen. 7 

För att ytterligare hjälpa kontrollen av planeringen och ge ett utvärderingsunderlag till nästa projekt kan 

man i efterhand fylla i tid man lagt ner i en ”utfallsspalt” på Gantt-schemat. Detta bidrar visuellt och 

tydligt för de inblandade hur de ligger till i projektet tidsmässigt och kan senare vid projektets slut 

användas för utvärdering.7 

2.11. Konkurrensanalys 
En analys av de konkurrerande produkterna. Man gör helt enkelt en ingående analys av de 

konkurrerande produkter som redan finns på marknaden. Rent praktiskt plockar man isär och provar de 

konkurrerande produkterna.  Sedan ställer man deras egenskaper mot de koncept man själv tagit fram 

och på så vis ser man styrkor och svagheter i sina koncept.  

Det är viktigt att hålla sig så opratisk som möjligt i detta skede då det är lätt att favoritisera sina egna 

koncept. Denna analys görs därför med fördel av någon utomstående under sekretess.7 

 

                                                           
7 Kenneth Österlin. ”Design i fokus för prodututveckling” (2010), 3de upplagan. 
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2.12. Kundanalys 
En analys av köparen och brukaren. Utvecklaren definerar viktiga faktorer hos dessa individer så som 

 Kön 

 Ålder  

 Livsstil 

 Köpbenägenhet 

Utifrån detta tar utvecklaren fram flera olika urkunder. Med hjälp av detta kan utvecklaren sedan 

utforma sin produkt för att just passa dessa kunder och därmed med fördel få dem att köpa just din 

produkt. Kundanalysen kan sedan användas som medhjälp i marknadsföringsstrategin.7 

2.13. Produktundersökning 
För att ge inspiration och förståelse för konceptet görs produktundersökningar. Undersökningen går ut 

på att ta fram så mycket information om angränsande produkter som möjligt. Man plockar isär och 

testar produkterna. Informationen man får ut är bland annat användarvänlighet, material, funktion och 

montering samt vis del av tillverkning.7 

2.14. Kravspecifikation 
Detta är ett av de viktigaste verktygen i produktutvecklingsarbetet. Här definerar beställaren de krav 

som ställs på produkten. Dessa krav skall vara av mätbar karaktär och är av yttersta vikt att dessa levs 

upp av produkten. Kraven skall vara kortfattade och koncista. 

Projektgruppen kan med fördel lägga till egna krav i specifikationen för att ytterligare ge produkten en 

fördel eller ett tillverkningsteknisk krav. 

Kravspecifikationen ger tydliga ramar för produktutvecklingen.7 

2.15. Idé/koncept generering 
Bygger kraftigt på de steg man gjort tidigare i produktutvecklingsprocessen. Här lägger man in alla krav 

och analyser som gjorts tidigare och börjar skriva ner eller skissa flera olika idéer. 

 Idéer kan och kommer komma i alla stadier av produktutvecklingsprocessen men det är viktig att först 

här börja vidareutveckla dem just med tanke på att de skall klara de krav som ställts. Lägg ner tid på rätt 

sak så att tiden ej förloras i slutändan då man upptäcker att den idé inte alls klarar krav eller liknande. 

Här gäller innovationens och den kreativa andan! Med detta menas att man ej får kritisera idéer eller 

liknande. Alla idéer är bra idéer även om det kanske inte käns som det just då. Dessa idéer ger upphov 

till andra idéer som sedans kanske leder till det vinnande konceptet.  

Med fördel används brainstormningsmetoder i detta stadie.7 
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2.16. Pughs matris 
En metod för att utvärdera produktens funktioner och lösningar på ett så opartiskt sätt som möjligt. 

Man viktar alla lösningar och ställer sedan dessa mot produktens kiriterier som är väsentliga för 

produktens  funktion. Dessa kriterier viktas också med det viktigaste kriteriumet med en hög siffra och 

det mindre viktiga med en lägre siffra. 

Funktioner och kriterier multipliceras sedan med varandra. Detta ger att den viktigaste lösningen får 

högst värde, den minst viktiga får således minst värde.  

Den bästa lösningen kan därmed väljas ut.7  

2.17. FMEA 
Failure mode and effect analysis är en analys som görs på det slutgiltligt valda konceptet. Detta är en 

analys som utvärderar säkerhet och kvalitet av produkten. Där utvärderas risker och fel som kan uppstå 

under användning och tillverkning av produkten. 

Här värdesätter man risker med förhållande till hur dessa påverkar kunden och tillverkningen av 

produkten. Efter färdig analys återgärdar man de risker man anser värda att återgärda.  Att tänka på är 

att återgärda riskerna ofta kostar mycket pengar och kan till och med i vissa fall leda till kraftig omdesign 

av produkten.7 
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3. Ansats och metod 

3.1. Marknadsanalys 
Marknaden denna produkt riktar sig till de som är ute och 

vandrar alternativt arbetar mycket ute under längre tid. Bara 

utav Sveriges turistnäring, 18.8 miljoner utländska besök8, är 

16% vandrare. Det betyder alltså att det årligen till Sverige 

kommer ungefär 3 miljoner utländska vandrare till Sveriges 

olika vandringsleder (2013)9.  

I världen då främst runt Alperna, Nepal, The rocky mountains, 

Alaska, Patagonia10, i dessa bergsområden sjunker 

temperaturerna så pass mycket att personliga 

uppvärmningsprodukter börja bli essentiella. Tyvärr finns det inga precisa siffror på hur många 

människor som faktiskt vandrar på dessa ställen per år dock bör vi kallt och lågt kunna räkna med minst 

50 miljoner människor. 

Den statliga marknaden blir då främst riktad mot försvarsmakten där en sådan produkt verkligen kan 

vara användbar. Dock kan det finnas visst intresse från andra statliga myndigheter för en liknande 

produkter så som polisen och kustbevakningen. Försvarsmakten är Sveriges största myndighet och 

sysselsätter dagligen cirka 20 000 anställda11. Dock bör vi ej glömma utländska myndigheter som arbetar 

under liknande förhållanden som då kan bli en potentiell marknad. 

I dagens läge finns det flera olika möjligheter att sälja in sin produkt och komma i kontakt med alla dessa 

potentiella kunder på marknaden. Den moderna vandringskulturen bygger mycket på internet. Därmed 

finns det stora möjligheter för små lokala företag att faktiskt annonsera produkten genom att tex. ge 

gratisprover till populära bloggare, få överlevnadsexperter att skriva recensioner om produkten för att 

sedan publicera. 

Det finns också möjligheter att sälja in produkten i någon av de riktigt stora överlevnadsföretagens 

sortiment då många av dem i dagsläget saknar en sådan produkt.   

Från denna analys kan vi se att de stora vinsterna och marknadsandelar ligger i den civila sektorn, 

närmare bestämt inom turistnäringen.  

  

                                                           
8
 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/turism.4.2fb8c83014597db7ce977985.html, 2015-03-

09 
9
 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.6920f7eb1468bb1c9b03409a/1403184067273/%C3%85rsbokslut2013.
pdf, 2015-03-09 
10

 http://adventure.nationalgeographic.com/adventure/trips/best-trails/world-hikes/#/, 2015-03-09 
11

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/, 2015-03-09 

Figure 7. Kungsleden, Sveriges mest besökta led. 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/turism.4.2fb8c83014597db7ce977985.html
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.6920f7eb1468bb1c9b03409a/1403184067273/%C3%85rsbokslut2013.pdf
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.6920f7eb1468bb1c9b03409a/1403184067273/%C3%85rsbokslut2013.pdf
http://adventure.nationalgeographic.com/adventure/trips/best-trails/world-hikes/#/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/
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3.2. Kundanalys 
De generella kunderna man letar efter varierar kraftigt i vandringsambition. Vissa går långt och länge 

medans andra kanske bara är på en lite kortare tur och därmed går kortare. Dock bör inte de 

grundläggande principerna för konceptet förändras beroende på detta. Ingen kund vill bära något 

onödigt tungt eller använda onödigt komplicerade produkter oberoende av deras vandringsambition. 

Typen av kund produkten riktar sig mot bör då vara: 

3.2.1. Kund #1 

 Björn, 22-28 år. 

 Sambo eller singel sökande. 

 Bor i en lägenhet i innerstaden. 

 Kraftigt skägg 

 Stor äventyrare. 

 Går långa turer. 

 Vandrar internationellt, tycker inte att Sverige är spännande. 

 Sparar semsterdagar och pengar flera år för att sedan spendera dem på en resa genom 

sydamerika under 3 månader. 

 Åker kollektivt och har ej något körkort.  

 Handlar mycket av sina produker på nätet. 

 Spenderar mycket pengar på äventyrsutrustning. 

 Vill gärna alltid ha det nyaste och bästa.  

 Måttligt fysiskt tränad. 

3.2.2. Kund #2 

 Anders, 45-50 år 

 Familjefar. Gift sedan länge. 

 Bor i villa. 

 Vill gärna visa sin familj naturen. 

 Semstrar i fjällen med familjen. 

 Går kortare turer med vissa stop på hotell. 

 Vandrar uteslutande bara i Sverige. 

 Har en stor och rymlig familjebil med 4 hjulsdrift. 

 Sitter på kvällarna med sin ipad och kollar igenom vildmarksprodukter på nätet han fått 

rekomenderat av vänner och bekanta. 

 Handlar mycket av sin äventyrsutrustning till hela familjen från fysiska butiker eller genom 

telefon kontakt med en nätbutik. 

 I gott fysiskt skick. 

  



11 
 

3.2.3. Kund #3 

 Sture, 65 år. 

 Pensionär.  

 Gift sedan 40år. 

 Åker ofta till fjällen eller vandrar i skog och mark tillsammans med vänner. 

 Vandrar mest i Sverige men ibland även utomlands. 

 Går mellanlånga turer. 

 Har lätt för att frysa på grund av försämrad blodcirkulation. 

 Kör ny 4 hjulsdriven suv eller större kombi. 

 Köper all sin äventyrsutrustning på fysiska butiker. 

 Bra fysiskt skick, har åkt 15st Vasalopp. 
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3.3. Konkurrensanalys och produktundersökning 
De liknande produkter som finns på marknaden i dagensläge är.  

3.3.1. Thermo pad 

Olika former på värmekuddar. Allt från stora till små. 

Olika modeller ger olika lång värmetid. Från 15 minuter 

till 6 timmar. 

Fungerar genom att användaren knäcker en liten 

metallbit i påsen. Då uppstår en kemisk reaktion som 

gör att vätskan i påsen kristalliseras. Vätskans 

kristallationstemperatur är 54C och därmed produceras 

värme. Produkten nollställs sedan genom att produkten 

kokas i vatten.  

Produkter består till mestadels av plast. 

Minsta modellen av Thermo pad kostar cirka 170 kr. Den största modellen kostar 270 kr. 

Företaget skeppar ej till Europa utan säljer bara sina produkter i Canada och USA. 12 

3.3.2. Heat pack – Junten 

Små värmepåsar av engångskaraktär. Finns i olika 

storlekar, 140x100 mm och 90x70 mm. Finns även som 

självhäftande för att fästa på kläder. Är väldigt tunna, 

1-3mm. 

Fungerar genom att när förpackningen bryts reagerar 

järn inne i påsen och börjar rosta. För att få ut så 

mycket effekt som möjligt av järnets rost innehåller 

även påsen vatten, aktivt kol, träpulver, salt och 

vermikulit. Genom att järnet rostar producerar 

produkten värme. Värmen håller i 18 timmar enligt 

uppgift. 

Kostar 8 kr/st 

Säljs i Sverige med ursprung i Japan. Lätta att hitta på nätbutiker.13 

  

                                                           
12 http://thermo-pad.com/index.htm, 2015-03-17 

13
 http://www.coolstuff.se/Varmepasar, 2015-03-17 

Figure 8. Thermo pads. 

Figure 9. Heat pack av Junten. 

http://thermo-pad.com/index.htm
http://www.coolstuff.se/Varmepasar
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3.3.3. RAPO-Brännaren Pelletskamin 

En kamin där användaren eldar pellets eller ved. Går även 

att laga mat på. 200x150 mm. Väger 1350 gram. Bärväska 

medföljer. 

Populär vid jakt och fiske då främst på vintern. Detta tack 

vare sina små ben och isolering ner mot marken gör att 

den ej sjunker ner genom snön.  

Fungerar genom att man eldar pellets eller ved i 

cylindern. 

Brännaren är gjord i metall. 

Med skorstenstillbehör kan kaminen användas i tält. 

Kostar 695 kr.14 

3.3.4. Ready Heat II 

Värmefilt som håller 38-40 grader temperatur i 6 

timmar. Produkten aktiveras genom att man bryter 

förpackningen. För att produkten skall komma upp i 

arbetstemperatur tar det 3-15 minuter. Filten kan 

klippas till mindre bitar vid behov. 

Engångsartikel. 

Säljs bara i USA till privatpersoner. Används av vissa 

sjukvårdsteam i Sverige. 

Väger 680 gram. 

Kostar 173 kr15 

  

                                                           
14

 http://www.jaktbutiken.se/produkter/298.17../1907/RAPO-Br%C3%A4nnaren%20Pelletskamin, 2015-03-17 
15

 http://www.chinookmed.com/cgi-bin/item/99973/s-hypothermia/-Ready-Heat-II-Disposable-Heated-Blanket-
34%22x48%22-, 2015-03-17 

Figure 10. RAPO-Brännaren. 

Figure 11. Ready Heat II. 

http://www.jaktbutiken.se/produkter/298.17../1907/RAPO-Br%C3%A4nnaren%20Pelletskamin
http://www.chinookmed.com/cgi-bin/item/99973/s-hypothermia/-Ready-Heat-II-Disposable-Heated-Blanket-34%22x48%22-
http://www.chinookmed.com/cgi-bin/item/99973/s-hypothermia/-Ready-Heat-II-Disposable-Heated-Blanket-34%22x48%22-
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3.3.5. Slutsats 

Det finns flera produkter på marknaden som löser personlig uppvärmning på olika sätt. De vanligaste 

lösningarna bygger på natriumacetat (bryt liten metallbit och vätska kristalliseras), kemiska reaktioner 

och vanlig eldning. Marknaden saknar portabla lösningar som använder elektricitet som kraftkälla.  

Markadens produkter just nu inom natriumacetat och kemiska reaktioner handlar mycket om just 

rehablitering. Produkterna tillför mycket värme för att stimulera musklerna istället för att just tillföra 

värme för att hålla en normal kroppstemperatur.  

Därmed finns det inga produkter som riktar sig mot just personliguppvärmning vid avsaknad av fast 

kraftkälla ute i skog och mark. 

3.4. Kravspecifikation 
Med hjälp av alla föregående analyser gjordes en kravspecifikation. Detta för att hjälpa till med mätbara 

krav för fortsatt produktutveckling. Kraven delas upp i hårda och mjuka krav gällande hantering och 

miljö. 

Vissa krav är mindre absoluta och lämnas då öppna för disskusion med uppdragsgivaren. 

Kravspecifikationen finns som Bilaga 1.  
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3.5. Idé och konceptgenerering 

3.5.1. Koncept natriumacetat lårkudde 

Två formade kuddar som passar på insidan av låren. Kuddarna innehåller en natriumacetatlösning som 

aktiveras genom att knäcka en metallbricka. Runt kuddarna finns ett tygöverdrag som är värmeisolerat 

för att hålla 37C.  

Överdraget tas enkelt av med hjälp av en kardborrsömn och natriumacetatpåsen kan på så sätt tas ut 

och återställas genom kokning. Den avtagbara påsen medger även att tyget kan tvättas och hållas 

hygeniskt.  

På överdraget finns den taggiga delen av kardborrband för att fästa ett elastiskt kardborrband med en 

gummisträng runt låret så påsen hålls på plats. Gummisträngen gör att bandet ej glider mot huden. 

Natriumacetatpåsen är gjord av vinylplast. Textilpåsen runt om är gjord av textil och lämplig 

värmeisolering. 

Värmer upp till 6 timmar. 

Se Bilaga 3 – 4 för konceptskisser och ytterligare CAD-modeller. 

  

Figure 12. Natriumacetat lårkudde på plats. 
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3.5.2. Koncept Natriumacetatkudde 2 

Två formade kuddar som passar på insidan av armhålorna. Kuddarna innehåller en natriumacetat 

lösning som aktiveras genom att bryta en metallbricka. Runt kuddarna finns ett tygöverdrag som är 

värmeisolerat för att hålla 37C.  

Överdraget tas enkelt av med hjälp av en kardborrsömn och natriumacetatpåsen kan på så sätt tas ut 

och återställas genom kokning. Den avtagbara påsen medger även att tyget kan tvättas och hållas 

hygeniskt.  

På överdraget finns den taggiga delen av kardborrband för att fästa ett elastiskt kardborrband med en 

gummisträng runt axeln så påsen hålls på plats. Gummisträngen gör att bandet ej ska glida mot huden.  

Natriumacetatpåsarna är gjord av vinylplast. Textilpåsen runt om är gjord av textil och lämplig 

värmeisolering. 

Värmer upp till 6 timmar. 

Se Bilaga 5 – 6 för konceptskisser och ytterligare CAD-modeller. 

 

 

Figure 13. Natriumacetatkudde på plats. 
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3.5.3. Koncept Kamin 2.0 

Ett tillbehör till en vanlig kamin som består av 2 delar. En Infästningsplatta samt en slang. 

Infästningsplattan ställs under kaminen. I plattan finns det hål som slangen passar i. En liten markering 

visar när slangen är låst på plats. 

Slangen ansluts i infästningsplattan under kaminen och ansluts i andra änden i sovsäcken. Sovsäckens 

anslutning görs genom de redan existerande dragkedjorna. En dragsko på ena sidan anslutningen och en 

annan på den andra sida. Röret har sedan en fläns som gör att röret stannar i sovsäcken. 

Värmen tillförs genom att man eldar i kaminen. Kaminen blir varm och värme börjar flöda i slangen in i 

sovsäcken. 

När man är klar trycker man ihop slangen och förvarar denne i packningen. Kamintillbehöret förvaras 

med kaminen. 

Värmer så länge det finns bränsle i kaminen. 

Se Bilaga 7 – 8 för konceptskisser och detaljrenderingar . 

  

Figure 15. Kamin 2.0 
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3.5.4. Koncept Värmegördel 

En vanlig kalsong eller trosa med värmekablar i. Kablarna är lagda på så sätt att de kommer åt de ytliga 

blodkärlen på insidan av låren. Riktad värme appliceras på rätt ställe. Drivs med hjälp av ett d-r20 batteri 

med batteritid upp till 6 timmar. Batteriet finns i en liten avtagbar ficka på sidan av gördelen. 

 

  

Figure 16. Värmegördel. 
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3.5.5. Koncept Natriumacetatkudde 3 

Två formade kuddar som passar runt nacken. Kuddarna innehåller en natriumacetat lösning som 

aktiveras genom att bryta en metallbricka. Runt kuddarna finns ett tygöverdrag som är värmeisolerat för 

att hålla 37C.  

Överdraget tas enkelt av med hjälp av en kardborrsömn och natriumacetatpåsen kan på så sätt tas ut 

och återställas genom kokning. Den avtagbara påsen medger även att tyget kan tvättas och hållas 

hygeniskt.  

Kuddarna sätts ihop med varandra bakom nacken med hjälp av kardborrband. Ena kudden har den 

sträva sidan och den andra den mjuka. 

Kuddarna ihopsatta går lite längre än en halvcirkel runt nacken för att kuddarna ej ska ramla av halsen. 

Kuddarna värmer i 6 timmar. 

Natriumacetat påsen är gjord av vinylplast. Textilpåsen runt om är gjord av textil och lämplig 

värmeisolering. 

  

Figure 17. Natriumacetatkudde 3. 
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3.6. Idé och koncept utvärdering 
Dessa 5 olika koncept utvärderades och förbättrades. För att ta reda vilket koncept som stämmer bäst 

överens med kravspecifikationen och därmed kommer bli mest lyckat gjordes en Pughs matris. I Pughs 

matris  användes dessa parametrar som jämförselse mellan koncepten. Koncepten jämförs mot koncept 

värmegördel. 

Användarvänlighet – Hur pass enkel produkten är att använda. Enklare är bättre. 

Vikt – produkten bör väga mindre än 1kg. Lättare är bättre. 

Termisksignatur – Produkten skall ej tillföra högre termisksignatur. Mindre signatur är bättre. 

Funktionalitet – Hur praktisk produkten är.  

Produktionsbarhet – Hur tillverkningen ser ut. Mindre steg och snabbare produktion är bättre  

Produktionskostnad – Direkt kopplat till produktionsbarhet. Hur mycket det kostar att tillverka 

konceptet. 

Storlek – Hur stort konceptet är, mindre är bättre. 

Paketering – Hur konceptet fraktas och levereras. Mindre paket och stapelbarhet är bättre. 

Riktad värme – Hur möjligheterna är att rikta värmen, mera riktad är bättre 

Kapacitet – Hur länge konceptet teoretiskt kan värma 

Pughs matris finns i bilaga 2. 

Från Pughs matris ser via att koncept natriumacetat lårkudde får högst betyg tät följt av natriumacetat 

armhåla. Därmed väljs koncept natriumacetat lårkudde som vinnare och det är då detta koncept som 

fortsätts med. 

3.7. Val av slutgiltligt koncept 
Det vinnande konceptet efter utvärderingen blev således koncept Natriumacetat lårkudde. Konceptet 

bygger på riktad 37C värme på de stora blodkärlen. Konceptet har enkelt användargränssnitt genom att 

det enda som krävs från användaren är att bryta en metallbit inuti påsen för att påsen skall börja värma. 

Konceptets textilpåse kan även tas bort vilket gör att textilpåsen kan tvättas samt att 

natriumacetatpåsen kan kokas på ett bra sätt. 

Med textilpåsen borttagen kan även konceptet användas som värmeterapi på skadade muskeldelar  och 

leder och muskler då natriumacetatpåsen håller en konstant temperatur på 54C. 

Kardborrbandet läggs även det i tygpåsen när konceptet inte används. Detta tack vare att 

natriumacetatpåsen kommer växa lite när lösningen kristalliseras och därmed när påsen är återställd 

kommer det finnas tillräckligt glapp mellan textilpåsen och natriumacetatpåsen för att lagra 

kardborrbandet.  
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Konceptets produktion är tillräckligt enkel genom att natriumacetatpåsen smälts ihop i sig själv när 

lösningen sprutats in samt metallbiten är inlagd. Natriumacetatspåsen görs i vinyl. Textilpåsen består av 

polyester samt lämpligt värmeisoleringsmaterial. 

På utsidan av innerpåsen ovanför där metallbiten är fast inspänd finns räfflor för att markera för 

användaren att det är just här metallbiten finns. 

För att återställa påsen krävs bara 10 minuter kokning. Vattnet det kokas i behöver inte på något sett 

vara sterilt eller drickbart. 

3.8. FMEA 
Det slutgiltliga konceptet genomgår en failure mode effect analysis (FMEA) för att upptäcka eventuella 

fel, brister och effekterna av dessa. 

Resultatet från FMEA är att inga riktigt allvarliga personskador kan uppstå från produkten. Vissa 

funktions nedsättande problem kan uppstå om inte metallbiten hittas och därmed bryts. Återgärder för 

detta är att placera metalbiten på en fast position i natriumacetatpåsen samt ett räfflat området på 

innerpåsen där metallbiten finns. 

Hela FMEA finns som Bilaga 9. 

3.9. Sustainability 
En sustainabilityanalys görs genom Solidworks på innerpåsen. Hela analysen finns som Bilaga 10 - 15. 

Materialet PVC 0.007 väljs samt en extruderande tillverkningsmetod. Huvudsaklig tillverkning sker i 

Asien. 

Transport till Europa sker båt. Avståndet med båt uppgår till 16 000km. För att sedan flytta produkten 

inom land görs deta med lastbil, en bedömning är att lastbils avståndet uppgår till 300km.  

Livstiden på produkten sätts till ett genomsnitt av 5 år. 

Engergimängder och koldioxidutsläpp syns i analysen i Bilaga 10 - 15. 
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4. Resultat 

4.1. Koncept Natriumacetat lårkudde 

4.1.1. Krav för produkten 

Hur väl konceptet stämmer överens med kravspecifikationen. 

Produkten skall ej väga mer än 1kg 

Produkten med båda kuddarna väger 920 gram. Vikten har uppnåtts genom att hålla tunn godstjocklek 

(2mm) på själva innerpåsen. Den tunnare tjockleken är gör att ingen värme försummas genom att 

produkten är optimerad. 

Figure 18. Natriumacetat lårkudde monterad. 
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Produkten skall höja kroppstemperaturen till 37C 

Innerpåsen håller en konstant temperatur på 54C. Med hjälp av den värmeisolerande ytterpåsen uppnås 

en temperatur av 37C.  

Om kroppstemperaturen är nämnvärt kallare än 37C finns möjligheten att ta ur innerpåsen ur den yttre 

påsen för att då ge snabbare uppvärmning till 37C. Dock går värmetiden ner om innerpåsen är utanför 

sin värmeisolering för länge. 

 

 

Produkten skall ej höja termisksignatur 

Produkten höjer ej termisktemperatur eftersom den ej 

värmer upp saker i onödan, så som luften i tältet osv. 

Produkten bör användas i sovsäck och därmed inkapslar man 

värmen i sovsäcken samt den termiskasignaturen. Därmed är 

den termiskasignaturen minimerad. 

 

  

Figure 19. Innerpåsen. 

Figure 20. Ytterpåsen. 
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Produkten skall använda ett enkelt användargränssnitt som bygger på former och räfflor 

Produkten är väldigt enkel från början. Det som krävs från användaren för att starta produkten är att 

bryta metalbiten i innerpåsen. Metalbiten är fixerad på samma plats i innerpåsen för att göra det 

enklare för användaren. För återställning tas innerpåsen ur och kokas i vatten. 

För att hitta metallbiten har användaren räfflor på innerpåsen som markerar metallbitens position. 

Användaren kan lätt identifiera att produkten är aktiverad genom att inner påsen då blir lite hårdare 

samt värme strömmar ur från denna. 

 

Figure 21. Natriumacetatkudde lår, semiotisk lösning. 

Försäljningspris får ej överstiga 200kr 

Försäljningspris beräknas till cirka 200kr. Priset räknas ut genom att jämföra liknande produkters 

kostnad. Beräknat kostar innerkudden 170kr och den yttre textilkudden max 30kr. Se konkurrensanalys. 

Produkten skall hålla temperaturen i minst 6 timmar 

Produkten är optimerad för 6 timmars användning. Detta är en kemisk optimering i kombination med 

den värmeisolerande ytterpåsen. 
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Produkten skall vara återanvändbar minst 14 gånger 

Produkten är återanvändbar teoretiskt till oändligheten. Praktiskt är produkten återanvändbar fram tills 

vinylen i innerpåsen punkteras och vätskan rinner ut. Varsam hantering tillsammans med lite tjockare 

vinylgods bör ge produkten en lång livstid och många, många återanvändningar. 

Produkten bör vara byggd av miljövänligt återvinningsbart material 

Vinylen i innerpåsen kan ej vara återvunnet material. Detta på grund av att vinylen bör hålla sina 

slitstarka och hållfasta egenskaper. Detta kan ej garanteras med återvunnen plast då den består av en 

stor blandning av plastsorter. Sortering av plasten skulle ge produkten ett för högt pris. 

Textilpåsen innehåller till stor del återvunnen polyester. Kardborrbanden innhåller även dem 

återvunnen polyester.  

Vikt skall läggas på att produkten använder så lite material som möjligt 

Produkten är optimerad för att använda så lite material som möjligt i förhållande till kravet att hålla 37C 

i 6 timmar. Resultatet av optimeringen är gott då man modellerat produkten anatomiskt efter insidan av 

låren.  

Produkten skall kunna säljas på svenska marknaden 

Det finns ingenting i produkten som gör att den ej kans säljas på den svenska marknaden. Produkten kan 

även CE märkas beroende på var och hur tillverkningen läggs.  
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5. Analys 

Projektet har gått väldigt rakt fram under lång tid. Koncepten har tagit lång tid att ta fram och det har 

bidragit till att de är väl utarbetade. Det slutgiltliga konceptet är därmed en kvalitativ lösning. 

5.1. Koncept natriumacetat lårkudde 
Produkten klara alla krav ställda genom kravspecifikationen. Genom att hålla produkten så enkelt som 

mjöligt har man uppnått många av kraven ”gratis” så som enkelt användargränssnitt och optimerad 

utformning. 

Produkten klarar även alla de mål som ställts upp i problemformuleringen. Det vill säga: 

 Hålla 35 grader Celsius  i minst 6 timmar  

Produkten  håller 35 grader Celsiums i 6 timmar  

 Vara enkelare än existerande produkter 

Användargränssnittet ger användaren bara ett steg att starta produkten. Produkten är lika enkel 

att använda som en vanliga Thermo pad. 

 Skall fungera från -30 till +20 grader 

Produkten fungerar teoretiskt  från -30 till +56 grader 

 Hålla termisksignatur ej högre än människokroppen, dvs 35 grader Celsius 

I och med riktad värme avger ej produkten mer termisksignatur än 35 grader Celsius 

 Väger max 1 kg 

Produkten väger 920gram 

 

Utöver kravspecifikationen bör man ta ställning till dessa aspekter 

5.1.1. Anatomi 

Genom goda 3D modeller gjorda av 3D scanning teknologi har man uppnåt en anatomisk korrekt 

utformning som passar mot låren på en normalbyggd människa i 18-55 åldern.  Här finns dock skillnader 

man bör ta hänsyn till i anatomisk uppbyggnad hos barn. Barn har mindre lår och därmed kan det 

behövas göra en separat produkt för barn.  

Den anatomiska utformningen i just lårhänseendet hos en kvinna skiljer sig ej nämnvärt från en mans. 

Detta gäller även längden på kradborrbandet. 

Lösningar: För att klara de anatomiska variationerna för man och kvinna är innerpåsen samt ytterpåsen 

flexibel till en viss grad. Samt en separat produkt bör göras för barn 6-12 och barn 12-18.  

Kardborrbandet har kardborre tillräckligt långt för att täcka in de flesta lårstorlekar. Tack vare att det är 

just ett kardborrband kan användaren justera längden till precis den längd som passar användaren. 
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5.1.2. Förvaring 

För att säkerställa en lång livslängd på produkten krävs god förvaring när produkten är i packningen 

samt när den långtidsförvaras. 

Lösning: Den tjockare ytterpåsen av polyester samt värmeisoleringen skyddar den mera ömtåliga 

vinylpåsen från stick och revor. Vinylpåsen kan tryckas ihop till en måttlig grad utan att spricka.  

Hela produkten förvaras tillsammans då de passar i varandra i packningen. Med fördel kan någon extern 

packningspåse användas runt produkten för att snabbare hitta produkten i packningen och hålla alla 

kuddar på samma plats. Att kardborrbandet kan läggas in i textilpåsen ger ytterligare möjligheter att 

hålla allt på samma plats och därmed inte tappa bort någon vital del. 

Vid längre förvaring bör användaren tillgodose att påsen är återställd. Då en aktiverad påse ger extra 

tryck på imhopsmältningen i vinylskarvarna. 

5.1.3. Tillverkning 

Tillverkningenstid samt hur avancerade tillverkningstekniker som behövs har stor inverkan på  

produkten slutgiltliga pris.  

Lösning: Produkten tillverkas genom att tunn vinylplast smälts ihop till en påse med rätt storlek och 

form. I denna form sprutas natriumacetatlösningen in samt en metalbit installeras på förbestämd plats. 

En polyesterpåse med värmeisolering på insidan, kardborröppning samt taggiga delen av 

kardborrbandsfäste på utsidan sys. Ett externt elastiskt kardborrband tillverkas.  

Produktionen är snabb och billig för att:  

 Det krävs ej några snäva toleranser.  

 Textilpåsen kan göras samtidigt som vinylpåsen, de ingående delarna är ej beroende av varandra 

för att tillverkas.  

 Produktionen medför minimal montering.  

 Produktionen kräver ej några dyra maskiner eller tillverkningsprocceser.  

5.1.3. Paketering 

Produkten måste paketeras för att förflyttas från tillverkare till butik och sedan från butik till användare.  

Lösning: Produkten i sig själv är ej skrymmande på något vis. Produkten passar i sig själv och tar därmed 

mindre plats. Produkten kan flygas, skeppas eller transporteras på vägen. Produkten är ej känslig för 

kyla. 

Detta betyder att produkten kan transporteras i stora mängder och med en god förpackningstäthet.  
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6. Slutsats och rekommendation 

6.1. Projektuppgiften 
Projektuppgiften var tydlig från början till slut. Detta tack vara erfarenhet från mig av just problemet 

som produkten löser. Projektet har fortgått under längre tid vilket har bidragit till genomtänkta 

lösningar. 

Att projektuppgiften varit av en karaktär som ligger nära till hands för mig personligen har även det 

bidragit till ett bra resultat. 

Flera bra koncept har tagits fram. Alla har sina för och nackdelar samt vissa har även olika 

användningsområden.  

Koncepten som tagits fram kan även de ge upphov till nya ideér och produkter inom området. 

Andra slutsatser jag även dragit är att det finns liknande produkter på marknaden men som inte löser 

problemet specifikt. En lätt modifiering av dessa produkter kan ge dem möjlighet att lösa problemet. 

6.2. Reflektioner och fortsatt arbete 
Projekt uppgiften passade mig riktigt bra då jag varit mycket ute och upplevt problemet själv. Att jag 

arbetat ensam genom hela projektet är lite synd, då inblandning av flera människor bör gett en mera 

innovativ lösning.  

I början av projektet lade jag mycket fokus på att ta reda på den vetenskapliga bakgrunden av hur värme 

fungerar tillsammans med kroppen. Detta tror jag var en bidragande orsak att projektet fortlöpt bra. Jag 

har alltså haft en bra grund att stå på och att bygga ifrån.  

Projektet i sig har fortlöpt i maklig takt, inget har behövt stressas tack vare att planeringen var väl 

tilltagen vilket är bra.  

Att jag även jobbat med annat under tiden av projektet har även det gett ett nytt perspektiv på det hela. 

Det kan vara bra att bryta av och göra något helt annat en stund för att sedan komma tillbaka och 

fortsätta köra. 

Många av mina lösningar bygger på redan exsisterande produkter sammansatta till en ny produkt vilket 

ger produkten viss innovationshöjd. 

För att fortsätta arbetet krävs att värmeisoleringens tjocklek samt material defineras och testas. 

Värmeisolering skall vara tillräcklig för att ge 37C på utsidan av kudden.  

Man behöver även definera den kemiska lösningen på natriumacetatet för att säkerställa, i kombination 

med värmeisoleringen, att kudden värmer i 6 timmar. 

Det behövs göras en fysisk modell för att testa storleken av kudden. Om kudden kan göras mindre är det 

mycket bra och bidrar till att produkten blir mera optimerad. 



29 
 

Tillverkare bör kontaktas för offerter på tillverkning av produkten. Samt återförsäljare bör kontaktas för 

att börja ta in produkten i sina sortiment.  
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7. Diskussion 

När jag började detta projekt hade jag måttlig erfarenhet och kunskap om hur värme påverkar kroppen. 

Under den tidiga delen av projektet har min kunskap om just detta ökat. 

Att det redan finns liknande produkter på marknaden men som löser ett annat problem, värmeterapi för 

rehablitering, gav projektet ytterliggare en utmaning. Produkten behövde vara bättre än dessa och 

verkligen göra bot på all tvivel om att det är just denna produkt man skall använda till att värma upp sig 

själv till en behaglig nivå.  

Därmed är marknaden för denna produkt väldigt öppen. Den tillverkaren som lyckas få ut en fysiskt och 

genuint bra och fungerande produkt på denna marknad kan vinna stora marknadsandelar, därmed gå 

med stor vinst. 

Att koncepten jag tog fram vid ideégenereringen går att bygga vidare på i sig själva, det var väldigt jämt i 

pughs matris (se bilaga 2), gör hela rapporten intressant för nästföljande. Det bör även gå att bygga en 

hel produktfamilj av koncepten vilket jag tycker är ännu en utvecklingsmöjlighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

Krav från uppdragsgivare 

 Produkten skall vara bärbar och därmed ej väga mer än 1kg 

 Produkten skall höja kroppstemperaturen till 37C 

 Produkten skall ej höja termisksignatur 

Generella krav 

 Produkten skall använda ett enkelt användargränssnitt som bygger på former och räfflor 

 Försäljningspris får ej överstiga 200kr 

 Produkten skall hålla temperaturen i minst 6 timmar 

 Produkten skall vara återanvändbar minst 14 gånger 

Övriga krav 

 Produkten bör vara byggd av miljövänligt återvinningsbart material 

 Vikt skall läggas på att produkten använder så lite material som möjligt 

 Produkten skall kunna säljas på svenska marknaden 
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Bilaga 2. Pughs matris 
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Bilaga 3. Natriumacetat lårkudde, konceptskisser  
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Bilaga 4. Natriumacetat lårkudde, CAD-modeller 
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Bilaga 5. Natriumacetat lårkudde 2, konceptskisser  
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Bilaga 6. Natriumacetat lårkudde 2, CAD-modell  
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Bilaga 7.  Kamin 2.0, konceptskisser  
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Bilaga 8. Kamin 2.0, Detaljrenderingar 
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Bilaga 9. FMEA 
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Bilaga 10. Sustainability 1 (6)  
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Bilaga 11. Sustainability 2 (6)  
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Bilaga 12. Sustainability 3 (6)  
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