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Sammanfattning 
 
I denna rapport beskriver de två författarna, tillika projektets deltagare, sitt arbete med att 
produktutveckla en solugn för bruk i världens utvecklingsländer. Mer specifikt syftar arbetet 
till att utveckla en ny solvärmedriven matlagningsanordning, eventuellt baserad på den 
befintliga modellen. Denna ska i jämförelse med den befintliga produkten vara lättare, enklare 
att transportera och enklare att tillverka. Vidare får den nya produkten inte vara dyrare att 
tillverka än dagens produkt och de ingående material som används vid tillverkningen av 
produkten skall gå att införskaffa i Bolivia där tillverkningen sker idag. Under arbetets gång 
upptäcks även fördelar med en effektivare ugn och, framför allt, en ekonomiskt mer 
överkomlig produkt. Dagens solugn är av lådmodell tillverkad av glasfiberarmerad plast med 
en plan reflektor i form av en spegel. 
 
En omfattande teoristudie innefattande teknisk, arbetsprocess- samt kultur- och 
regionsorienterad teori, liksom kommunikationsteori, genomfördes. Som en del i 
analysarbetet genomfördes en tiodagars studieresa till Cochabamba i Bolivia. För att få en 
övergripande förståelse för de regioner där solungsanvändning är aktuell har projektet även 
inkluderat intervjuer med personer från hjälporganisationer. En omfattande idégenerering 
genomfördes där ett hundratal olika dellösningsidéer togs fram. En kravspecifikation för den 
nya produkten har tagits fram. För att testa olika parametrars betydelse för ugnens funktion 
upprättades även en matematisk modell av solugnen. För att bekräfta idéernas funktionalitet 
utfördes diverse tester. Utifrån resultaten av dessa och andra rimlighetsbedömningar har den 
ursprungliga idébanken reducerats. 
 
Projekt Inti har resulterat i en ugn av lådmodell. Viktiga materialval och designförbättringar 
resulterade i en solugn som, i jämförelse med den nuvarande produkten, har flertalet fördelar. 
Eftersom ugnen kommer att säljas till privatpersoner och organisationer med vitt skiftande 
betalningsförmåga och eftersom den kan komma att användas i olika delar av världen valde 
författarna att rekommendera att ugnen tillverkas på ett sätt som gör att den enkelt går att 
framställa i olika utföranden. 
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Abstract 
 
In this report the two authors, and project contributors alike, describe their work with 
developing a solar cooker intended for usage in the developing countries of the world. 
Specifically, the work aims at developing a new, solar heat driven cooking device, possibly 
based upon the current product. This should, in comparison to the current product, be lighter, 
easier to transport and to produce. Also, the new product’s production mustn’t be more costly 
than today and the included materials and components must be obtainable from within the 
Bolivian national borders where the product is currently produced. During the project, certain 
advantages with a more efficient, and, above all, a more moderately priced product, were 
discovered. The current product is a box model solar cooker made out of fiberglass with a 
plane reflector consisting of a mirror. 
 
An extensive study of theory including technical, work process together with culture- and 
region oriented theory, as well as communication theory, was conducted. As a part of the 
analysis, a ten day field trip to Cochabamba, Bolivia, was carried out. In order to achieve a 
comprehensive understanding of the regions where usage of solar cookers is at issue, the 
project has included interviews with persons working in human aid organizations. An 
extensive idea generation was conducted where some hundred different partial solution ideas 
were created. Requirement specifications for the new product were put together. In order to 
test the influence of different parameters on the cooker’s functioning, a mathematical model 
of the solar cooker was also set up. To validate the functionality of the ideas a number of tests 
were executed. 
 
For the final prototype, a box model solar cooker design was chosen. Vital material selections, 
as well as design improvements, were implemented, resulting in a solar cooker which, in 
comparison to the current model, has many advantages. Since the solar cooker will be sold to 
persons and organizations widely varying in solvency and since the cooker could be used in 
different parts of the world, the authors chose to recommend that it should be designed and 
produced in a way facilitating production of different models.





Förord och tack 
 
Vi har uppskattat att göra Project Inti som vårt examensarbete. Det har varit väldigt roligt att 
göra något som känts så meningsfullt och som har potential att, på ett ytterst konkret sätt, 
hjälpa människor till ett bättre liv och bidra till en bättre värld. Även om vårt bidrag är litet i 
det stora sammanhanget så hoppas vi att vårt engagemang, som vi vet att vi delar med många 
andra, ska spridas vidare så att vårt arbete, tillsammans med det arbete som många andra 
redan lagt ner och kommer att lägga ner, får stor betydelse i framtiden. 
 
Dessutom har vi lärt oss oerhört mycket och haft väldigt roligt under tiden! 
 
 
Vi vill gärna ta tillfället i akt att tacka alla de som på ett eller annat sätt hjälpt till med att göra 
detta arbete, dess genomförande och dess goda resultat möjligt. Först och främst tackar vi 
våra kontaktpersoner Eugén Arvidsson och Roger Haraldsson för deras stöd, vänlighet och 
deras goda råd och idéer. Ett stort tack riktar vi också till Margareta och Joakim Arvidsson 
och till våra vänner i Bolivia, Fernando Tapias samt familjen Millares för deras enorma 
gästfrihet och värdefulla hjälp under vår vistelse i Cochabamba. Vår handledare på KTH, Lars 
Hagman, förtjänar också ett hjärtligt tack för sin hjälpsamma vägledning och sina 
genomtänkta synpunkter i arbetet. Vi känner även tacksamhet mot våra opponenter och 
kontorsgrannar Sanna Severinsson och Joonas Torvinen. 
 
Vidare önskar vi tacka Björn Palm och Peter Hill på KTH Energiteknik för lånet av 
temperaturloggern samt för deras stora hjälpsamhet med att få den att fungera. Vi vill tacka 
Ulf Andorff för hans hjälpsamhet med verkstadsarbetet och hans smittsamt goda humör och 
Jenny Janhager på KTH Maskinkonstruktion för hennes råd gällande författande av 
kravspecifikationen och intervjuteknik. Självklart vill vi även tacka våra familjer samt Kjell 
Carlsson för lånet av utrustning. 
 
För deras värdefulla hjälp vid idégenereringssessionen i Stockholm vill vi även tacka Thomas 
Grubbström, Håkan Månsson och Shiva Nia. 
 
Joakim Olsson på Kooperation utan gränser och Göran Haag på Sida ska ha ett varmt tack för 
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1 Introduktion 
Socialt meningsfulla projekt är alltid mer tillfredsställande att genomföra än, ur en humanitär 
synvinkel, mindre betydelsefulla projekt. Project Inti var ett meningsfyllt och angeläget 
projekt. I denna rapport beskriver de två författarna, tillika projektets utförare, sitt arbete med 
att produktutveckla en solugn för bruk i världens utvecklingsländer. Författarna är studenter 
vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Project Inti genomfördes som ett 
examensarbete i Integrerad Produktutveckling vid institutionen för maskinkonstruktion, 
skolan för industriell teknik och management. Följ med på en resa som startar på KTH i 
Stockholm och via Cochabamba i Bolivia tar dig till en förbättrad version av en gammal och 
enkel men ändå genialisk och potentiellt mycket viktig produkt för tredje, och i långa loppet 
för hela, världen. Var resan slutar är det ingen som ännu vet. 

1.1 Problembakgrund 

På Bolivias högland har maten traditionellt lagats över öppen eld. Delvis på grund av detta har 
växtligheten decimerats och erosion har blivit ett stort problem. Det resulterar även i att 
bybefolkningen måste vandra längre och längre för att samla ved1. Erosionen förstör även 
förutsättningarna för att odla spannmål och andra grödor. För att råda bot på vedbristen 
används dessutom ofta djurspillning som bränsle istället för, vad önskvärt vore, som gödsel. 
40 procent av världens befolkning beräknas sakna tillgång till ett elnät2 och 1987 beräknades 
1.5 miljarder människor lida till följd av vedbrist3. 
 
För att mildra dessa problem behövs ett mer ekologiskt hållbart sätt att tillreda mat. I 
Cochabamba i Bolivia finns en enklare verkstad som tillverkar solugnar där före detta 
drogmissbrukare får en möjlighet att försörja sig genom att bygga ugnarna. En solugn är en 
anordning där man koncentrerar och bevarar solvärmeenergi i syfte att värma någonting, 
exempelvis mat. I Bolivias bergsområden är förutsättningarna för en solugn optimala med 
omkring 300 soldagar om året.  
 
Infrastrukturen i Bolivia är relativt outvecklad och mycket arbete krävs för att distribuera 
solugnarna till användarna. Distributionen sker med hjälp av lastbilar eller flygplan och därför 
är det viktigt att optimera transportbarheten i form av vikt och volym.  
 
Detta examensarbete utfärdades eftersom dagens solugn har vissa brister, främst gällande 
transporterbarheten. Särskild hänsyn måste även tas till tillverkningsaspekter och ekonomiska 
aspekter. 

1.2 Syfte med rapporten 

Denna rapport syftar till att beskriva arbetet som utförts i Project Inti med utvecklingen av 
solugnen. Projektets mål och metoder behandlas och arbetets alla faser beskrivs; såväl analys- 
som synteskomponenter. Dessutom redogörs för både teknisk och annan teori, exempelvis 
rörande arbetssätt och -metoder. Slutligen beskrivs även resultatet av arbetet utförligt. 

                                                 
1 Dessus & Pharabod, 2000, S.43 
2 Dessus & Pharabod, 2000, S.94 
3 Kerr, 1991 
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Rapporten skall kunna läsas som en helhet men en läsare som är speciellt intresserad av delar 
av rapporten skall även kunna tillgodogöra sig dessa som fristående delar. Rapporten skall 
kunna ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling av dylika produkter, inte enkom 
genom att beskriva det genomförda arbetet utan även genom att beskriva de lärdomar som 
dragits under detta samt de idéer som uppkommit under projektets gång. 

1.3 Specifik problembeskrivning 

Det uppdrag som utförts inom projektet bestod i att komma med förslag på hur den aktuella 
solugnen kan förbättras. Mer specifikt syftade arbetet till att utveckla en ny solvärmedriven 
matlagningsanordning, eventuellt baserad på den befintliga modellen, som, i jämförelse med 
den befintliga produkten, är lättare, enklare att transportera och enklare att tillverka under de 
förhållanden som råder. Vidare får den nya produkten inte vara dyrare att tillverka än dagens 
produkt och de ingående material som används vid tillverkningen av produkten skall gå att 
införskaffa i Bolivia. Under arbetets gång upptäcktes även fördelar med en effektivare ugn 
och, framför allt, en ekonomiskt mer överkomlig produkt. Även andra aspekter, såsom 
användarvänlighet, hållbarhet och miljöaspekter måste även de tas i beaktande i 
produktutvecklingsarbetet. 
 
Projektleverablerna som följer i tabell 1 är de leverabler som examensarbetet ska utmynna i. 
 
Tabell 1. Projektleverabler 
Solugnen Eventuella tillverkningstillbehör* 
Fullt fungerande prototyp En uppsättning fullt fungerande 

tillverkningstillbehör 
Tillverkningsbeskrivning** Tillverkningsbeskrivning 
Användningsbeskrivning Användningsbeskrivning** 

Denna projektrapport 
 
* Om specialtillverkade verktyg eller liknande krävs för att tillverka eller montera 
produkten skall även dessa finnas med som en projektleverabel. 
 
** Tillverkningsbeskrivningen för solugnens samt användarbeskrivningen för 
tillverkningstillbehören kommer innefattas i samma dokument. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har satts upp för att begränsa projektomfånget och därigenom kunna 
leverera ett mer genomarbetat arbete. Projektet är av produktframtagningskaraktär; aspekter 
som distribution, exakta tillverkningskostnader samt marknadsomfattning kommer endast att 
utredas i mån av tid. Tillverknings- och användarbeskrivningarna kommer inte att författats 
på, eller översättas till, annat språk än svenska eller engelska. 

1.5 Metod 

I detta delkapitel, som behandlar projektets metodval, beskrivs de övergripande metoder som 
använts i projektet. Mer specifika metodbeskrivningar ges i rapporten vid respektive avsnitt. 
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För att kunna uppnå projektets syfte har en projektarbetsgång tagits fram. Arbetet har delats i 
fem olika faser: 
 
1. Planeringsfas 

I planeringsfasen planeras och struktureras arbetet. 
2. Teorifas 

I teorifasen insamlas, konsumeras och sammanställs merparten av de fakta som 
förefaller relevant för projektet. En nulägesanalys påbörjas. 

3. Idégenererings och utvärderingsfas 
I idégenererings och utvärderingsfasen genereras dellösningsidéer och en 
kravspecifikation sätts upp. Utifrån denna tas utvärderingsparametrar fram och tester 
genomförs. En benchmarking över existerande solugnar och produkter inom andra 
marknadssegment utförs. Arbetet med nulägesanalysen avslutas. 

4. Konceptgenererings och utvärderingsfas 
I konceptgenererings och utvärderingsfasen kombineras de bästa idéerna till koncept 
som sedan testas och utvärderas. 

5. Slutfas 
I slutfasen färdigställs projektleverablerna. Projektet utvärderas och redovisas. 
För en närmare beskrivning av projektets planerade aktiviteter, se Work Breakdown 
Structure –kartan i bilaga 1. 

 
I Project Inti har en Work Breakdown Structure av fastyp upprättats som detaljerat beskriver 
vilka aktiviteter som ska utföras under projektets fem faser. Projektets Work Breakdown 
Structure kan ses i bilaga 1. Även ett GANTT-schema som klargör de i projektet ingående 
aktiviteternas beräknade tidsåtgång har upprättats. I bilaga 2 kan projektets GANTT-schema 
beskådas. 

1.5.1 Teoristudie 

En omfattande teoristudie innefattande teknisk, arbetsprocess- samt kultur- och 
regionsorienterad teori, liksom kommunikationsteori, genomfördes. Informationen 
inhämtades från tryckt material och från Internet. Relevant information sammanfattades i 
kapitel 2. 

1.5.2 Studieresa 

Som en del i analysarbetet genomfördes en tiodagars studieresa till Cochabamba i Bolivia där 
solugnen tillverkas. Under resan besöktes, ett flertal gånger, verkstaden där ugnen tillverkas. 
Författarna träffade alla personer som arbetar med tillverkningen och distributionen av ugnen, 
vilket var en ytterst värdefull del i nulägesanalysprocessen. Dessutom besöktes och 
intervjuades användare av dagens produkt. Resan gav en betydligt djupare problemförståelse 
– även gällande situationen i landet, dess geografi, infrastruktur och kultur – och projektet och 
dess resultat hade inte blivit detsamma om resan ej ägt rum. Ta del av nulägesanalysen i 
kapitel 3. 

1.5.3 Intervjustudier med u-landsexperter 

För att få en övergripande förståelse för de regioner där solungsanvändning är aktuell 
inkluderade projektet intervjuer med personer från hjälporganisationer. Intervjuerna skedde 
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med personal från Kooperation utan gränser och Sida och frågorna behandlade främst vilka 
krav som ställs på en solugn i form av användande och ekonomi samt mer regions- och 
kulturorienterade frågor och vilka problem som solugnsanvändning kan hjälpa till att lösa. 
Joakim Olsson, kontaktansvarig mot Latinamerika, var respondent från Kooperation utan 
gränser och Göran Haag, Senior Advisor Energy, var respondent från Sida. Materialet som 
uppsamlats användes i hänvisningssyfte i denna rapport men en kort sammanfattning följer i 
kapitel 3. 
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2 Teoretisk grund 
I produktutvecklingsprojekt krävs en bred kunskapsbas inom varierande ämnesområden. I 
Project Inti krävs förkovring inom tekniska ämnesområden såsom optik och termodynamik 
likväl som ämnesområden inom arbetsprocesser, stödmetoder och regionala yttringar i form 
av kulturskillnader och väderförhållanden. 

2.1 Teknisk teori 

Solugnens huvudfunktion är att värma mat med hjälp av energi från solstrålning och för att 
förstå principerna bakom denna funktion har en grundlig teoristudie i strålnings- och 
värmeenergi genomförts. Dessutom har olika presumtiva tillverkningsmaterial studerats 
närmare. 

2.1.1 Optik och strålning 

Optik betyder ”läran om ljuset”4. Ljus består av elektromagnetiska vågor; elektromagnetisk 
strålning som transporterar energi5. Beroende på vilken våglängd dessa vågrörelser har får 
strålningen olika effekt när den träffar olika material. Ju kortare våglängd strålningen har, 
desto mer energi innehåller den. En viktig gränsdragning som görs är åtskillnaden mellan 
ultraviolett, synligt och infrarött ljus. Synligt ljus är den elektromagnetiska strålning som kan 
uppfattas av det mänskliga ögat och dess våglängd är mellan 400 och 700 nm6. Ljus med en 
något kortare våglängd definieras som ultraviolett strålning och ljus med en något längre 
våglängd definieras som infraröd strålning. Gammastrålning och röntgenstrålning (med kort 
våglängd) samt mikrovågor och radiovågor (med lång våglängd) är andra former av 
elektromagnetisk strålning. 
 
Den största enskilda källan till den elektromagnetiska strålning som träffar jorden är solen. 
Jordens atmosfär absorberar mycket av den strålningsenergi från rymden som träffar jorden 
men släpper igenom ljus med våglängder mellan 300 och 1100 nm som träffar jordens yta. 
Det ljus som släpps igenom är alltså det synliga ljuset, en liten del av det ultravioletta och en 
liten del av det infraröda ljuset7. Det som främst hindrar solens energi från att komma fram till 
jordens yta är vattenånga, koldioxid och ozon som befinner sig i atmosfären8. 
 
Inom den geometriska optiken antas ljus bestå av linjära strålar. När ljus, som färdas genom 
ett visst medium träffar en yta kan tre saker inträffa. Ljuset kan passera ytan (transmitteras), 
reflekteras mot ytan eller absorberas av ytan. Vad som inträffar i olika fall beror på ytans och 
de angränsande mediernas egenskaper, med vilken vinkel strålningen träffar ytan9 samt på 
strålningens våglängd. Transmission leder ofta till att ljuset bryts, ändrar riktning10. Ofta sker 

                                                 
4 Karolinska Institutet. 2007-10-25 
5 Benson, 1996, s. 691 
6 Benson, 1996, s. 700 
7 Benson, 1996, s. 701 
8 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s.5 
9 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s.118 
10 Holtzschue, 2006, s. 24 
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inte endast en utav dessa tre saker utan lite av varje. Vid absorption omvandlas strålningen till 
termisk energi varpå det absorberande materialet värms upp11. 
 
Reflektion av ljus 
 
Reflektionslagen beskriver hur en ljusstråle reflekteras mot en yta. Den infallande strålens 
vinkel i jämförelse med ytans normal i den punkt där ljusstrålen träffar ytan kommer att vara 
lika stor som den reflekterande strålens vinkel i förhållande till samma normal12 (se figur 1). 
Värt att notera är även att den infallande strålen, den reflekterade strålen och ytans normal alla 
befinner sig i ett och samma plan. 

 
Sfäriska och paraboliska speglar 
 
En parabolisk spegel har den utmärkande egenskapen att den riktar om parallellt infallande 
strålar mot en och samma punkt; fokalpunkten. En sfärisk spegel är till formen lik en 
parabolisk spegel, vilket leder till att den får liknande egenskaper; parallellt infallande strålar 
samlas nästan till en och samma punkt, men eftersom sfäriska speglar är enklare att tillverka 
än paraboliska speglar använder man oftare sfäriska speglar i praktiska tillämpningar13. 
 
Parallella strålar 
 
Solens strålar är i princip helt parallella då ljuset måste färdas långt för att nå jorden. Därför 
kan de vid beräkningar antas vara parallella. Parallella strålar som reflekteras i en yta vars 
ojämnheter är mindre än strålningens våglängd fortsätter att vara parallella även efter att de 
reflekterats och ytan framträder som spegelblank. Om ojämnheterna är större än så reflekteras 
strålarna istället åt olika håll14 vilket gör att ytan ger en diffus reflektion. 

2.1.2 Värmetransporter 

Enligt termodynamikens andra huvudsats kan värme, av sig självt, endast transporteras från 
en varmare till en kallare kropp15, eller plats. Däremot sker motsatsen - naturen eftersträvar 
termisk jämvikt, det vill säga att ett system har en homogen temperatur. Värmeenergi kan, 

                                                 
11 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s. 2 
12 Benson, 1996, s. 710 
13 Benson, 1996, s. 721 
14 Benson, 1996, s. 710 
15 Ekroth & Granryd, 1994, s. 112 

i r 

N 

Figur 1. Illustration av reflektionslagen. i är infallsvinkeln, r är 
reflexionsvinkeln och N är ytans normal 
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förutom genom strålning, även transporteras genom ledning och konvektion16. Värmeledning 
kallas det då termisk energi transporteras genom ett material där molekylerna inte rör sig i 
förhållande till varandra. Värmetransport kan även ske genom att molekyler med en högre 
termisk energi förflyttar sig i mediet och därigenom medbringas molekylernas termiska 
energi. Det specifika fallet då värme övergår mellan en yta och ett omgivande medium (som 
kan vara gasformigt eller flytande) kallas konvektion och faciliteras av strömningar i mediet. 
En varm sommardag kan man se konvektionen i luften över exempelvis en asfaltsväg – luften 
ser ut att dallra. Om mediet strömmar med högre hastighet blir också konvektionen större17. 
Ledning och konvektion sker alltså i medier medan strålning är den enda form av 
värmetransport som kan ske i vakuum. 

2.1.3 Materials termiska egenskaper 

För att läsaren ska kunna få en förståelse för faktorer som spelar in när det gäller 
värmeenergisystem är det meningsfullt att diskutera några olika begrepp som rör materials 
termiska egenskaper. 
 
Värmekapacitet 
 
Ett materials värmekapacitet, ibland kallat termiskt minne eller termisk tröghet, är ett mått på 
hur mycket energi som åtgår för att ändra temperaturen hos en kropp18. SI-enheten är J/K 
(Joule per grad Kelvin). Ett material med hög värmekapacitet kan alltså lagra mer 
värmeenergi; det går åt mer energi för att värma upp kroppen men den ger samtidigt ifrån sig 
mer värmeenergi medan den svalnar. När värmekapaciteten anges per massenhet kallas den 
specifik värmekapacitet19. SI-enheten är J/(kgK). För gaser, vars tryck eller volym förändras 
med temperaturen, är den specifika värmekapaciteten beroende på vilken av dessa som hålls 
konstant under temperaturändringsförloppet. Om gasens volym hålls konstant ökar trycket vid 
en temperaturökning och det är då den isokora specifika värmekapaciteten som ska användas 
för beräkningar. Om istället trycket är konstant under förloppet används den isobara specifika 
värmekapaciteten. Temperaturförändringar hos en gas i en tät behållare är alltså isokor (med 
konstant volym) och temperaturförändring i en otät behållare är isobar (med konstant tryck) 
så länge som det yttre tryckt är konstant under förloppet. Den isobara specifika 
värmekapaciteten är alltid större än den isokora specifika värmekapaciteten för samma ämne; 
det åtgår alltså mer energi för uppvärmning vid konstant tryck än vid konstant volym20 varför 
en tät behållare är att föredra om en stor massa ska kunna värmas med lite energi. 
Om energi tillförs till eller bortförs från en kropp med en konstant takt innebär detta att det tar 
längre tid att värma upp respektive kyla ner ett material med hög värmekapacitet än ett med 
låg. 
 
Hög värmekapacitet är ofta förknippat med hög densitet, vilket medför att lagring av 
värmeenergi i mobila system, som solugnen, kan innebära ett problem. Exempel på material 
med goda värmelagrande egenskaper är granit21, lera22, gjutjärn23, rågummi24, mineralsalt25, 
                                                 
16 Ekroth & Granryd, 1994, s. 366 
17 Ekroth & Granryd, 1994, s. 367 
18 Nationalencyklopedin, Värmekapacitet, 2007-12-12 
19 ibid   
20 Nationalencyklopedin, Specifikvärmekapacitet, 2007-12-12 
21 The Engineering ToolBox. Heat Storage Materials, 2007-12-12 
22 The Engineering ToolBox. Specific Heat Capacity of some common Substances, 2007-12-12 
23 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s. 177 
24 The Engineering ToolBox. Solids – Specific Heat Capacities, 2007-12-12 
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vatten26 och ammoniak i gas-27 och vätskeform28. Gaser har generellt sett en relativt låg 
värmekapacitet; därefter kommer fasta ämnen medan vätskor generellt har högre 
värmekapacitet29 30 31. 
 
Värmeledningsförmåga 
 
Ett materials värmeledningsförmåga, eller värmeledningstal, är, som antyds av namnet, dess 
förmåga att överföra värme genom ledning. Hur mycket värmeenergi som leds genom ett 
material beror på värmeledningsförmågan, avståndet som energin ska ledas genom materialet 
och tvärsnittsarean. Värmeledningstalet är ofta temperaturberoende32. SI-enheten är W/(mK). 
 
Metaller har vanligtvis hög värmeledningsförmåga medan värmeisoleringsmaterial har låg33. I 
praktiska tillämpningar då ett kallt och ett varmt utrymme skall åtskiljas är det följaktligen 
viktigt att inte låta ett material med hög värmelednigsförmåga förbinda de båda sidorna. 
Exempelvis bör inga metallföremål gå helt igenom en isolerad vägg eftersom 
isoleringseffekten då förminskas genom att metallen leder värme från den varmare sidan till 
den kallare. 
 
I produktssäkerhetssammanhang finns även en aspekt kopplad till värmeledningsförmågan 
hos olika material och medier. Ett mycket varmt eller mycket kallt material eller medium med 
hög värmeledningsförmåga ger lättare bränn- eller köldskador vid kontakt med huden än ett 
lika varmt eller kallt material med lägre värmeledningsförmåga34. Exempelvis kyler kall 
fuktig luft effektivare än kall torr luft och på samma sätt är det värre att bränna sig på ett 
varmt metallföremål än ett lika varmt träföremål. 

2.1.4 Solstrålningsmottagare 

Solstrålningsmottagarna, i dagsläget ugnens innerplåt och kokkärl, har till uppgift att 
absorbera solstrålningen och därigenom bli varma. Solstrålningsmottagaren bör besitta vissa 
attribut för att på ett effektivt sätt förändra solenergin till värme. Hur varm mottagaren bli 
beror bland annat på tillförd energi, de optiska och termiska förlusterna samt mottagarens färg 
som för bästa prestation ska vara svart och matt35. Mörka ytor reflekterar inte ljus väl vilket 
medför att ljuset absorberas av ytan och temperaturen höjs då energin omvandlas från synligt 
ljus till värmestrålning36; de optiska förlusterna minimeras. 

                                                                                                                                                         
25 ibid 
26 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s. 177 
27 The Engineering ToolBox. Gases – Specific Heat Capacities and Individual Gas Constants, 2007-12-12 
28 The Engineering ToolBox. Liquids and Fluids – Specific Heat Capacities, 2007-12-12 
29 The Engineering ToolBox. Solids – Specific Heat Capacities, 2007-12-12 
30The Engineering ToolBox. Liquids and Fluids – Specific Heat Capacities, 2007-12-12 
31The Engineering ToolBox. Gases – Specific Heat Capacities and Individual Gas Constants, 2007-12-12 
32 KonstruktörsLotsen. Termiska egenskaper, 2007-12-12 
33 Nationalencyklopedin, Isoleringsmaterial & värme 2007-12-12  
34 Nationalencyklopedin, Värme, 2007-12-12 
35 Dessus & Pharabod, 2000, S.74 
36 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s.2 
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2.1.5 Värmeisolering 

Vid värmeisolering vidtas åtgärder som ska hålla värmeförlusterna på en rimligt låg nivå. För 
detta ändamål används olika typer av porösa material som isolermaterial. Det är stillastående 
luft i dessa materials porer och hålrum som ger stort värmemotstånd37. 
 
Värmebalansen i en konstruktion skall vara sådan att temperaturen i olika utrymmen kan 
hållas inom vissa bestämda gränser. Transmissionsförlusterna genom strukturen utgör en av 
flera faktorer som påverkar konstruktionens värmebalans38. Isoleringen ska även anpassas så 
att fuktansamling och stora luftrörelser i konstruktionen undviks. 
 
U-värdet är ett mått på transmissionsförlusterna i ett isoleringselement. Ju lägre U-värde ett 
isoleringselement har, desto bättre är dess värmeisolering och desto mindre blir 
transmissionsförlusten. Värmemotståndet för ett materialskikt i en konstruktionsdel bestäms 
av skiktets tjocklek dividerad med skiktets värmeledningsförmåga. För att åstadkomma god 
värmeisolering hos ett materialskikt krävs följaktligen både tillräcklig tjocklek och en låg 
värmeledningsförmåga39. 

2.2 Arbetsprocessteori 

I ett produktutvecklingsprojekt, stort som litet, är arbetssättet ofta en avgörande faktor för 
projektets framgång. Av denna anledning sammanfattas här de viktigaste, och för Project Inti 
mest relevanta, delarna av modern arbetsprocessteori inom produktutveckling. 
 
Projekt som arbetsform 
 
Även vid arbete i små projekt är det av vikt att reflektera över gruppens sammansättning och 
funktionalitet. För ett gott resultat krävs en gemensam förståelse av projektet 
gruppmedlemmarna emellan. 
 
Ett projekt definieras genom att verksamheten40: 
 

• Är temporär 
• Är tilldelad specifika resurser 
• Har ett mål 
• Ej kan lösas inom ordinarie verksamhet 
• Är avgränsad 
• Är unik 

 
Av dessa kriterier kan slutsatsen dras att Projekt Inti uppfyller definitionen av ett projekt. 
Vidare definieras en grupp som en sammansättning av fler än en person som har ett 
gemensamt mål att sträva efter samt att någon slags struktur föreligger41. En liten grupp har 
inte lika stora krav på gruppledaren eller formella regler42. I Project Inti dras detta till sin 

                                                 
37 Nationalencyklopedin, Värmeisolering, 2007-12-12 
38 ibid 
39 ibid 
40 Dimmlich, 2000, S. 184 
41 Dimmlich, 2000, S. 73 
42 Dimmlich, 2000, S. 76 
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spets med sina två deltagare men en liten grupp kan även leda till problem. Förståelsen och 
anpassningsmöjligheterna blir stora i en liten grupp men om genklangen saknas finns det 
ingen annan i projektet som kan fungera som medlare i konflikten.  
 
I stora som små projekt är det viktigt med förståelsen för de andra gruppmedlemmarna för att 
onödiga konflikter ej ska uppkomma. Ett sätt att förhindra detta och stärka gruppens mognad 
och förståelsen för de där i ingående medlemmarna är teambuilding43. Teambuilding är i regel 
aktiviteter som inte syftar till att ta fram resultat som strävar mot projektets mål. Exempel på 
teambuilding aktiviter kan vara allt ifrån kanotpaddling till en weekendresa med inplanerade 
aktiviteter av varierande slag.  
 
Produktutvecklingsprocesser 
 
Produktutvecklingsprocesser ser ofta olika ut beroende på organisation eller projekt men en 
del egenskaper har merparten av processerna gemensamt. En typisk 
produktutvecklingsprocess innehåller ett antal olika faser med varierande innehåll. Faserna 
kan utföras efter varandra, sekventiell process, delvis parallellt eller i en eller flera 
upprepningar, iterativ process. Gränserna mellan faserna kan vara tydliga med väldefinierade 
delmål och tidsgränser eller mer flytande. En del produktutvecklingsprocesser startar med en 
redan utvecklad produkt som ska förbättras och en del slutar innan en slutprodukt gått i 
produktion. I allmänhet startar en fullständig produktutvecklingsprocess dock med 
identifikation av behov och potential hos marknaden vilket visar på projektets 
existensberättigande. Vid uppstarten av projektet initieras en planeringsfas och processen 
brukar avslutas med produktionsplanering av den utvecklade produkten44. 
 
Nyutvecklingsprojekt karaktäriseras ofta av att det i början av projektet genereras en stor 
mängd idéer för lösning av problemet eller för dellösningar. Därefter gallras dessa stegvis 
enligt speciella principer så att endast den optimala lösningen tillslut återstår. Gallringen kan 
exempelvis ske genom uteslutning enligt vissa kriterier, jämförelse av olika lösningar med 
varandra eller genom testning45.  
 
Integrerad produktutveckling 
 
I traditionell produktutveckling har ofta olika företagsfunktioner utfört sina delar av 
produktutvecklingen sekventiellt, vilket kan leda till att vissa aspekter förbises tidigt i 
processen som sedan upptäckts i ett senare skede. Extra resurser måste då sättas in för att rätta 
till problemet, något som kan äventyra projektets utgång. Med integrerad produktutveckling 
menas, i korthet, att många olika aspekter av produktutvecklingen tas hänsyn till parallellt. 
Fördelen med detta arbetssätt är att antalet fel som uppstår i processen minskar. I praktiken 
innebär det ofta att personal från olika avdelningar, eller funktioner, inom en organisation 
samarbetar inom ett produktutvecklingsprojekt vilket leder till att personerna från de olika 
delarna av organisationen vårdar sina egna intresseområden. Personal från 
tillverkningsfunktionen tillser redan från början i processen att de koncept som tas fram också 
går att tillverka på ett dugligt sätt och så vidare. Ett integrerat arbetssätt är ofta en strävan som 
återfinns i många av de produktutvecklingsprocesser som används idag. Integrerade 

                                                 
43 Dimmlich, 2000, S. 97 
44 Ulrich & Eppinger, 2003, s. 9 
45 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 95 
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produktutvecklingsprocesser går ofta under namn som Concurrent Engineering och 
Simultaneous Engineering46. 

2.2.1 Stödmetoder vid projektplanering 

Det finns metoder att tillgå för att stödja planering av projekt. Dessa metoder kan t.ex. utreda 
vilka delar som krävs under genomförandet av projektet samt vilka risker som föreligger 
under arbetet.  
 
Work Breakdown Structure 
 
Det kan sägas att ett projekt består av en mängd arbetsuppgifter och aktiviteter. För att få ett 
grepp om vad projektet innebär så kan det vara användbart att lista dessa redan i projektets 
planeringsstadium47. Därefter kan en Work Breakdown Structure, WBS, sättas upp. En WBS 
används för att underlätta planeringen av projektet genom att ge en tydlig bild av vad som 
behöver göras och hjälper också till att förhindra att någon aktivitet förbises48. I en WBS ställs 
projektets arbetsuppgifter och aktiviteter upp och kopplas till varandra så att de inbördes 
beroendeförhållandena mellan dem åskådliggörs49. På så sätt går det enkelt att få en 
uppfattning om vilka arbetsuppgifter som måste utföras först och vilka som måste vänta tills 
andra är färdiga. 
 
GANTT-schema 
 
Ett sätt att visualisera en tidsplanering av ett projekt är att rita upp ett GANTT-schema. Här är 
varje arbetsuppgift nedskriven och tidsåtgången för uppgifterna representeras av fält av olika 
längd. GANTT-scheman ska ses som ett rent informationsdokument för att åskådliggöra 
projektets gång50. Det är enkelt att, vecka för vecka, ur ett GANTT-shema utläsa vilka 
uppgifter som är aktuella samt när de olika uppgifterna skall påbörjas respektive avslutas. 
 
Riskanalys 
 
Projekt förflyter sällan planenligt. Vissa snedsteg från den tänka arbetsplanen får väldigt små 
eller inga konsekvenser medan andra kan äventyra projektets framgång. För att inse de risker 
som existerar och förebygga dessa kan en riskanalys upprättas51. Under upprättandet av 
riskanalysen uppnås en god insikt i vad som kan hota projektutgången vilket redan det är ett 
preventivt medel för att händelserna inte ska inträffa. Om snedsteg trots allt inträffar har man, 
i riskanalysen, tagit fram åtgärdsförslag för de risker som skulle få störst konsekvenser. För 
varje analyserad risk värderas riskens sannolikhet för att inträffa och dess konsekvens. Dessa 
värden multipliceras och bildar ett risktal. Riskerna kan därefter rangordnas, utefter risktalets 
storlek, och riskerna med högt risktal analyseras djupare och specifika åtgärdsförlag arbetas 
fram. 

                                                 
46 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 62 
47 Ulrich & Eppinger, 2003, s. 337 
48 Föreläsning av Per Sundström den 2 oktober 2006 
49 ibid 
50 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s.581 
51 Ulrich & Eppinger, 2003, s. 341 
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2.2.2 Kravspecifikation 

I kommersiella projekt är kravspecifikationen en sorts överenskommelse mellan beställare 
och uppdragstagare på vad som ska levereras i slutet av projektet. Därför brukar detta 
dokument vara av betydande karaktär som båda sidor godkänner. Vanligtvis så kan 
kravspecifikationen komma att ändras under projektets gång, men både beställare och 
uppdragstagare måste alltså godkänna förändringar. Kravspecifikationen kan också användas 
för att hålla arbetet på rätt spår, som stöd när man väljer bland idéer och koncept. 
 
Kravspecifikationens uppbyggnad 
 
Det finns två nivåer av specifikationer i en kravspecifikation - krav och önskemål. Förutom 
den uppdelningen finns ingen prioritetsordning. Kraven är orubbliga och definierar vad 
projektet minst måste prestera. Önskemålen markerar vad som vore önskvärt; dessa fungerar 
som högt ställda mål att sikta på och som inspirationskällor. Inget krav får kompromissas bort 
för att ge plats för ett önskemål52. 
 
När en kravspecifikation sätts upp strävar författarna efter att uttrycka kraven så att de går att 
testa, eller mäta53, medan önskemålen kan vara mer ospecificerade och subjektivt uttryckta. 
Kraven ska vara testbara för att underlätta avgörandet om uppdragstagaren lyckats med sitt 
åtagande. 
 
För att kravspecifikationen inte ska bli en begränsande faktor i arbetet måste kraven och 
önskemålen uttrycks lösningsoberoende54. Exempelvis bör det undvikas att skriva något om 
gångjärn eftersom möjligheten att använda skjutluckor i produkten då automatiskt exkluderas. 
Om författarna vill ställa krav just på gångjärnen bör de skriva "eventuella gångjärn" eller 
liknande. 

2.2.3 Idégenereringsmetoder 

För att säkerställa att tillräckligt många idéer tas fram samt att möjliga lösningar inte förbises 
kan idégenereringsmetoder användas för att maximera kreativiteten under det specifika 
idégenereringstillfället. 
 
Brainwriting 
 
Brainwriting är en idégenereringsmetod som påminner om den klassiska Brainstorming-
metoden55. Övningsdeltagarna samlas kring ett bord och tillhandahålls varsitt papper samt en 
penna. De närvarande får sedan, antingen fritt kring ett övergripande problem eller mer 
detaljerat, skriva och rita lösningsförslag. Detta pågår under en kort tidsperiod, på ett par 
minuter, och pappret skickas sedan vidare till personen bredvid som bygger på den 
föregående deltagares idéer. Detta handlingsmönster repeteras tills pappret kommer tillbaka 
till sin startpunkt.  
 

                                                 
52 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 112 
53 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 406 
54 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 110 
55 Blueprints, brainwriting, 2007-12-12 
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Det finns en del grundregler som bör användas vid Brainwritingövningen. Kritik är förbjudet, 
alla ska känna att det är okey att lämna idéer även om de inte är genomtänkta. Det ska framgå 
att denna övning utförs för att samla upp många idéer, det är kvantiteten som räknas. 
 
SIT, Systematic Inventive Thinking 
 
SIT är ett företag som bland annat tagit fram underlättande verktyg för att hitta nya innovativa 
lösningar på problem56. Verktyget Subtraction syftar till att man reducerar eller tar bort olika 
komponenter i produkten för att på så sätt göra den bättre. Ofta, i 
produktutvecklingssammanhang, är förfarandet sådant att man lägger till komponenter och 
funktioner vilket är ett tämligen intuitivt sätt att utveckla en produkt. På SIT:s internetsida står 
exempel på framgångsrika produkter där man tagit bort vitala delar att finna. Ett exempel är 
träningscykeln där man tagit bort något så grundläggande som cykelns hjul57. 
 
Vid användandet av verktyget Subtraction ska samtliga i produkten ingående komponenter 
listas varefter en i taget hypotetiskt tas bort och resultatet av förändringen utreds. Ofta kan 
direkta förbättringar hittas vid reduceringen och endast i andra hand ska man ersätta de 
borttagna komponenterna med andra enheter och då främst med detaljer eller material som 
redan existerar hos produkten i fråga. 
 
När SIT:s verktyg används är det viktigt att användaren provocerar sig själv att tänka i nya 
banor. Självklara förbättringsidéer är lätta att komma fram till emedan unika, banbrytande 
innovationer, kräver mer ansträngning. 

2.2.4 Koncept- och idéutvärderingsmetoder 

De idéer och koncept som genereras under produktutvecklingen kan vara svåra att jämföra 
och rangordna. Ett användbart verktyg för att underlätta beslutsfattandet är olika typer av 
beslutsmatriser. 
 
Concept Scoring Matrix 
 
En Concept Scoring Matrix, används för att på ett strukturerat sätt rangordna och jämföra 
olika koncept med varandra. Med denna metod jämförs en mängd olika aspekter och på så sätt 
fås en god helhetsbild av de olika konceptens styrkor och svagheter. 
 
Konceptutvärdering med en Concept Scoring Matrix genomförs genom att en rad 
utvärderingskriterier sätts upp. Dessa kriterier bör ha en koppling till den blivande produktens 
kravspecifikation. Samtidigt ska det vara möjligt att, i den aktuella processfasen, göra rimliga 
bedömningar av hur väl de olika koncepten kan komma att uppfylla de olika kraven i 
kravspecifikationen58. På grund av detta kan vissa delar av kravspecifikationen vara olämpliga 
att ta med i utvärderingskriterierna. Efter uppförandet av kriterier ska dessa viktas mot 
varandra, vilket vanligtvis betyder att poäng fördelas mellan de olika kriterierna – mer poäng 
till de koncept som anses viktiga eller kritiska och mindre till de kriterier som inte anses lika 
betydande. Kriterierna och koncepten ställs därefter upp tillsammans i en matris och 
koncepten ges poäng efter hur väl de anses uppfylla de olika kriterierna – ett poängtal för 
varje kriterium där högt poängtal betyder att kriteriet uppfyllts väl. Slutligen multipliceras, för 
                                                 
56 Systematic Inventive Thinking, 2007-12-12 
57 Ibid 
58 Ulrich & Eppinger, 2003 s.134 
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varje kriterium, kriteriets viktning med konceptets poängtal och samtliga dessa produkter 
summeras ihop till en totalpoäng för konceptet. Samma procedur görs för varje koncept. På så 
sätt erhålls ett poängtal för varje koncept och detta kan användas som stöd för att välja vilket 
eller vilka koncept som bör förfinas ytterligare och vilka koncept som inte lönar sig att 
vidareutveckla59.  
 
Det finns även mindre komplexa varianter av beslutsmatriser. En av dessa är Concept 
Screening Matrix där man enbart jämför koncepten inom de olika kriterierna mot ett 
referenskoncept utan att sätta poäng eller genom att vikta kriterierna60. De båda 
utvärderingsmetoderna har sina fördelar och nackdelar. Det kan vara svårt att göra en 
oklanderlig bedömning vid upprättandet av viktning- och konceptpoäng vilket kan få stora 
utslag då man ser till konceptens totala poäng vid användandet av en Concept Scoring Matrix. 
Viktas inte kriterierna bedömer man bara relativt om ett koncept är bättre än ett annat vilket 
leder till ett mindre komplext utvärderingsresultat som kan behövas itereras för att kunna 
ligga som grund vid genomarbetade beslutstagande. Det kan vara fördelaktigt att i ett tidigt 
skede använda en Concept Screening Matrix för att sålla bort de opassande idéerna för att 
sedan, när man vet mer om produkten, bruka den mer sammansatta varianten61. 

2.3 Kultur- och regionsteori 

Nedan följer information om Bolivia, vilka regioner som lämpar sig för solugnsanvändning 
samt olika kulturella aspekter att ta hänsyn till under projektet. 

2.3.1 Bolivia 

Bolivia är ett utvecklingsland beläget i Sydamerika med 9,1 miljoner innevånare (2006)62 och 
en bruttonationalprodukt per capita på 1122 US dollar63. Befolkningen växer relativt snabbt. 
Landet har haft en komplicerad nutidshistoria med politisk instabilitet64. Sedan 
självständigheten från det spanska styret 1825 har gruvindustrin varit en viktig inkomstkälla 
för landet. Idag kommer en stor del av inkomsterna från droghandel; många av Bolivias 
jordbrukare odlar kokaväxter som sedan förädlas till kokain och exporteras. Utländska 
intressen, framför allt den amerikanska Drug Enforcement Administration (DEA), har försökt 
att begränsa drogframställningen men varierande grad av samarbetsvilja från de olika 
bolivianska regimerna har i perioder gjort arbetet till en omöjlighet65. Arbetslösheten i landet 
är relativt hög och social frustration har tagit uttryck i bland annat demonstrationer och 
blockader av vägar66. Urbaniseringsgraden är 63 % (2005)67. Alla barn mellan sex och 14 års 
ålder omfattas av skolplikten men av olika anledningar är det ändå inte alla som går i skolan 
under alla dessa år. Uppskattningsvis är ca 17 % av den vuxna befolkningen analfabeter68. 
 

                                                 
59 Ulrich & Eppinger, 2003 s.136 
60 Ulrich & Eppinger, 2003 s.142 
61 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 132 
62 Nationalencyklopedin, Bolivia, 2007-12-12 
63 Ibid. 
64 Murphy, A., s. 10 
65 Intervju med Eugén Arvidsson 2007-07-17 
66 Sida, 2002, S. 11 
67 Nationalencyklopedin, Bolivia, 2007-12-12 
68 Ibid. 
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Bolivias natur och klimat är varierande på grund av de stora höjdskillnaderna som finns i 
landet. Den största delen av Bolivias landyta tillhör det tropiska låglandet, Oriente, i östra 
delen av landet. I sydvästra delen av Bolivia ligger Anderna med bergkedjans högst belägna 
högplatå, kallad Altiplano, på en höjd av 3600 – 4000 meter över havet. I de höglänta 
områdena är det generellt kallt och torrt medan de låglänta områdena är varma och fuktiga. 
Hela landet ligger söder om ekvatorn, dock inom den tropiska zonen69. 

2.3.2 Produktacceptans 

Vissa problem gällande användningen av solugnar har identifierats. Solugnar har i stor 
utsträckning distribuerats som bistånd i Indien och Kenya men inte använts av mottagarna i 
önskvärd utsträckning då de finner produkten främmande för den rådande matkulturen70. Det 
är viktigt för många användare att maten som tillreds smakar, luktar och har liknande 
konsistens som den har då den tillagas på traditionellt vis71. Detta är även något som Joakim 
Olsson på Kooperation utan gränser stämmer in i, ” Mattillagning med ved sker globalt och 
främst av ekonomiska orsaker men även av kulturella. Matupplevelsen upplevs annorlunda 
om maten lagats på exempelvis gas istället för ved men detta är något som förändras med 
generationer”72. 

2.3.3 Lämpliga användningsregioner 

Solugnar kan användas i stor utsträckning under varierande delar av året från södra Canada 
och resterande Amerika, hela Afrika, Australien, Sydeuropa och sydliga Asien73. I dessa 
regioner ligger solbelysningssnittet under ett år på över 1100 kWh/m2. I jämförelse med dessa 
fakta kan nämnas att Sverige har en genomsnittlig solbelysning på under 800 kWh/m2 samt att 
Bolivia har en solbelysning som överstiger 2200 kWh/m2 per år74. 
 
Luftkvalitén påverkar hur mycket direkt solbelysning som når jordytan och generellt sett kan 
sägas att ljuset måste passera färre partiklar på höga höjder. Väderförhållanden har på 
liknande sätt en stor påverkan på lämpligheten av platsen där solugnen ska brukas75. 

2.3.4 Hälsoaspekter kring vedeldning och solugnar 

Det finns en del hälsoaspekter som spelar roll vid mattillredning i fattiga delar av 
utvecklingsländer. Några av dessa aspekter tas upp nedan. 
 
Vattenhygien 
 
Pastörisering av vatten dödar en del bakterier och levande organismer och sker vid en 
temperatur av minst 65˚C under en timme. Kokning av vattnet under tre minuter 
rekommenderas dock av flertalet organisationer för att råda bot på bakterier och virus. 

                                                 
69 Ibid 
70 Dessus & Pharabod, 2000, S.44 
71 Kerr, 1991 
72 Intervju med Joakim Olsson 2007-09-27 
73 Kerr, 1991 
74 Dessus & Pharabod, 2000, S.23 
75 Kerr, 1991 
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Destillering är en reningsmetod som även tar bort kemiska föroreningar, såsom tungmetaller, 
från vattnet76.  
 
Olämpliga kokkärlsmaterial 
 
Vissa vetenskapliga studier antyder att användning av aluminiumkärl kan innebära en 
hälsorisk i denna typ av applikationer då aluminium avges till maten under upphettning och 
förvaring. Försiktighet bör vidtas vid långvarigt bruk av aluminiumkokkärl även om 
erforderliga gränsvärden för nervsystemsskador eller reproduktionssvårigheter är relativt 
höga. Livsmedel så som juice, tomat, soppor, med mera rekommenderas ej att tillagas eller 
förvaras i aluminiumkärl på grund av sitt låga pH-värde77. 
 
Farliga temperaturspann 
 
Tillagad mat som har en temperatur på 5-60 grader kan kontamineras utav farliga mängder 
bakterier78. Detta temperaturspann är känt som ”the danger zone”. Mat bör förvaras antingen 
under eller över dessa temperaturer. Förtäring av mat som befunnit sig i detta 
temperaturspann runt tre timmar, även om den blivit återupphettat, ökar risken för livshotande 
bakteriesjukdomar såsom salmonella eller botulism. Trots detta är det säkert att stoppa in 
frysta livsmedel i solugnen för att låta dem tina och sedan tillagas då denna process passerar 
”the danger zone” tillräckligt snabbt. Är man tvungen att förvara livsmedel i detta 
temperaturspann är en så låg temperatur som möjligt att föredra då bakteriernas tillväxt 
sjunker med temperaturen79. 

Figur 1. Förorenad inomhuslufts påverkan av sjukdomsfall i varierande regioner80 
 

                                                 
76 Intervju med Joakim Olsson 2007-09-27 
77 Coopkonsum, Aluminium, 2007-12-12 
78 Public Health – Seattle & King County. Food temperatures and the Danger Zone, 2006-02-22 
79 Kerr, 1991 
80 Johansson, Karezeki & Duenas, 2005, S. 9 
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Näringsdegenerering av tillagad kost 
 
Mat som tillreds med hjälp av solenergi bör inte utsättas för UV-strålning om man vill bevara 
livsmedlets vitaminer. Vitaminen B6 som bland annat stärker immunsystemet och hjälper till 
vid bildandet av nya celler81 bryts ner av UV-strålning82. Kost så som, kyckling, lever, ärtor, 
ägg och jäst, vilka alla är goda vitamin-B6-källor bör därför tillagas i kärl där solstrålningen 
inte faller direkt på födan. 
 
Luftförorening på grund av vedeldning 
 
Vedeldning bildar avgaser som är hälsovådliga83 vilket blir särskilt riskabelt då eldningen sker 
inomhus kontinuerligt under dagen i hemmamiljö. 

2.4 Kommunikationsteori 

För att produktbeskrivningen och användarbeskrivningen ska kunna tydas på tänkt sätt finns 
det vissa aspekter att ta hänsyn till gällande kommunikationsteori. 
 
Kommunikation definieras som ”information eller data som någon eller någonting kan 
förnimma eller tolka”84. Enkelriktad kommunikation som sker utan dialog mellan avsändaren 
och upptagaren föreligger ofta då produktutvecklarens information ska nå användaren via en 
produkt. 
 
Vid informationsöverföring används alla sinnen hos människan men i olika stor utsträckning. 
Främst används synen men även hörseln har en framträdande betydelse. Lukt, smak och 
känsel är sinnen som inte är lika essentiella vid traditionellt informationsutbyte85.  
 
Oavsett om tanken med den information som ska förmedlas är att den ska vara objektiv kan 
detta vara svåruppnåeligt då mottagaren gör sin personliga tolkning av stoffet. Både texter och 
bilder kan tolkas på ett flertal olika sätt beroende på hur mottagaren tar till sig materialet. Den 
fakta som förmedlas kodas av sändaren och tolkas av mottagaren vid 
informationsöverförandet. Vid denna process kommer fakta att bli budskap p.g.a. 
förvrängningar vid kodning och tolkning. Dessa förvrängningar kan bero på de inblandades 
personlighet, känslor, attityder och erfarenheter86. Vid dubbelriktad information undviks 
feltolkningar av information då utsändaren på ett annat sätt kan kontrollera mottagarens 
tolkning av informationen87. 
 
Vanliga felkällor som leder till att inkorrekt eller förvrängd information förmedlas är att 
sändaren gör antaganden om hur informationen kommer tas emot av mottagaren, att vi 
använder för få sinnen vid kommunikation och varierande uppfattningar kring situationer och 
de inblandade personerna88. 

                                                 
81 b6.se. Allt om vitamin b6, 2007-12-12 
82 Elsevier, 1977  
83 Intervju med Joakim Olsson 2007-09-27 
84 Dimmlich, 2000, S. 141 
85 Dimmlich, 2000, S. 143 
86 Maltén, 1998, s. 13 
87 Dimmlich, 2000, S. 144 
88 Maltén, 1998, s. 14 
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2.4.1 Symboler och bildkommunikation 

I produkter används ofta symboler för att underlätta användandet eller varna användaren. Den 
uppenbara fördelen med symboler i form av bilder istället för ord är eliminerandet av de 
språkliga hinder som kan uppstå; användaren kan kanske inte läsa eller behärskar inte språket 
som står skrivet. Symboler blir i dessa lägen mer lättmottagliga för en bredare publik89. Bilder 
fungerar även som en god påminnare vid användandet av produkten. 
 

                                                 
89 Strandberg, S. Kvardröjande analfabetism Indiens största misslyckande, 2007-12-12 
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3 Analys 
För att undersöka relevanta delar av den existerande marknaden samt utreda nuvarande 
förhållanden och förutsättningar har en analys genomförts innehållande en benchmarkstudie 
samt en nulägesanalys, dessa delar är beskrivna nedan. 

3.1 Benchmark 

Den första solugnen för matlagning skapades år 1767 av den Fransk-Schweiziska 
vetenskapsmannen Horace de Saussure90. Vetenskapen att samla in och behålla solenergi i 
enlighet med växthuseffekten var tidigare välutforskad men de Saussure var den första 
människa som dokumenterat applicerat denna teknologi till matlagning. 
 
Generellt kan det sägas att det finns två huvudmetoder att laga mat med solvärme. Antingen 
kan solstrålningen fokuseras på maten med hjälp av en reflektor eller en lins eller så kan 
solvärmen överföras och lagras i en låda, på samma sätt som i en drivbänk. Dessa båda 
principer kan även kombineras på varierande vis och det är så som de flesta solugnar 
fungerar. 
 
Reflektorn kan vara plan, bestå av flera plana ytor i olika vinklar, välvd i två dimensioner, 
vara parabolisk eller sfäriskt formad91. De olika utformningarna koncentrerar ljus i olika hög 
grad och kräver olika nivå av teknisk kunnighet och kostnader. Den kan vara tillverkad i 
princip vilket reflekterande material som helst, vanligt är dock; spegelglas, metallplåt eller 
metallfolie. 
 
En ugn av lådmodell har en genomskinlig yta som släpper in solstrålning i lådan. Den 
fysikaliska principen för en ugn av lådmodell är att synligt ljus lätt kan passera genom 
exempelvis en glasyta medan värmestrålning blockeras92. När synligt ljus träffar en 
ljusabsorberande mattsvart yta omvandlas strålningsenergin till värme; ljusets våglängd 
ökar93. Om ugnens insida är svart faller alltså ljuset in genom glaset, omvandlas till 
värmestrålning och kan sedan inte stråla ut igen. Lådan kan exempelvis vara utformad som en 
rektangulär box med ett lock som går att öppna eller som en genomskinlig kupa som man 
sätter över maten. Lådan fyller ännu en funktion i och med att den skyddar maten från att 
kylas av luftväxling. 
 
Exempel på konkurrerande solugnar 
 

1. Global Sun Oven är en solugn som tillverkas i USA men som används i 126 länder 
runt om i världen94. Den kan komma upp i temperaturer uppemot 200° C. Den 
ställs in efter solen genom att hela ugnen vrids och lutas; maten hålls horisontell 
genom en speciell upphängningsanordning. Den kvadratiska lådan är byggd i 
glasfiberarmerad plast med en lucka av härdat glas. Den har fasta reflektorer på 

                                                 
90 The Solar Cooking Archive. Horace de Saussure and his Hot Boxes of the 1700's, 2007-12-12 
91 Dessus & Pharabod, 2000, S.73 
92 Kerr, 1991 
93 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s.2 
94 Wisemen Trading and Supply. Solar cookers: Global Sun Oven, Sunspot, and Cookit plus cook books, 2007-
12-12 
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alla fyra sidor. Lådan är ca: 0,5 x 0,5 m och väger omkring tio kg. Ordinariepris på 
denna ugn är 229 $ vilket i skrivande stund (26 dec -07)  motsvarar 1408 SEK95. 
Global Sun Oven finns att beskåda i figur 2. 

 

 
Figur 2. Global Sun Oven96 

 
2. MS-ST9 Primrose är en solmatlagningsanordning som ej är av lådtyp97. Istället 

koncentreras solljuset mot en punkt där ett tillagningskärl upphettas. 
Konstruktionen har en arbetsyta vid sidan av tillagningskärlet. På grund av den 
stora koncentrationen av solljuset finns vissa säkerhetsrisker förknippade med 
felaktigt användande av produkten. MS-ST9 Primrose väger ca 11 kg och kostar 
som byggsats 241 € vilket i skrivande stund (26 dec -07) motsvarar 2269 SEK98. 
MS-ST9 Primrose finns att beskåda i figur 3. 

 

 
Figur 3. MS-ST9 Primrose99 

 
3. SunPan är en solugn av lådmodell med en spartansk konstruktion. Ugnen är 

tillverkad av spillbitar från tryckplåtar av aluminium varför materialkostnaden 
understiger 10 $. I originalutförande är ugnens reflektor inte inställbar. Denna 
produkt är konstruerad för att kunna tillverkas lokalt och tanken är att 
byggnadselementen ska anpassas efter tillgång. Det finns ingen uttalad distributör 

                                                 
95 forex.se, 2007-12-12 
96 Wisemen Trading and Supply. Solar cookers: Global Sun Oven, Sunspot, and Cookit plus cook books, 2007-
12-12 
97 Mueller Solartechnik. Solar Cookers and Solar Ovens from Mueller Solartechnik, 2007-12-12 
98 forex.se, 2007-12-12 
99 Mueller Solartechnik. Solar Cookers and Solar Ovens from Mueller Solartechnik, 2007-12-12 
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av denna produkt men ritningarna går att köpa100. SunPan finns att beskåda i figur 
4. 

 

 
Figur 4. SunPan101 

 
Sammanfattningsvis kan nämnas att variationen och uppfinningsrikedomen gällande 
solungsbyggen är väldigt stor. Många innovativa lösningar står att finna på varierande 
internetbaserade diskussionsforum där privatpersoner delar med sig av sina erfarenheter av 
matlagning med solenergi. 

3.2 Nulägesanalys 

Dagens solugn är av lådmodell tillverkad av glasfiberarmerad plast med en plan reflektor i 
form av en spegel. Spegeln sitter i lådans yttre lock och mellan det yttre locket och lådan finns 
en träram som håller ugnens två glasskikt på plats. Träramen med dess glasskikt bildar ugnens 
inre lock. I lådan finns glasfiberisolering och innerväggar bestående av en bockad svartmålad 
plåt i aluminium-zinklegering. Vidare finns ett tillhörande stålstativ som höjer upp ugnen från 
marken och möjliggör vridning av densamma. Ugnen finns att beskåda i figur 5. 
 
Ugnens totala vikt är 26 kilo och den kostar 1168 Bolivianos, vilket, i skrivande stund (26 dec 
-07), motsvarar 898 SEK102 103, att tillverka. I den summan ingår de materialkostnader, 839 
Bolivianos, och lönekostnader, 312 Bolivianos, som uppstår under produktionen. 

                                                 
100 SunGravity Online. SunPan: Overview, 2007-12-12 
101 ibid 
102 Lions Clubs International. Lions växelkurser för januari 2007, 2007-12-12 
103 forex.se, 2007-12-12 
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Figur 5. Dagens solugn 

 
Materialval för att understödja lokal produktion 
 
Dagens solugn består av material som köps in i Bolivia och de flesta detaljer produceras 
internt i verkstaden. Vid materialförändringar hos produkten är det av betydelse att materialet 
finns lättillgängligt, inte bara vid själva produktionen utan även för reparation och underhåll 
av solugnar ute på marknaden. 

3.2.1 Produktens ingående detaljer 

Här nedan analyseras ugnens ingående detaljer mer noggrant med avseende på tillverkning, 
vikt, produktionstidsåtgång samt detaljkostnad. 
 
En vikttabell, över den existerande solugnens detaljer har upprättats, se bilaga 3, något som 
åskådliggörs i figur 6, och detta dokument visar att 35 procent av solugnens totala vikt består 
av glasdetaljer i form av planglas samt spegel. 33 viktprocent består av glasfiberarmerad plast 
i form av ytterlåda och lock. 22 viktprocent är metalldetaljer, främst bestående av stativet och 
ugnens innerplåt. Vidare består åtta procent av ugnens vikt av trä vilket ramen som 
glasskivorna fästs i tillverkats av. 
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Detaljviktsdiagram
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Figur 6. Diagram över den relativa viken hos de i ugnen ingående detaljerna 

 
På liknande manér har tillverkningskostnaden för de olika detaljerna analyserats, se bilaga 4. 
De kostnader som visas i figur 7 inkluderar såväl materialkostnader som, vid applicerbara fall, 
bearbetnings- samt monteringskostnader. Anmärkningsvärt är att den detalj som bär den 
största materialkostnaden, 42 procent, är glasfiberlådan med lock. Efterföljande detaljer som 
har en materialkostnad på 5 – 10 procent är innerplåten, träramen, kastrullen, spegeln, 
glasrutorna, stativ samt isolering. 
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Figur 7. Diagram över den relativa detaljkostnaden hos de i ugnen ingående detaljerna 
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Lådan och ytterlocket 
 
Lådan och locket tillverkas internt, i verkstaden, av glasfiberarmerad epoxiplast. I 
tillverkningsprocessen brukas en form som mall där glasfiberstycken varvas med epoxiplast i 
tre till fyra lager. Innan detta sker appliceras gelcoat i formen vilket ger ugnen en slät blå yttre 
yta.  
 
Mellan lock och låda finns ett stag som skruvas åt och låser locket i rätt position. Detta 
stålstag är tillverkat lokalt i verkstaden och består av tre huvuddelar nämligen två skenor och 
en spännskruv. Den ena skenan är fäst i locket och den andra i lådan. Spännskruven fungerar 
som en led mellan skenorna och är den detalj som skruvas åt vid lämplig position för att låsa 
lockets rörlighet. 
 
Materialkostnaden för plastlådan och dess lock är 341 Bolivianos (detta motsvarar 263 
SEK104 105) och står genom detta för 42 procent av produktens materialkostnad, se bilaga 4. 
Vidare tar lådan och locket ungefär 240 minuter att tillverka vilket ytterligare ökar 
detaljkostnaden till 497 Bolivianos. Vikten för dessa två delar uppgår till 5,2 kg vilket betyder 
20 viktprocent av produktens totalvikt. 
 
Mellanlocket 
 
Mellanlocket består som ovan nämnt av en träram som fixerar två planglas. Mellanlocket är 
som namnet antyder placerat mellan det yttre locket och ugnens låda och är förbundet till 
dessa båda detaljer med hjälp av gångjärn. Mellanlockets detaljer köps in och enbart 
montering sker i verkstaden. Den innersta glasrutan är permanent fastsatt i träramen medan 
det yttre glaset går att avlägsna, detta för att underlätta rengörning. Den inre rutan är fäst med 
silikon och den övre vilar på en filtlist och spänns fast med fyra små hakar. För att varmluft 
inte ska tränga ut ur ungsvolymen finns en gummilist fastsatt på lådans överkant mot vilken 
mellanlocket spänns fast med hjälp av två, internt producerade spännjärn. 
 
Mellanlocket har ett stag som möjliggör uppställning i öppnat läge. Detta metallstag består av 
två skenor som är ledade i mitten. Den ena skenan är fäst i ugnens låda och den andra i 
träramen och utformningen av staget gör så att mellanlocket låses i uppfällt läge där de två 
skenorna är parallella och ej kan vridas längre. 
 
Träramen köps in för 70 Bolivianos och väger 2,2 kg. Träramen är legotillverkad på grund av 
bristande interna resurser och färdigheter inom snickeri. De två glasrutorna väger tillsammans 
uppskattningsvis 6 kg vilket motsvarar 23 procent av produktens totalvikt och kostar 50 
Bolivianos att köpa in. 
 
Innerplåten 
 
Innerplåten består av tre bockade stycken som är hopfogade med nitar. Plåten är målad svart 
för att omvandla solstrålningen till termisk energi och med silikon tätas de tre ihopnitade 
delarna. Innerplåtens framsida är vinklad för att vara ortogonal mot de från spegeln infallande 

                                                 
104 Lions Clubs International. Lions växelkurser för januari 2007, 2007-12-12 
105 forex.se, 2007-12-12 
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solstrålarna. En sådan utformning gör att plåten absorberar mer av den infallande energin106. 
Plåten fästs i ytterlådans övre kant. 
 
Plåten köps in i stycken och kapas, bockas, nitas, lackas och monteras i verkstaden. 
Materialkostnaden för plåten i en ugn är 75 Bolivianos och efter bearbetning till färdig detalj 
har kostnaden stigit till 114 Bolivianos vilket motsvarar tio procent av produktens 
totalkostnad. Det tar 60 minuter att bearbeta plåten och den väger strax över två kg. 
 
Spegeln 
 
Spegeln som reflekterar ner ytterligare solenergi i lådan fästs med silikon på insidan av det 
yttre locket. Locket vinklas vid användning så att reflektionen faller rätt. Glasspegeln väger 
approximativt 3 kg och kostar 50 Bolivianos att köpa in. Spegeln är beskuren i korrekt 
dimension vid inköp. 
 
Isoleringen 
 
Ugnens glasullsisolering läggs mellan lådans och innerplåtens väggar för att hålla kvar 
värmen i ungsvolymen. Isoleringen tillhörande en solugn kostar 40 Bolivianos. 
 
Stödet 
 
Ugnsstödet svetsas ihop av stålrör och T-profilsstålbalkar. Stödets nedre del, vilken står på 
marken är utformat som ett kors. Från korsets centrum går metallröret upp och i detta rör kan 
ovandelen av stödet fästas; den del som sitter ihop med ugnen. Den övre delen är utformad på 
ett liknande sätt som den undre med skillnaden att två piggar svetsats fast för att fästas i 
undersidan av ugnens baksida där två hål borrats upp. Rördelarna möjliggör att ugnen i sin 
helhet kan rotera fritt och därigenom ställas in efter solens bana över himlen. En ytterligare 
skillnad mellan stödets undre och övre del, förutom vissa måttskillnader, är att den undre 
delens ben bockats ner för att kunna gräva ner sig i jorden för ytterligare stadga. Stödet 
lackeras i grå färg för att skydda mot korrosion och hela detaljen produceras i verkstaden. 
 
Stativet väger 3,4 kg och tar 90 minuter att tillverka. Dess totala detaljkostnad uppgår till 
108,5 Bolivianos. 

3.2.2 Tillverkningsmöjligheter på plats i Cochabamba 

I dagsläget arbetar två personer med tillverkningen av solugnarna i Cochabamba, varav en på 
deltid. Den befintliga verkstaden består av ett takbelagt betonggolv på ca 50m2 samt två 
invändiga förrådsutrymmen på totalt ca: 25m2. Maskinparken består av: vinkelslip, 
sprutmålningsspruta, plåtbockmaskin, svets, slagborrmaskin, kompressor, metallkap, 
penslar och andra glasfiberverktyg. Dessutom finns dessa maskiner lättillgängliga: 
40-tonspress, svarv, handborrmaskin, pelarborrmaskin, stor plåtsax, metallsåg.  
 
Vissa detaljer köps in utifrån, färdiga att montera. Detta beror på att verktyg samt 
kvalifikationer saknas för detta arbete eller att det inte är ekonomiskt försvarbart att tillverka 
detaljerna själva. De detaljer som man faktiskt förädlar från grundmaterial är ytterlådan och 
dess lock, innerplåten, stativet samt vissa beslag. 

                                                 
106 Goswami, Kreith & Kreider, 2000, s.84 
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En etablerad kontakt finns med plåtbearbetningsverkstäder samt snickerier då kastruller och 
träramarna köps in därifrån. Leverantörer av råmaterial och detaljer är i regel små lokala 
tillverkare belägna i Cochabamba med omnejd. 

3.2.3 Produktutvecklingen fram tills idag 

Initialt, för tio år sedan då solungsproduktionen startade, användes en afghansk 
produktionsbeskrivning tagen ur en tidning. Där beskrevs en solugn av lådmodell gjord i trä 
och den bolivianska varianten utvecklades ifrån denna beskrivning med vissa modifikationer. 
Vissa förändringar har skett under årens lopp och de mest framträdande beskrivs här nedan. 
 
Lådmaterial 
 
Som nämnts ovan var den första modellens låda gjord av trä. Anledningen till att materialet så 
småningom byttes ut var för att kunna skapa nya mer estetiskt tilltalande former. 
Utformningen var principiellt den samma men övergången till glasfiberarmerad epoxiplast 
möjliggjorde rundade hörn samt en högklassig ytfinish. Ytterligare fördelar med materialbytet 
var att lådan blev mindre känslig för väta och träparasiter. Nackdelarna med detta 
materialbyte var främst att materialkostnaden steg samt att produkten blev svårare att reparera 
för den enskilde användaren. 
 
Materialet i glasramen 
 
I dagsläget produceras inte solungnens glasram i verkstaden då erforderlig kvalité inte gick att 
upprätthålla gällande snickeriarbetet. Försök har gjorts att skapa glasramen i glasfiberarmerad 
epoxiplast men resultatet visade sig undermåligt. Plastramen blev inte styv nog och tenderade 
att slå sig. Det finns funderingar på att återuppta försöken med en plastram, dock modifierad 
med ett förstyvande stag. 
 
Låsningen av det övre locket 
 
Initialt var staget som säkrade lockets positionering konstruerat med hjälp en kolvstång. Vid 
reglering av locket vandrade kolven och låstes sedan genom att en spännskruv tryckte mot 
den inre cylindern, se figur 8. Denna konstruktion byttes ut mot dagens stag då man inte 
kunde producera kolven tillräckligt noggrant och detaljerna kärvade fast i varandra. Dagens 
stag, som är beskrivet i avsnitt 3.2.1, är av simplare typ men har ibland tyvärr den egenheten 
att erforderlig friktion mellan de två metallskenorna efter långvarigt bruk ej uppnås varvid 
funktionaliteten försvinner. 
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Figur 8. Staget till reflektorlocket som det såg ut på de först tillverkade solugnarna. Den yttre 
lådan var tillverkad i trä och målad. Färgen har flagnat efter tio år i solen. 

 
Reflektormaterial 
 
På försök har glasspegeln i dagens produkt bytts ut mot en högreflekterande plastfilm som 
fästs på lockets insida. Plastfilmen skulle minska kostnaden och vikten samtidigt som 
reflektorn inte riskerar att krossas. Försöksresultaten visade dock på en nedsatt solinstrålning 
till ugnsvolymen och idén vidareutvecklades inte. Dessutom repas en plastfilm lättare än en 
spegel, vilket i och för sig inte behöver sänka reflektionsförmågan nämnvärt men kan påverka 
produktens estetiska uttryck. 

3.2.4 Förhållanden under vilka ugnen skall distribueras och användas 

Under studieresan bekräftades den utsatta situationen som råder i Bolivia. Under vistelsen 
rådde dels en omfattande gruvarbetarstrejk och en bageristrejk. Värden under vistelsen, Eugen 
Arvidsson, berättade att situationen inte på något sätt var unik och att man aldrig visste vilken 
konflikt som skulle blossa upp från dag till dag.  
 
På utflykter till landsbygden kan man med egna ögon se de fattigas situation där ofta stora 
familjer får samsas på knappa resurser. En annan del som kan berättas om under dessa 
utflykter är infrastrukturen som på många ställen är ytterst basal. En fjorton mil lång bilresa, 
under goda förhållanden, genom bergen ner till låglandet tog fyra timmar att genomföra vilket 
kan styrka detta påstående. 
 
För att få ytterligare information om produktens användnings- och distributionsförhållanden, 
och då speciellt utanför Bolivia, genomfördes två intervjuer med personer med erfarenhet av 
arbete i utvecklingsländer, Joakim Olsson på Kooperation utan gränser och Göran Haag på 
Sida. 
 
Intervju med Kooperation utan gränser 
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Joakim Olsson gav många nya intressanta perspektiv på projektet under intervjun107. Nedan 
följer en sammanfattning av den information och de åsikter som kan komma till nytta för 
projektet. 
 

• Solugnen riktar sig främst till fattigt folk på landsbygden och då är hållbarheten 
väldigt viktig; inte bara att produkten ska kunna hålla länge utan även att man med 
enkla medel ska kunna reparera den om något går sönder. För den fattige lantbrukaren 
är det viktigt med lättillgängliga och billiga material.  

• Familjesituationen ser ofta ut så att mannen arbetar och håller i pengarna medan 
kvinnan är användaren till produkten och det är även kvinnan som släpar hem ved. 
Detta betyder att det blir än viktigare att reparationer kan ske utan stora ekonomiska 
förluster då det inte är den primära användaren som ska betala för materialet. 

• Produkten baserar sig på utomstående finansiering vilket i för sig möjliggör att folk får 
högkvalitativa produkter men det ger ingen hållbar situation; vad händer när 
finansieringsprojektet tar slut? 

• Produkten kolliderar med den tilltänkta målgruppen, de som behöver ugnen har inte 
råd med den. Kunderna som har råd med ugnen köper hellre en gasugn. 

• Det är dyrt att vara fattig. Utan cashflow är man tvungen att köpa små kvantiteter av 
allt vilket leder till höga priser. Detsamma gäller om man ska köpa ved, vilket kan 
motivera en investering i produkten. 

• Vedeldning är även ett folkhälsoproblem. Ofta används vedugnar som inte är 
energisnåla och som brukas under stora delar av dagen. Luftvägsinfektioner är 
tillsammans med magåkommor de enskilt största dödsorsakerna i världen. 

• De senaste 20 – 30 åren har kommersiell avverkning bidragit till obalans i skogsbruket 
i Latinamerika.  Detta sker ofta utan planer på återplanering då företag ofta enbart 
köper avverkningsrätten och inte själva marken. Ökenutspridning och erosion brukar 
ske då någon köper upp stora arealer mark för att sedan avverka och sälja virket. Det 
som återstår blir ofta betesmarker som överbetas och då på några år förvandlas till 
ökenområden. 

• En rimlig ekonomisk kostnad för den tilltänkta målgruppen är max 30 – 40 USD och 
hänger ihop med vedpriset. 

• Massproduktion sänker inte priset tillräckligt för att de som behöver produkten ska ha 
råd med den och dessutom stimuleras inte lokal ekonomi. 

 
Intervju med Sida 
 
Nedan följer en sammanfattning av den information och de åsikter som förmedlats via Göran 
Haag på Sida108. Viss information av vikt har dock utelämnats då snarlika punkter finns 

                                                 
107 Intervju med Joakim Olsson 2007-09-27 
108 Intervju med Göran Haag, 2007-10-05 
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sammanfattade under sammanfattningen av intervjun med Kooperation utan gränser. Bland 
annat har båda respondenterna nämnt att en prisnivå på runt 200 kronor skulle vara rimligt för 
solugnen. 
 

• Det är svårt att introducera sådana här nymodigheter som bryter mot traditionella 
användarmönster. Sida har försökt, redan från början av 80-talet, stödja förbättring av 
vedspisar som är mer energisnåla och det har vart svårt att få igenom. Sådan ovilja till 
förändring beror på tradition och ekonomiska aspekter.  

• Att föredra är simpla produkter som exempelvis en lokal smed eller murare kan 
tillverka och tjäna pengar på. En sån tillverkning är mer hållbar i ett långt och 
lokalekonomiskt perspektiv. 

• Även fattiga bönder gör en investeringsbedömning och ofta satsas det på ett billigt 
alternativ med nedsatt kvalité. Bra avbetalningsvillkor skulle kunna sätta den 
prioriteringen ur spel. 

• För att starta ett projekt som kan bära sig själv på sikt kan man inte fokusera på de 
allra fattigaste i ett land. Dessa människor måste få produkten i gåva då de absolut inte 
har några pengar att investera. Istället bör man börja där det finns goda förutsättningar 
så att det senare kan sprida sig vidare till fattigare områden. Efter att verksamheten 
tagit fart kan produktionsvolymerna ökas och därigenom kan priset sjunka. 

3.2.5 Användarundersökningen 

En mindre användarundersökning genomfördes i Bolivia i vilken användare på två olika 
platser utfrågades om hur de använde produkten, vad de tyckte om den rådande 
produktdesignen och vad de skulle vilja förbättra. Intervjuerna utfördes med tolk mellan 
engelska och spanska. Den första platsen som besöktes var ett barnhem i en förstad till 
Cochabamba. Där användes två solugnar i den dagliga matlagningen till barnen som ett 
komplement till den vanliga ugnen. Intervjupersonen var barnhemmets kokerska. 
 
Den andra platsen som besöktes var en fritidsgård i samma förstad. Även här användes två 
ugnar för att laga mat åt barnen som ett komplement till den gasspis som fanns i köket. 
Emellertid var fritidsgården inte öppen alla dagar i veckan. På fritidsgården hjälptes 
föreståndarinnan och övrig personal åt att svara på frågorna. 
 
Sammanfattning av användarundersökningen 
 

• Kokerskan på barnhemmet rengör ugnen efter varje användning med en torr trasa. 
• På barnhemmet hade man råkat ut för att ugnen vält och gått sönder. 
• Personalen på barnhemmet flyttade aldrig sina ugnar. 
• På uppmaningen att önska sig vad hon ville gällande solugnen, utan några 

begränsningar angående vad som var möjligt, önskade kokerskan på barnhemmet att 
ugnen skulle vara snabbare. 

• Kokerskan på barnhemmet tyckte om att bruka ugnen då man inte behövde vakta 
maten även om man, vintertid, behövde rotera den relativt ofta. 
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• Personalen på fritidsgården rengör ugnen med en torr eller lätt fuktad trasa. Dessutom 
torkar de upp så fort de spiller något i ugnen. (Färgen i dessa ugnar hade också flagat 
mindre än färgen i barnhemmets ugnar). 

• Alla hade någon gång bränt sig på ånga från ugnen när de öppnade. 
• Personalen på fritidsgården flyttade undan efter varje användningstillfälle på grund av 

att så många barn rörde sig omkring platsen där de stod. De var rädda att ugnarna 
skulle gå sönder. 

• Personalen på fritidsgården ville att ugnen skulle ha mer plats inuti. 
• Personalen på fritidsgården ville att den skulle ha fler handtag så att fler skulle kunna 

hjälpas åt att bära den. 
• Personalen på fritidsgården ville ha större ugnsformar. 
• Personalen på fritidsgården ville kunna ta med sig ugnen på camp. 
• Personalen på fritidsgården föreslog att man skulle kunna bära den som en ryggsäck. 
• De undrade om man kunde använda den som kylskåp också  multifuktion. 
• En av de kvinnliga medarbetarna på fritidsgården efterfrågade en mer robust 

lockhållararm; hon tyckte att spegellocket svajade för mycket. Även om det aldrig 
ramlat igen tyckte hon att det kändes osäkert. 

• Samma person tyckte också att glaslocket skulle ha en hållare som automatiskt 
fastnade i uppställningsläge när man öppnade locket. 

 
Författarna gavs sedermera ytterligare ett tillfälle att få information från användare; vid ett 
besök i den lilla och avlägset belägna byn Torotoro mötte författarna en kvinna vars mor ägde 
en solugn av den aktuella typen. Hennes mor var bortrest och hon vågade därför inte använda 
ugnen eftersom hon tyckte att det verkade för svårt. 
 
Slutsats av användarundersökningen 
 
Förutom att direkt bidra till idédatabasen gav dessa resultat möjlighet att dra ett antal olika 
slutsatser kring hur ugnens design och funktion kunde förbättras. Bland annat bör ugnen 
kunna bli varm fortare medan den maximala temperaturen inte bör bli så mycket högre än i 
dagens produkt eftersom maten då måste passas i större utsträckning. Det vore bra om ugnen 
inte var så ömtålig att den gick sönder om den tippade. Dessutom bör stativet vara stabilt och 
sitta fast bättre i ugnen. Den färg som i nuläget används till ugnens interiör lossnar för lätt 
från underlaget, speciellt om något spills på den. Därför bör denna lösning omarbetas. Det är 
också viktigt att ugnen ger ett robust intryck och att den är så enkel att använda som möjligt 
samt att även detta, om möjligt, återspeglas i produktens formgivning. 
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4 Resultat 
Förutom projektets slutleverabler presenteras här resultatet av projektets olika delsteg i form 
av dokument som skapats under processen, resultat av de genomförda analyserna samt de 
resultat som försök och tester mynnat ut i. Viss fördjupad information om de olika 
arbetsmetoder som använts ges också i detta kapitel. 

4.1 Planeringen av projektet 

I början av varje projekt bör en övergripande planering ställas upp. Detta för att 
projektdeltagarna skall få en överblick över vad som behöver göras och när detta måste ske 
för att det ska bli en naturlig arbetsprocess och för att projektet ska bli klart i tid. Ett projekt 
kan sägas bestå av en mängd aktiviteter som måste utföras inom projekttiden. 

4.1.1 Work Breakdown Structure 

För att lyckas åstadkomma en naturlig arbetsgång gjordes en såkallad Work Breakdown 
Structure (WBS). För att skapa en sådan skrevs först en lista på arbetsuppgifter som skulle 
utföras. Därefter identifierades de arbetsuppgifter som inte var beroende av att några andra 
aktiviteter var genomförda. Dessa sattes i början av WBS:en. Därefter byggdes strukturen upp 
längs en tidsaxel där aktiviteter följde i kronologisk utförande ordning. Projektets färdiga 
WBS finns i bilaga 1. 

4.1.2 GANTT-schema 

En tidsplanering av projektet och dess ingående arbetsuppgifter utfördes. En omfattande 
tidsplanering är alltid svår att upprätta, speciellt om erfarenheten av liknande projekt är liten. 
Kvalificerade gissningar, baserade på eventuella tidigare erfarenheter och sunt förnuft, får 
ligga till grund för hur lång tid varje aktivitet kan ta. Ett sätt att visualisera en tidsplanering av 
ett projekt är att rita upp ett såkallat GANTT-schema. I bilaga 2 kan projektets GANTT-
schema beskådas. 

4.1.3 Riskanalys 

En riskanalys togs fram enligt beskrivningen i kapitel 2. Riskanalysen delades även in i olika 
typer av risker, nämligen risker som projektmedlemmarna rår över, risker som orsakas av 
andra personer nära projektet, risker som beror på en kombination av dessa två samt övriga 
risker där utomstående personer eller händelser påverkar projektets gång; detta för att få en 
tydligare struktur på riskanalysen. För att beskåda projektets riskanalys, se bilaga 5. 

4.2 Idégenerering 

För att generera en vid flora av idéer till projektet nyttjades de systematiska 
idégenereringsmetoder som beskrivits i arbetsprocessteorin i kapitel 2. 
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4.2.1 Brainwriting 

Fördelen med Brainwriting i jämförelse med Brainstorming är att det underlättar för alla 
deltagare, inte endast de mest verbala, att komma fram med sin åsikt. Detta betyder att fler 
idéer framkommer och att färre lösningsförslag förbises. Det som däremot talar för 
Brainstorming är att en givande diskussion kan förekomma och uppbringa värdefulla idéer. 
För att få till en sådan diskussion uppmanades deltagarna, efter avslutad övning, att tala om 
hur de tänkt initialt och hur sedan deras grundidé utvecklats allteftersom pappret gått runt. 
 
Två Brainwritingsessioner har utförts, en i Bolivia och en i KTH:s lokaler i Stockholm. 
Deltagarna för den första övningen var primärt människor som kommit i kontakt med ugnen, 
antingen vid produktion eller vid användning. Den andra övningen syftade till att hämta idéer 
från människor som inte hade någon strikt bild av hur produkten såg ut för att få fram mer 
kontroversiella och nyskapande förslag. Detta tillfälle inleddes med en brainstorming kring de 
grundprinciper man kan använda sig av för att värma mat, allt för att öka bredden på senare 
skapade förslag. 
 
Resultat av Brainwritingen 
 
De båda Brainwritingtillfällena resulterade i över 100 mer eller mindre fristående 
lösningsförslag på problem inom diverse kategorier. Huvudkategorierna som upprättats efter 
övningarna för att särskilja de olika idéerna var: 
 

• Produktionsunderlättande åtgärder 
• Förbättring via materialval 
• Förbättring kring användaraspekter 
• Multifunktionalitet 
• Effektförhöjning 
• Modulariseringsunderlättande förslag 
• Transportunderlättande åtgärder 
• Viktreduceringsaspekter 
• Kostnadsreducerande idéer 
• Komponentreducering  
• Övriga förbättringsförslag 

 
De flesta förslag kunde passas in i ett flertal av dessa kategorier men placerades i en 
huvudsaklig. Alla kategorier som varje idé påverkade markerades dock vid respektive idé så 
att det på ett överskådligt sätt framgår hur varje enskild idé påverkar helheten. 
 
Den första Brainwritingsessionen resulterade i många olika lösningsförslag men det framkom 
även många tidigare okända problemområden. Lösningsförslagen var till viss mån 
tillrättalagda för att kunna appliceras, utan större ingrepp, på den existerande produkten. 
Under den andra sessionen framkom i större utsträckning, som avsett, idéer som var lite mer 
nyskapande. De idéer som uppkom under Brainwritingövningarna kan beskådas i bilaga 6. 

4.2.2 SIT, Systematic Inventive Thinking 

För Project INTI är det av stor vikt att minska produktens vikt och kostnad varför det 
naturliga verktyget att använda är det som SIT kallar för Subtraction.  
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Resultat av verktyget Subtraction 
 
SIT-verktyget Subtraction visade sig generera många idéer, värda att utredas, på en mindre 
komplex, lättare och billigare produkt. Exempel på vitala komponenter som eliminerades var 
reflektorn, det dubbla glasskiktet och ugnens stativ. 
 
I reflektorfallet resulterar elimineringen i en billigare, lättare och mindre ömtålig ugn som 
effektivt skulle kunna användas vid goda väderförhållanden på gynnsamma platser. Vid 
mindre fördelaktiga situationer då man behöver den extra energin reflektorn trots allt bidrar 
med kan spegeln bytas ut mot en reflekterande plastfilm, ett högblankt lack på lockets insida 
eller med en annan optisk lösning än en planglasspegel.  
 
Tas det dubbla glasskiktet bort förvandlas ugnen till en stekhäll där innerplåten värms upp 
medan luften runt omkring förblir relativt sval. Denna konstruktion skulle vara lämplig för att 
t.ex. torka grödor. Reduceras bara ett av glasskikten får man en ugn som är lättare, enklare att 
rengöra och billigare att tillverka men som inte har samma isolerande förmåga som tidigare. 
Detta alternativ skulle även det kunna vara tillämpligt vid gynnsamma förhållanden. Om 
glasskiktet byts ut mot ett plastskikt erhålls en produkt som är lättare och mer hållbart än 
ursprunget men som har likvärdiga isolerande och optiska egenskaper. 
 
Om ugnens stativ eliminerades skulle detta resultera i en ugn som står direkt på marken. Detta 
skulle, förutom den uppenbara fördelen med att slippa producera stödet, även resultera i en 
bättre isolerad ugn som inte riskerar att tippa då starka vindar blåser. 

4.2.3 Spontana idéer 

Då arbete sker i ett projekt är det oundvikligt att spontana lösningsförslag framkommer, vilket 
självklart är positivt. Systematiska metoder ligger som en garant för att få fram en stor bredd 
av idéer men det är även av stor betydelse att ta till vara på lösningar som framträder mer 
impulsivt. Redan i startgroparna av projektet började spontana lösningsförslag på 
problemställningen att framträda. Dessa dokumenterades och sparades undan till projektets 
idégenereringsfas.  
 
Resultat som uppkommit ur spontana idéer 
 
Många varierande resultat från detta har framkommit. Dock har flertalet av dessa även 
uppträtt i de mer systematiska övningar som uträttats. Nedan följer de idégenereringsresultat 
av vikt som inte är beskrivna i föregående delkapitel. 
 
En reflektor kan, som tidigare nämnts, bestå av olika reflekterande material. Alternativ som 
togs i åtanke under idégenereringsfasen var till exempel metallfolier, uppolerade metallskivor 
och högblanka färger, lacker samt plastfilmer. 
 
Transparent respektive metalliserad polyesterfilm skulle kunna användas som yttre skikt i 
glaslocket respektive reflektor. Filmen är tunn och flexibel men mycket stark och tålig mot 
slitage och stora temperaturskillnader – den används bland annat i väderballonger109, 

                                                 
109 Brown, 2001, s. 213 
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vindsurfingsegel110 och overheadfilm. Polyetylentereftalat, som är det precisa namnet, säljs 
exempelvis som Mylar ®111. Metalliserad film av olika plastmaterial används även i 
livsmedelsförpackningar där innehållet måste skyddas mot ljus. 
 
De två glasskikten som släpper igenom solenergi och isolerar ungsvolymen kan rimligtvis 
ersättas med plastskivor som har glasliknande egenskaper vad de gäller ljustransmission, 
kemikaliebeständighet, termisk tålighet samt UV-beständighet.  
 
Ugnens ytterlåda samt lock som består av glasfiberarmerad plast som, förutom att den väger 
mycket, även tar mycket av produktens produktionstid i anspråk, se bilaga 4. En låda 
tillverkad i ett tunnare eller lättare material som har fullt tillräcklig stadga och hållfasthet vore 
önskvärt. 

4.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation för den nya produkten togs fram. Eftersom uppdragsgivare och 
uppdragstagare i detta projekt var väl införstådda med projektets syfte och har haft en 
gemensam bild av vad arbetet skall mynna ut i användes kravspecifikationen mestadels till att 
hålla projektet på rätt spår och som stöd vid val av idéer och koncept. 

4.3.1 Arbetsgången vid genererandet av kravspecifikationen 

Det första steget i framtagandet av kravspecifikationen var att sätta upp en lista över vilka 
kategorier som specifikationen skulle innefatta. Detta gjordes för att ingen aspekt skulle 
riskera att förbises. Dessa kategorier var effektivitet, vikt och volym, tillverkning, montering, 
säkerhet vid tillverkning och användning, miljö, hållbarhet och extra funktioner. Därefter 
utformades krav och önskemål inom dessa kategorier. Exempelvis skrevs en lista över 
tänkbara säkerhetsrisker förknippade med användning respektive tillverkning; detta för att 
kunna ta hänsyn till samtliga risker i kravspecifikationen. Projektets uppdragsgivare och de 
som arbetar med tillverkningen av ugnen har deltagit i arbetet med framtagandet av kraven 
och författarna har även låtit sig inspireras av användare och sakkunniga i u-landsfrågor112 113 
Den benchmarkingstudie som genomförts har också bidragit till kravspecifikationens slutliga 
innehåll. Ett effektivitetstest specificerades även för att möjliggöra utvärdering av den nya 
produkten. Slutligen sammanställdes kraven och önskemålen i ett dokument och sorterades på 
nytt in i större kategorier i syfte att göra dokumentet mer tydligt och lättläst. Efter detta 
återstod endast smärre justeringar. Arbetet resulterade i projektets slutliga kravspecifikation 
som finns att beskåda i bilaga 7. Denna version skapades den 18/9 2007, i projektets 13:e 
vecka, och har sedan dess sett likadan ut. 
 
De flesta värden som återfinns bland kraven har anpassats från dagens produkt; den nya 
produkten får generellt inte vara sämre än dagens produkt. Önskemålen har satts relativt högt 
för att fungera som en ledstjärna i arbetet men uppmärksamhet har ändå iakttagits för att tillse 
att värdena inte är orimliga. 
 
I kravspecifikationen hänvisas till Volvos kemikalielistor, dessa återfinns i bilaga 8. 

                                                 
110 Ashby och Johnson, s. 204 
111 Nationalencyklopedin, Polyetylentereftalat, 2007-12-12 
112 Intervju med Göran Haag, 2007-10-05 
113 Intervju med Joakim Olsson 2007-09-27 
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4.4 Matematisk modell 

För att testa olika parametrars betydelse för ugnens funktion upprättades en matematisk 
modell av solugnen. I modellen simulerades uppvärmningsförloppet i ugnen. Yttre betingelser 
såsom solens vinkel, solstrålningens intensitet och yttertemperaturen kan i modellen ställas in 
då dessa faktorer varierar i olika delar av världen och under olika perioder på dygnet och året. 
Vidare kan ugnens egenskaper, såsom geometri och materialegenskaper, ändras för olika 
simuleringar med fördelen att det lätt går att testa hur exempelvis ett materialbyte eller en 
dimensionsändring skulle påverka ugnens funktion. Det går även att simulera hur förloppet 
skulle se ut med mat inne i ugnen. 
 
Modellen bygger på att energi tillförs ugnen genom solstrålning varav en del energi lämnar 
ugnen genom värmeledning respektive strålning och resten stannar i ugnen och värmer upp 
dess innehåll. Innehållet består av luft samt en viss mängd mat. Energiflödet in i ugnen är i 
modellen konstant då ingen hänsyn tagits till solens rörelse medan energiflödet ut ur ugnen 
ökar med dess ökande temperatur. Detta medför att ugnen får en teoretisk maximal temperatur 
vid givna förhållanden som uppnås då energiflödena in och ut ur ugnen blir lika stora. 
 
Vissa förenklingar har gjorts i modellen. Exempelvis bortses från avkylning genom 
konvektion, då denna effekt antas vara mycket liten i förhållande till avkylningen genom 
ledning och strålning och dessutom är svår att simulera på ett naturtroget sätt. Yttemperaturen 
på utsidan av ugnen antas därför vara lika med omgivningens temperatur och yttemperaturen 
på insidan antas vara densamma som luftens temperatur inne i ugnen. Vidare antas att luftens 
specifika värmekapacitet och att den strålande ytans emissionstal är konstanta under hela 
förloppet fastän dessa faktorer egentligen förändras en aning med temperaturen. Ingen hänsyn 
har tagits till ugnens rundade kanter; dessa behandlas istället som räta vinklar. Ingen hänsyn 
har tagits till de olika vinklar med vilka strålar infaller mot olika material, trots att detta kan 
påverka graden av reflektion och absorption. Hänsyn har heller inte tagits till den energi som 
åtgår till att värma upp ugnens väggar vilket medför att den matematiska modellen av ugnen 
snabbare blir varm än den verkliga ugnen skulle ha blivit men fortfarande har samma 
sluttemperatur. 
 
Den matematiska modellen är programmerad i programmet Matlab114 vilket möjliggör enkla 
förändringar av parametrar samt tydliga simuleringar och uppritande av grafer. För att 
beskåda den matematiska modellen och vad de olika parametrarna baseras på, se bilagorna, 9 
och 10. 

4.4.1 Resultat av datorsimuleringar 

Nedan följer en sammanställning av de resultat som genererats av de datorsimuleringar som 
utförts. 
 
Simulering av variation av antalet glaslock 
 
I en simulering utvärderades möjligheten att använda tre respektive en glasskiva istället för 
två, samt möjligheten att ha en dubbelt så tjock luftspalt mellan de två glasskivorna. Det enda 
som förbättrade ugnens effektivitet var den tjockare luftspalten men då värmeledning genom 
konvektion inte tagits hänsyn till i den matematiska modellen är förmodligen förbättringen 
                                                 
114 The MathWorks 
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inte lika stor som simuleringen påvisar. Att använda endast ett glas gav, enligt simuleringen, 
en mycket försämrad maxtemperatur. 

4.5 Tester 

Vissa av de idéer som uppkommit under arbetets gång testades i syfte att utreda hur 
produktförändringar i enlighet med de uppkomna idéerna skulle påverka ugnens funktion. 
Testutrustning togs fram och ett standardiserat testningsförfarande sattes upp. Den nuvarande 
produkten användes som referensobjekt. 

4.5.1 Testutrustning 

I detta delkapitel beskrivs den testutrustning som användes vid de genomförda testerna. En 
viktig anledning till detta är att produktutvecklare och forskare skall kunna genomföra tester 
på ett sätt som är jämförbart med det sätt på vilket testerna inom Project Inti genomförts. 
 
Testriggen 
 
För att simulera den solstrålning som når jordens yta har en testrigg konstruerats. Testriggen 
består av en trästomme som positionerar fem stycken halogenlampor som riktats ner mot 
testzonen. Fyra utav halogenlamporna är positionerade symmetriskt kring den femte lampan 
som är fäst i upphängningens centrum. Mittenlampan har en effekt på 1000 W och de fyra 
omgivande lampornas effekt är på 500 W vardera. Dessa totalt 3000 W sprids på en area, vid 
marknivå, av ca sex kvadratmeter. Sex kvadratmeter kan låta som ett stort område vid testen 
men märk väl att ljusintensiteten minskar mot detta områdes periferi och anledningen till den 
stora arean är att få en jämn intensitet i själva testzonen. Denna spridning betyder att all energi 
inte träffar ugnen och därigenom skapar en energisituation liknande de goda förhållanden som 
föreligger i Bolivias bergsområden. Testobjekten, ugnarna, placerades på en lastpall mitt i 
strålningsfältet med ett avstånd av en meter från den mittersta lampan till centrumpunkten hos 
ugnens glaslock. Ett tomt kokkärl med lock av den typ som medföljer den nuvarande 
produkten var vid standardtestförfarandet placerat i ugnen. Figur 9 visar hur testriggen såg ut. 
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Figur 9. En skiss av testriggen. 
 
Temperaturlogger 
 
För att mäta och förvara temperaturdata har en temperaturlogger av modell Campbell 
Scientific 21X använts som via termoelement registrerar de olika mätvärdena. De data som 
samlas av loggern överförs till en dator där värdena kan observeras och ritas upp i grafer. 
Mätning skedde vid standardtestförfarandet på tre olika punkter, nämligen (1) inuti det tomma 
kokkärlet, (2) fritt i ugnen, ca 5 cm från botten där termoelementet blev utsatt för direkt 
strålning från testriggens lampor och (3) fritt i rummet där testerna genomfördes, ca 1 meter 
bakom testriggen och ca 1 meter upp från golvet. Temperaturloggerns kalibrering 
kontrollerades genom att termoelementen stoppades i ett isbad. Avvikelserna från 
referenstemperaturen 0 ˚C var mindre än 0,2 ˚C. Temperaturloggern finns avbildad i figur 10. 
 

 
Figur 10. Campbell Scientific 21X. 

 

Testzon 

Halogenlampor 

Testrigg från sidan Testrigg framifrån 

4 X 500W lampor 

1 X 1000W lampa 
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Testprototyp 
 
En testprototyp konstruerades för att underlätta modifieringar av produkten vid varierande 
tester, se figur 11. Testprototypen skapades för att efterlikna den existerande produkten i så 
stor utsträckning som möjligt. Även då enklare och billigare material har använts till 
prototypen än i den existerande produkten har tester visat att de är likvärdiga funktionellt. 
 
Exempel på de tester som utförts med hjälp av testprototypen är: 
 

• Innerplåtens svarta färgs inverkan på ungstemperaturen 
• Isoleringens inverkan på ungstemperaturen 
• Funktionalitet av varierande isoleringsmaterial 

 
Dessa tester skulle kräva stor åverkan om de skulle testas på den befintliga ugnen och det var 
därför testprototypen konstruerades. Prototypen kan lätt monteras ihop och tas isär så att 
ingrepp av typen ovan underlättas. 
 

 
Figur 11. Foto av testprototypen på plats i testriggen. 

4.5.2 Resultat 

Som nämnts ovan utfördes flertalet tester för att kunna utvärdera olika idéer. Vissa av dessa 
idéer visade sig inte vara värda att gå vidare med medan andra, mer lovande, utreddes 
ytterligare. Nedan följer de slutsatser som kunde drags utifrån testresultaten. 
 
Referenstester 
 
Både den existerande produkten och testprototypen testades i originalkonfiguration för att 
tjäna som jämförelseobjekt vid övriga tester. Utifrån dessa tester kunde författarna verifiera 
att både den matematiska modellen och testprototypen hade ett uppvärmningsförlopp som 
tydligt liknade den existerande ugnens. Slutsatsen att dessa båda modeller på ett 
tillfredställande sätt efterliknade sin förebild, och följaktligen kunde användas för att 
predicera en färdig produkts egenskaper, kunde därför dras. Alla test har utförts under, 



 39

ungefär, tre timmar. På den tiden har kurvorna planat ut och inga radikala förändringar sker 
efter detta.  
 
Isoleringstester 
 
Betydelsen av isoleringsmaterialvalet utreddes i en testomgång. Tester genomfördes helt utan 
isoleringsmaterial, med endast ett lager stanniol mellan ytter- och innerväggarna, samt med 
halm, frigolit (expanderad polystyren) respektive hopknölat papper som isolering. Resultaten 
av dessa tester redovisas i figurerna 12 och 13. 
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Figur 12. Uppritad graf av isoleringstester, första omgången 
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Figur 13. Uppritad graf av isoleringstester, andra omgången 

 
För att ytterligare reda ut de olika isoleringsmaterialens potential har beslutsmatrisen nedan 
tagits fram. 
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Tabell 1. Beslutsmatris för val av isoleringsstrategi. 

 
Beslutsmatrisens kategori isolationsförmåga baseras delvis på data beträffande 
isoleringsmaterialens värmeledningstal115 men även på utförda tester.  
 
De genomförda testerna samt beslutsmatrisen ovan resulterade i att ett flertal slutsatser kunde 
dras. 
 
Jämförande tester där ugnen värmts upp med ordinär mineralullsisolering och helt utan intern 
isolering har utförts för att utreda betydelsen av isoleringsmaterial. Dessa tester visade upp en 
temperaturdifferens på tolv grader Celsius i själva ungsvolymen medan differensen i 
kastrullen enbart var två grader Celsius.  
 
Uppvärmningsförfarandet skilde sig på så vis att den oisolerade ugnen snabbare kom upp i 
temperatur. Det tog en och en halv timme innan ugnen med mineralull kom upp i en högre 
temperatur än den utan isolering. Ugnen skulle dock utan isolering svalna fortare vid 
väderförhållanden med växlande molnighet, något som kan orsaka hälsoproblem om maten 
för länge innehar medelhög värme116. Vidare bör man ta i beaktning att ingen termiskmassa i 

                                                 
115 The Engineering ToolBox. Thermal Conductivity of some common Materials, 2007-12-12 
116 Public Health – Seattle & King County. Food temperatures and the Danger Zone, 2007-12-12 

 DATUM* 
Mineralull

 
Papper 

 
Halm 

 
Frigolit 

Utan 
Isolering 

Stanniol 
insida 

Isolationsförmåga 0 - - + - - 

Fukttålighet 0 - - 0 + + 

Monterings-
funktionalitet 

0 - 0 - + + 

Ekonomi 0 + + - + + 

Tillgänglighet 0 + + 0 + 0 

Miljöpåverkan 0 + + 0 + 0 

Uppvärmnings- 
förlopp 

0 + 0 0 + + 

Arbetsmiljö 0 + + + + + 

Summa 0 +2 +2 -1 +6 +4 

*Jämförelseobjekt. De andra isoleringsalternativen har jämförts med 
mineralullsisoleringen. De olika bedömningarna baseras delvis på fakta, dels på utförda 
tester men även på bedömningar gjorda av projektmedlemmarna och ska alltså inte ses 
som obestridliga fakta utan som ett stöd vid val av isolationsmaterial.  
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form av mat tillförts ugnsvolymen vid testerna, något som kan medföra att den oisolerade 
ugnens temperaturstegring ser mer betydande ut en vad den skulle vara vid verklig 
användning.  
 
Olika tester har utförts med variation av internt isolerande material. Material som undersökts 
är frigolit, papper och halm. Utöver dessa material har det utretts hur vida en stanniolklädd 
ugnsinsida reflekterar tillbaka utstrålad energi i en för övrigt isoleringsfri ugn. 
 
Alla dessa lösningar skulle fungera ur isolationssyfte även om de skulle medföra viss 
försämring gällande maxtemperatur. Det som eliminerar vissa av materialen handlar istället 
främst om andra saker. 
 
Pappersisoleringen visade sig vara svår att få på plats vid montering. Det hopknölade pappret 
anpassade sig illa till innerplåtens form vilket resulterade till att innerplåten deformerades. 
Det är av denna anledning som testerna har indelats i två omgångar då testugnens prestanda 
sjönk efter papperstestet. Beskådas figurerna 12 och 13 syns alltså en skillnad i maximal 
temperatur. För att kunna jämföra de olika testresultaten har ugnen testats med mineralull i 
både omgång ett och två. 
 
Frigolitisoleringen visade sig fungera relativt väl som isoleringsmaterial. Observera att det i 
testerna som utfördes inte fanns frigolitisolering i det tomrum som den snedvinklade delen på 
innerplåten skapar mot ytterskalet. Frigolitplast är tillverkad av polystyren vilket har många 
goda egenskaper för denna applikation. Att använda styrenplast skulle medföra en 
isoleringslösning med låg vikt och god fukttålighet117. Nackdelen med styrenplast som 
isoleringsmaterial är att vid kontakt med innerplåten kommer materialet att övergå till ett 
gummiliknande material. Den temperatur då detta sker kallas glasomvandlingstemperaturen118 
och sker för polystyren vid 100˚C119. Vidare skulle ett byte från mineralull till frigolit inte 
medföra någon ekonomiskvinning Trots frigolitens många starka egenskaper går inte idén 
vidare till konceptstadiet på grund av dess termiska och ekonomiska brister. 
 
Halmisoleringen var lätthanterlig och ur ekonomisk synvinkel en stark konkurrent till 
mineralullsisoleringen om det inte var för risken att fukt skulle göra så att halmen ruttnar120.  
 
Den isolationsfria ugnen visade sig fortfarande medföra en funktionsduglig produkt. 
Alternativet är bättre än mineralullen på alla avseenden förutom själva isolationsförmågan. 
 
Ugnen med stanniol mellan väggarna visade sig bara vara en, ur ekonomisk och 
tillverkningsmässig synvinkel, sämre version av den isolationsfria ugnen. 
 
Övriga icke avancerade isoleringsmaterial avfärdades i ett tidigt stadium utan vidare tester 
och inkluderade Leca-kulor och träspån som har ett värmeledningstal som betyder att man 
måste ha tre respektive två gånger så tjockt isoleringslager för att uppnå samma 
isoleringsförmåga121. Att använda packchips av vegetabilisk stärkelse som isolering har även 
det tagits i beaktande. Sträkelsen ansågs som ett attraktivt alternativ eftersom hanteringen vid 
tillverkningen är betydligt behagligare än då dagens isoleringsmaterial, glasfiberull, används. 

                                                 
117 Klason & Kubát, 2001, s.96 
118 Klason & Kubát, 2001, s.51 
119 Klason & Kubát, 2001, s.96 
120 amazonails. Strawbale Futures, 2007-12-12 
121 Etik & Energi. Att tänka på vid nybygge, 2007-12-12 



 42

Packchipsen skulle även innebära ett gott material i miljöhänseende. Packchipsen valdes dock 
bort när efterforskningar visade att dessa inte var resistenta mot fukt och väta122. 
 
Reflektionstester 
 
Variationer i reflektionsförmåga har testats mellan den befintliga lösningen med en glasspegel 
samt med andra reflekterande material så som reflekterande plastfilm och stanniol. Vid dessa 
tester lutades ugnen bakåt för att en större andel av den i ugnen infallande strålningen skulle 
gå via reflektorn jämfört med standardtestproceduren. Denna förändring av ugnens position 
motsvarar förhållanden med lågt stående sol. Lutningens storlek togs fram via ett test där 
ugnens spegel togs bort. Det visade sig i detta test att ugnstemperaturen minskade markant 
och därigenom behövde den extra tillförseln av energi som en spegel medbringar. Ugnens 
bakkant var då i samma position som i grundtesterna medan dess framkant höjdes 20 
centimeter. 
 
Nedan följer de från reflektionstesterna utvunna resultaten. 
 
Utvändiga reflektortester visar att reflektionsförmågan för plastfilmsreflektorn och 
stanniolreflektorn är så pass lika att skillnaden inte med säkerhet kan sägas vara 
lösningsberoende. Störst skillnad är i fallet med termoelement i kastrull men differensen 
uppgår bara till någon enstaka grad.  
 
Jämför man dock resultaten mellan plastfilms- och stanniolreflektorn med den traditionella 
glasspegelreflektorn ser man en tydlig skillnad i uppnådd temperatur. Den största anledningen 
till detta är, enligt teoristudierna, att spegeln har ett lägre reflektionstal än plastfilmen och 
stanniolen för att en del av energin lagras i spegelns glasskikt. Dessa resultat går att beskåda i 
figur 14. 
 

                                                 
122 Witre, Renatur, 2007-12-12 
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Figur 14. Testresultat för varierande reflektormaterial 

 
Invändiga reflektortester har även utförts för att utreda hur vida hela innerplåten ska vara 
svart eller om man med fördel kan låta valda delar vara reflekterande. Genom att placera 
reflekterande gavlar inuti ugnen och därigenom rikta den strålning som annars skulle träffa 
innerplåtens yttre partier in mot mitten kan ugnens temperatur höjas. Figur 15 visar de 
testresultat som insamlats. 
 

 
Figur 15. Testresultat för reflekterande ungsgavlar 
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I slutskedet av testet skiljer sig temperaturerna med tolv respektive åtta grader Celcius 
beroende på om man tittar på termoelementen som är positionerade fritt i ugnen eller de som 
är inuti kastrullen. Det bör även tas i beaktning att den modifiering av ugnen som utfördes 
under gaveltestet inte stämmer överens med hur produkten skulle tillverkas med denna 
applikation. Termisk massa tillfördes vid införande av gavlarna under testet men i 
verkligheten skulle gavlarna ersätta den ordinarieväggen och inte som nu lutas mot. 
Temperaturhöjningen kan följaktligen anses vara i underkant mot vad den faktiskt skulle vara. 
För att öka förståelsen för hur dessa gavlar ser ut, se figur 16. 
 

 
 Figur 16. Reflekterande gavlar placerade i ugnen 

 
Test av interiörfärgens betydelse 
 
Färgens inverkan på solugnens maximala temperatur har utretts genom tester utfärdade dels 
med en obehandlad innerplåt och dels en svartlackerad innerplåt. Testerna visar på en 
betydande temperaturökning då ugnens interiör är svart. Skillnaden uppmättes i kastrull till 25 
grader och fritt i ugnen till 17 grader Celsius. Detta kan beskådas i figur 17. 
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Figur 17. Testresultat för interiörsfärgstest 

 
En avikelse kan beskådas i figur 17. Efter knappt 80 minuter tar den svartlackerade ugnens 
temperatur ett språng. Denna avvikelse har dock inte påverkat tolkningen av testet. 

4.6 Utvärdering av idéer 

Nedan följer en utvärdering av de idéer som faktiskt har medfört något specifikt till den 
slutgiltiga produkten. De idéer som inte direkt påverkade slutresultatet finns i bilaga 11. 

4.6.1 Utvärdering av isolationsmaterial 

Det isoleringsmaterial som är aktuellt att använda i produkten är mineralull vilket även 
används i dagens produkt. Dock finns det ett alternativ till denna isolering och det är att 
använda en ugn utan innerisolering. Detta alternativ är gångbart trots att ugnens prestanda 
sjunker något tack vare de ekonomiska vinningarna. Skulle man eliminera 
isoleringsmaterialet skulle produktens materialkostnad sjunka med 40 Bolivianos och 
därigenom rikta sig mot kunder som inte har de ekonomiska förutsättningarna att införskaffa 
en mer högpresterande ugn. 

4.6.2 Utvärdering av reflektortester 

Många lyckade idéer har genererats beträffande ugnens reflektorer och tester har påvisat goda 
resultat med avseende på ugnsprestanda. Nedan följer utvärderingen av två idéer som visat sig 
lovande. 
 
Utvändiga reflektormaterial 
 
Reflektortesterna visade sig framgångsrika gällande att höja ugnens temperatur men även 
andra aspekter förbättras med de presenterade förslagen.  
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Byter man ut glasspegeln mot en självhäftande reflekterande plastfilm blir ugnen inte bara 
varmare utan dess vikt och materialkostnad minskar också. Plastfilmen riskerar heller inte att 
krossas. Vidare kan nämnas att materialpriset, vid ett byte från glasspegel till plastfilm, 
uppskattningsvis skulle sjunka till en fjärdedel. Denna jämförelse har skett mellan 
inköpspriset av spegeln hos dagens produkt samt inköpspriset per reflektor baserat på priset 
för en 100 fots-rulle mylarfilm av 50 tums bredd hos det amerikanska företaget Plant'It 
Earth123. 
 
Tester med stanniol som ersättning till glasspegeln föll förvisso ut väl men stanniolens 
svaghet ligger i att den lätt går sönder vid användning. Det material som kommer att användas 
till den nya produkten blir följaktligen den självhäftande plastfilmen. 
 
Invändiga reflektorer 
 
Idén om att innerplåtens sidostycken skulle vara reflekterande och luta så att infallande 
strålning fokuserades mot matlagningsområdet visade sig, via utförda tester, fungera så pass 
väl att denna lösning kommer appliceras på den nyutvecklade produkten. 

4.6.3 Modularisering 

Idén att tillverka ugnen i olika utföranden uppkom från två olika håll. Dels tillverkas ugnen 
idag i tre olika storlekar och dels uppkom idén att låta kunden välja mellan olika 
kastrullalternativ (då olika tillagningskärl har olika för- och nackdelar) under 
idégenereringssessionerna. Eftersom ugnen kommer att säljas till privatpersoner och 
organisationer med vitt skiftande betalningsförmåga och eftersom den kan komma att 
användas i olika delar av världen, med de varierande förutsättningar detta innebär, framstod 
det som ett gott alternativ att kunna variera ugnens egenskaper genom att erbjuda olika 
produktkonfigurationer på ett mer utvecklat sätt än bara genom att variera storlek och 
kokkärls typ. 
 
Variationerna skulle t.ex. kunna utgöras utav: 

• Extra reflektorer 
• Destilleringsutrustning 
• Kokkärl av varierande typ 
• Vattenuppvärmningsmoduler 
• Isoleringsalternativ 
• Ytterväggmaterial av t.ex. glasfiber, vanlig plast, masonit eller plywood 

4.7 Sammanställning av produktutformningen 

Den nya solugnen är, för att få en produkt som kan användas utan regelbunden tillsyn, av 
lådtyp och består av dessa huvudkomponenter: 
 

• Ytterlåda samt lock 
• Innerplåt* 
• Reflektor* 

                                                 
123 Plant’It Earth. Mylar, 2007-12-12 
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• Glasskiva samt plastfilm* 
• Sammanbindande trästruktur* 
• Stativ 
• Isolering 
• De för huvudfunktionen vitala detaljer (gångjärn, fästelement, gummilist.)* 
• Övriga detaljer, exempelvis bärhantag och kastruller 

 
* Då kunden ska ha möjlighet att själv komponera ihop delar av sin produkt utifrån vissa 
detaljval har det i listan ovan noterats vilka detaljer som kommer att vara de samma oavsett 
produktversion. De komponenter som utgör denna konstruktionsbas är alltså markerade. 

4.7.1 Konstruktionsbasen 

De standardkomponenter som konstruktionsbasen består av och som är de samma oavsett 
vilka ungsalternativ man väljer beskrivs här nedanför. 
 
Innerplåten 
 
Innerplåten har samma funktion och utförande som den nuvarande produkten fast med vissa 
förbättrande modifikationer. Dessa avvikelser från originalplåten syftar till att höja ugnens 
prestanda samt att göra produkten stapelbar, något som underlättar vid transport. 
 
För att höja ugnens prestanda har plåtens bakstycke, på liknande manér som dess framstycke, 
vinklats för att därigenom träffas av den infallande solstrålningen på ett mer effektivt sätt. 
Denna formförändring underlättar även stapelbarheten då flera innerplåtar kan läggas i 
varandra. Vidare har plåtens numer olackerade sidostycken lutats in för att reflektera 
infallande solstrålning mot matlagningsvolymen. 
 
För att positionera glasskivan har slitsar skurits ut i plåten och sedan bockats inåt. Dessa 
bockade slittsar fungerar som flänsar som glaset vilar på samt hålls fast av från översidan.  
 
Reflektor 
 
Reflektorn har, som tidigare beskrivits, bytts ut mot en reflekterande, självhäftande plastfilm 
som fästes i ugnens lock. 
 
Glasskiva samt plastfilm 
 
Den undre glasskivan som fungerar som lock till ungsvolymen har valts att behållas från den 
nuvarande konstruktionen. Detta beror på att ett materialbyte skulle medföra förhöjda 
kostnader då materialet behöver hantera relativt höga temperaturer. 
 
Den övre glasskivan har dock ersatts av en transparent plastfilm för att minska produktens 
vikt samt öka dess hållbarhet. Denna plastfilm träs utanför ytterlådan och fästs med hjälp av 
resårband för att underlätta eventuellt avlägsnade av filmen vid rengöring. 
 
Sammanbindande trästruktur 
 
För att sammanbinda innerplåt och ytterlåda används fristående träreglar. I dessa träreglar 
fästs alltså innerplåt och ytterlåda med hjälp av oförsänkta skruvar med rundad skalle.  
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De för huvudfunktionen vitala detaljerna 
 
De för huvudfunktionen vitala detaljerna kommer i flertalet fall överföras från den tidigare 
produktvarianten, vissa skillnader föreligger dock. 
 
Ugnens gummilist kommer att bytas ut till en tunnare dörrlist på grund av en ny 
konstruktionslösning för införande av mat till ugnen, se stycket nedan vilket behandlar 
ytterlådans utformning för en utförligare beskrivning av denna konstruktionslösning. 
 
Vid användandet av den befintliga produkten har ett problem identifierats med dagens stag 
som låser fast reflektorlocket i rätt position. Den konstruktion som i dagsläget används blir 
lätt förslitet och erforderlig friktion uppnås ej vilket medför att locket slår igen. Detta har 
medfört en detaljintroduktion till den nya produkten. Dagens stag har ersatts av en lösning 
som kan liknas vid uppställningen av en motorhuv på en bil. Ett stag fästs i ugnslocket som 
vid uppfällande sätts fast i ugnens ytterlåda. För att detta ska vara funktionsdugligt 
fortlöpande under dagen, då ljusets infallsvinkel förändras, finns flera spår på ugnens 
ytterlåda där staget kan fästas i. 

4.7.2 Detaljer med variationsmöjlighet 

De i ugnen, varieringsmöjliga, detaljerna finns beskrivna här under. 
 
Ytterlåda samt lock 
 
Ytterlådan ska ej tillverkas på samma sätt som i dagsläget då detta anses vara för kostsamt, 
tidskrävande vid produktion och medföra för dålig transportbarhet hos produkten. Det finns 
ett flertal tänkbara alternativ som skulle ta bort de brister som dagens produkt kommer med 
på grund av den nuvarande ytterlådan. Två välfungerande alternativ är en låda tillverkad av 
tre millimeters polykarbonatskivor och en annan variant tillverkad i trä. Själva lådformen ska 
vara av ett liknande utförande som i dag. 
 
Polykarbonaten kan köpas in på plattor som vid tillverkningen kapas upp i rätt dimension för 
att sedan kallbockas till önskad form. Denna bockningsprocedur medför att alla ytterlådans 
delar ej kan komma från ett och samma stycke. Lådans gavlar är alltså lösa delar som fästs 
fast i resterande låddel med lim, förslagsvis av tvåkomponentstyp.  
 
I tidigare produktversioner har lådan bestått av trä. Detta fungerade väl och var ett mindre 
kostsamt alternativ till dagens epoxilåda. Det är av denna anledning trä återinförs som 
lådmaterials alternativ. 
 
Ugnens lock kommer att bestå av en plan skiva som fäst fast i resterande ugn på samma sätt 
som dagens produkt; med gångjärn. På lockets insida kommer den reflekterande plastfilmen 
att fästas. 
 
Stativ 
 
Ugnen är i dagens utförande svår att fästa i stativet, särskilt då en ensam person ska utföra 
denna handling. Det är nästan tvunget att beskåda ugnen underifrån för att passa in de 
uppborrade hålen i ugnsbotten med stativets piggar. För att underlätta detta har stativet 
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genomgått vissa förändringar. Stativet består, liksom idag, av två delar där den understa delen 
är av samma utförande som hos dagens solugn. Den övre delen, där det förut fans fyra armar 
som ugnen vilade på, har fått en utformning med två armar. Dessa går i en V-formation ut till 
ytterlådans bakstycke där de fästs, via inpassning, med stålcylindrar och öglor. Denna 
stativkonstruktion kräver mindre ansträngning vid montering, särskillt då ugnsvikten är 
betydligt lägre än förut samt det faktum att man kan se vart stativet ska passas in. 
 
Alternativet gällande stativet är att alls inte ha något som lyfter ugnen; ugnen ställs på marken 
eller förslagsvis på ett bord. 
 
Isolering 
 
Isoleringsalternativen är som tidigare beskrivet antingen mineralull, ett alternativ som ger god 
prestanda, eller, det mer ekonomiska alternativet, en ugn utan intern isolering.  
 
Övriga detaljer med variationsmöjlighet  
 
Det finns en del detaljer som inte är viktiga för att ugnen, vid användandet, ska bli varm eller 
inte. Dessa detaljer kan vara bärhandtag, kastruller samt diverse tillvalsalternativ. Vill 
konsumenten utrusta sin produkt med extra funktioner och tillbehör sker en större investering 
vid inköpstillfället. 

4.8 Konceptgenerering 

Utifrån rimlighetsbedömningar och tester har den ursprungliga idébanken reducerats och 
beslutsmatriser har tagits fram där olika dellösningar har utvärderats. De idéer som framstår 
som lovande har efter detta valts ut och kombinerats ihop till koncept. Då tanken är att 
kunden ska få välja mellan olika produktvariationsmöjligheter följer nedan en presentation av 
två kombinationer till idéer, ett med högsta möjliga prestanda och ett ekonomiskt alternativ. 
 
Det finns dock komponenter som ligger som bas oavsett vilka produktvariationsmöjligheter 
kunden väljer till sin produkt. Koncepten nedan tar alltså enbart upp skillnaderna produkterna 
sinsemellan. 

4.8.1 Den högpresterande ugnen 

Ytterlådan: består av tre millimeter tjocka Polykarbonatskivor (PC) 
 
Isoleringen: består av mineralull för att behålla så mycket som möjligt av värmen i ugnen 
 
Vidare kan nämnas att kastruller, stekfat, handtag samt stativ inkluderas i detta koncept. 

4.8.2 Den ekonomiskt fördelaktiga ugnen 

Ytterlådan: är tillverkad av trä vilket har visat sig prisvärt och stadigt i tidigare 
produktversioner. 

 
Isoleringen: är i detta koncept helt borttagen för att spara in på materialkostnaden. 
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Vidare har tillvalsmöjligheter så som tillredningskärl, handtag samt ugnsstativ tagits bort 
i detta koncept, allt för att ta fram ett välfungerande, prisvärt koncept. Även det tätande  
silikonet, som vanligtvis appliceras på innerplåtens skarvar, har avlägsnats detta alternativ då 
det ej finns någon isolering som kan komma till skada av matspill. Tanken är att användaren 
själv kan införskaffa, tillverka eller köpa till delar som ökar produktens användarvärde i 
efterhand. 

4.9 Utvärdering av koncept 

Många uppnådda fördelar är beskrivna i resultatdelen av rapporten. Nedan följer en 
utvärdering av de två produktvarianter som beskrivits i föregående delkapitel.  

4.9.1 Den högpresterande ugnen 

Konsumenten som väljer detta alternativ är inte främst ute efter att spara pengar utan vill ha 
ett mer högpresterande alternativ med många användarunderlättande funktioner. På grund av 
detta sänks inte kostnaden för produkten så mycket som den kan göra utan uppskattas uppgå 
till 78% av den tidigare ugnens kostnad.  Detta baseras på jämförande prisuppgifter och en del 
uppskattningar. Dessa kan följas i bilaga 12. 
 
Den, för detta alternativ, mest centrala aspekten är istället ugnens prestanda; vilka 
temperaturer kan förväntas? Den prototyp som tagits fram under projektet bygger på samma 
lösningar som det högpresterande ugnsalternativet och ugnens maximala temperatur har 
uppmäts via testning i testriggen under normalförhållanden. Dessa temperaturvärden 
jämfördes sedan med den existerande ugnens maximala temperaturvärden under samma 
förutsättningar. Testerna visade att den nya produkten kom upp i en temperatur av 133°C i 
jämförelse med den gamlas temperatur på 130°C. Den högpresterande ugnen är alltså mer 
effektiv och kostar 16% mindre att tillverka och montera, se bilaga tolv. Dessutom underlättas 
transportbarheten markant då ugnen är stapelbar. 

4.9.2 Den ekonomiskt fördelaktiga ugnen 

I denna utvärdering kommer enbart kostnadsaspekter att utredas, hur mycket kan produktens 
kostnad sjunka och fortfarande vara ett välfungerande alternativ? 
 
Specifika tester har inte gjorts på detta alternativs prestanda därför kan den exakta 
ugnstemperaturen ej bestämmas. Beskådas helheten av de tester som utförts syns att det som 
sänker detta alternativs maxtemperatur är avsaknaden av isolering men samtidigt höjs 
temperaturen av de snedställda gavlarna och bytet av reflektor. 
 
Vid detta utförande kommer ugnen uppskattningsvis, se bilaga tolv, att kosta 47% av vad 
dagens produkt gör. Detta kommer medföra att fattiga personer faktiskt har en möjlighet att se 
över alternativet att investera i en ugn. 

4.10 Tillverkningsbeskrivning 

Tillverkningsbeskrivningen, som står att finna i bilaga 13, syftar till att på ett övergripligt och 
lättförståeligt sätt förklara hur solugnen kan tillverkas. Beskrivningen är relativt allmängiltig 
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då tanken är att olika tillverkare med varierande förutsättningar och materialtillgång ska 
kunna tillverka produkten. 

4.11 Användarbeskrivning 

Användarbeskrivningen, som kan beskådas i bilaga 14, ska distribueras tillsammans med alla 
solugnar. Syftet med detta är att produkten ska användas på ett korrekt sätt samt att 
säkerhetsföreskrifter på ett tydligt sätt ska framgå. Beskrivningen inkluderar även vissa tips 
på hur man kan få mer ut mer nytta av sin solugn. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel återges författarnas egna reflektioner över bland annat projektets resultat, 
metodval och potentiella framtida forsknings- och produktutvecklingsfrågor knutna till 
Project Inti och solugnar. 

5.1 Utvärdering av Project Inti och dess resultat 

Vid en jämförelse mellan projektets från början uppställda mål och dess resultat, kan 
slutsatsen att projektet nått sina mål dras. Den nyutvecklade matlagningsanordningen är de 
facto lättare att transportera än dagens ugn då den är lättare och slutmontering sker på plats 
hos användaren. Den är även enklare att tillverka och dessutom har tillverkningskostnaden 
minskats med 22 % hos det dyrare konceptet och 66 % hos det billigare, dels genom 
minskade materialkostnader och dels genom reducerad tillverkningstid, vilket leder till att fler 
människor i behov av en solugn också ha möjlighet att införskaffa den. 

5.1.1 Diskussion angående metodval 

Den arbetsgång och de metoder som använts i arbetet valdes utifrån ett för arbetsuppgiften 
anpassat urval av kunskaper författarna förlänats under sin utbildning på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Systematiska arbetssätt är användbara vid arbete med komplexa uppgifter. Dock 
kan vissa metodval diskuteras närmare. 
 
Det är inte ovanligt att de som arbetar i produktutvecklingsprojekt, och då speciellt i projekt 
av lite mer radikal karaktär, tar fram idéer som sedan sätts ihop till olika färdiga 
helhetskoncept och som därefter i sin tur utvärderas mot varandra. I detta projekt lades 
emellertid tonvikten på att finna de bästa idéerna innan dessa sattes ihop till koncept. 
Lösningsidéer för samma problem jämfördes systematiskt inbördes och de bästa idéerna togs 
med i slutkonceptet. På så sätt riskeras inte att en bra idé går förlorad bara för att den råkat 
kombineras med några sämre idéer i ett helhetskoncept som inte går vidare från 
utvärderingen. 
 
Eftersom inga koncept i egentlig mening ställdes emot varandra användes heller inte några 
beslutsmatriser vid mer än ett tillfälle. Då de idéer som jämfördes med varandra var relativt få 
till antalet var det fullt möjligt att väga in samtliga för beslutet nödvändiga aspekter vid 
respektive jämförelse. Endast vid val av isoleringsmaterial ställdes en beslutsmatris upp. 
Beslutsmatriser är mycket användbara, i synnerhet då ett större antal alternativa möjligheter 
skall utvärderas utifrån ett flertal kriterier; de ger då en oöverträfflig överblick över 
lösningsfältet. En svaghet med metoden att använda beslutsmatriser som beslutsstöd vid 
konceptval är att det i vissa fall kan vara svårt att göra rimliga bedömningar gällande ett 
koncept som i samma stund endast existerar ”på pappret”. Ytterligare en sak att bära med sig 
är att beslutsmatriser speglar en relativt subjektiv bild av lösningsfältet. Det är därför viktigt 
att flera personer får tycka till om viktning av kriterier och bedömning av koncept samt att 
bedömarna anstränger sig för att förhålla sig objektivt till de olika koncepten. 
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5.1.2 Motstridiga krav 

En utav de största och mest intressanta utmaningarna i produktutvecklingsarbete är att väga 
olika krav som ställs på produkten mot varandra. I ett idealiskt fall skulle produkten svara upp 
mot alla de krav och önskemål som ställs på den men detta är sällan möjligt. Då måste olika 
krav vägas mot varandra och den resulterande produkten uppfyller då antingen alla krav 
medelmåttigt eller vissa av kraven helt, men andra inte alls. Detta är ofta det som skiljer olika 
produkter avsedda för samma ändamål från varandra. 
 
Detta projektarbete har utgått från uppgiftsspecifikationen som gick ut på att komma med 
förslag på förbättringar av den befintliga solugn som tillverkas i Cochabamba. Tre av kraven 
på produkten som lämnades av uppdragsgivarna Eugén Arvidsson och Fernando Tapías utgör 
kärnan i vad som differentierar just denna produkt mot de konkurrenter som synats i 
Benchmarkingen (kapitel 3). Ugnen ska tåla att förvaras utomhus, den ska tillverkas helt av 
material som går att få tag på i Bolivia och den ska ha en lång livslängd (gärna tio år eller 
mer). Vidare kommer ugnen att tillverkas i små kvantiteter. Dessa krav och faktorer bidrar till 
att höja produktens användarvärde, men även produktionskostnaden för ugnen. Därmed blir 
denna produkt en större engångsinvestering för köparen än många konkurrerande produkter 
även om den totala kostnaden utslaget på en längre tid i jämförelse med konkurrerande 
produkter är rimlig. I intervjustudierna som genomförts inom projektet framkom det att 
produktens tilltänkta målgrupp generellt har en mycket låg investeringströskel. Göran Haag124 
på Sida uppskattade att en summa motsvarande 300 SEK vore det som en tilltänkt användare 
ekonomiskt skulle klara av att betala för en solugn, förutsatt att betalningen skedde vid ett 
tillfälle. Joakim Olsson125 på Kooperation utan gränser nämnde en något lägre siffra. 
 
Tänkbara modeller för finansiering 
 
Att resonera kring tänkbara finansieringsmodeller för ugnen är en uppgift som egentligen går 
utanför projektets avgränsningar men i ett arbete av detta slag är det ibland svårt att hålla sig 
till uppsatta avgränsningar. Författarna vill därför gärna förmedla sina tankar kring detta ämna 
i hopp om att andra utreder frågan vidare (se 5.3 Förslag på fortsatt arbete). 
 
En idé som uppkom redan innan projektet startade involverade en ovanlig sorts 
presentreklam. Idén går ut på att företag kan köpa en solugn som en presentreklamartikel, 
men istället för att mottagaren av presenten erhåller ugnen själv så ges ugnen till en 
behövande användare någonstans i världen. Mottagaren av presenten får istället ett intyg på 
att denne är ägare till en solugn som används av någon som annars skulle vara tvungen att 
elda med ved. I dessa dagar av gryende miljömedvetenhet hos konsumenter och samhälle 
kommer goodwill förmodligen att bli ett allt starkare vapen i kampen om marknaden och 
därför tror författarna att det kan finnas en potential i denna finansieringsform. Både Joakim 
Olsson på Kooperation utan gränser126 och Göran Haag på Sida127 delar denna uppfattning. 
 
Samtidigt framhåller Göran Haag vikten av att frigöra produkten från biståndsfinansieringen. 
För att produkten ska kunna överleva måste den finna en plats på en marknad där den kan 
utgöra en inkomstkälla för någon, menar han128. Biståndspengar tar slut men en produkt som 

                                                 
124 Intervju med Göran Haag, 2007-10-05 
125 Intervju med Joakim Olsson 2007-09-27 
126 Ibid 
127 Intervju med Göran Haag, 2007-10-05 
128 Intervju med Göran Haag, 2007-10-05 
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kan bringa inkomster överlever. Samtidigt bidrar de inkomster som produkten inbringar till 
uppbyggnaden av ekonomin i den region där den tillverkas och säljs. Därför vore det önskvärt 
att lokala hantverkare skulle kunna tillverka och saluföra ugnen på olika platser i världen. 
 
För att kunna starta upp verksamheter av detta slag krävs ofta en mindre investering – något 
som kan innebära ett större problem i utvecklingsländer. Här kommer idén om 
mikrofinansiering in. Grameen Bank i Bangladesh är ett exempel på en lyckad 
mikrofinansieringssatsning – banken lånar ut mindre belopp till kvinnor som behöver göra 
små investeringar för att starta en egen verksamhet. Kanske skulle mikrofinansiering kunna 
vara en dellösning på frågan hur solugnen skall få den spridning som önskvärt vore. 
 
Det kan även tänkas att en bank eller rent av försäljaren av solugnen skulle kunna erbjuda 
avbetalning som ett alternativ när ugnen säljs. Detta har, på försök, tidigare gjorts med 
framgång då vissa exemplar av den befintliga solugnen såldes i Bolivia. Denna förminskning 
av investeringströskeln medför att fler får möjlighet att köpa en solugn och på så sätt kan få 
en förbättrad privatekonomi, på lång sikt. 

5.1.3 Spridning av solugnen 

Tidigare satsningar på att distribuera solugnar har haft varierande framgång, bland annat för 
att acceptansen för nymodigheter ibland är relativt liten hos den tilltänkta målgruppen. Det är 
viktigt att användarna får se produkten användas och får smaka på maten som lagas i den. De 
måste känna sig förvissade om att maten blir god och säkra på hur produkten ska användas. 
Men det är inte bara bristen på acceptans som utgör ett problem. Finansiella frågor och rena 
transportfrågor är självklart hinder som detta projekt försökt minska, men även 
kunskapsöverföring är ett stort problem. Genom att sprida byggbeskrivningen till ugnen till 
användare som då kan tillverka sin egen ugn kan bot rådas på både finansiella frågor och 
transportfrågor precis som acceptansen för produkten inte borde vara ett problem om 
användaren själv byggt den. Dock kan vissa anpassningar av produkten, främst avseende 
materialval, behöva göras om den skall spridas på detta sätt. 

5.2 Osäkerhetsfaktorer i tester och beräkningar 

Viss osäkerhet gällande testernas validitet beror på parametrar såsom ljusets parallellitet, 
lampornas spektralfördelning, termoelementens placering samt uppvärmning av 
omgivningstemperaturen. Solens strålar faller, tack vare solens avstånd till jorden, in parallellt 
mot jordens yta. Strålarna från testriggen är dock inte parallella vilket medför att geometriskt 
avancerade reflektorer inte kan testas. Med de plana reflektorer som testats i Project Inti torde 
dock det fel som icke-parallelliteten medför vara litet. 
 
En optimal simulering av solen skulle innebära att lampornas spektralfördelning var identisk 
med den solstrålning som träffar jordens yta. Halogenlampornas spektralfördelning är enligt 
Gerrit Boschloo129 lik solstrålningens men vissa avvikelser finns självklart. Ej heller detta 
antas dock ha påverkat testernas resultat nämnvärt, särskilt då testerna endast jämfördes 
inbördes och inte med tester genomförda i solljus. 
 

                                                 
129 Intervju  med Gerrit Boschloo, 2007-09-14 
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Vid testerna eftersträvades att termoelementens placering skulle vara lika dan från test till test. 
Trots detta kan vissa mindre variationer ha förekommit vid vissa tester. Exempelvis kan 
termoelementens avstånd till ugnens botten respektive kastrullens sidor ha varierat lite.  
 
Testriggen ökar ugnens temperatur på ett naturtroget sätt. Testerna genomfördes i ett stort rum 
varför lamporna ej torde ha påverkat rumstemperaturen nämnvärt. Däremot varierade 
rumstemperaturen med upp till 5 ˚C de olika testtillfällen emellan vilket teoretiskt sett borde 
ha lett till fel i motsvarande storleksordning vid jämförelse mellan mätningarna. 
 
I två av testerna förekom orimliga fluktuationer i enskilda mätpunkter. Dessa har, via 
interpolering, ersatts i figur 14 i syfte att få mer överskådliga kurvor. Fluktuationerna uppkom 
i början av uppvärmningsproceduren och berodde troligen på en oidentifierad defekt hos 
temperaturloggern. Risk för feltolkningar anses inte föreligga på grund av dessa avvikande 
värden. Fluktuationerna förekom hos termoelementet som under testet med 
plastfilmsreflektorn befann sig fritt i ugnen samt och hos termoelementet som under testet 
med stanniolreflektorn befann sig fritt i kokkärlet. Det föreligger ingen misstanke om 
liknande felaktigheter i övriga tester då de mätfel som uppstod var väldigt markanta och lätta 
att upptäcka. 
 
Osäkerheter i de med den matematiska modellen utförda simuleringarna har till viss del redan 
diskuterats i avsnitt 4.4. Förutom de förenklingar som gjordes då modellen skapades bidrar 
också de implementerade värdena på de olika ingående parametrarna och konstanterna till 
osäkerheter. Det var svårt att hitta tillförlitliga värden på sådana parametrar och konstanter; ett 
problem som ingenjörer förmodligen relativt ofta ställs inför i sitt arbete. Dock antas de 
värden som använts i simuleringarna stämma bra överens med verkligheten. 

5.3 Förslag på fortsatt arbete 

Tvivelsutan kan produkten utvecklas vidare från den punkt där Project Inti slutar. Massor av 
idéer har uppkommit under projektet och det vore synd att inte undersöka användbarheten hos 
fler av dessa, inte minst de lite mer okonventionella. Samtidigt kan ännu mer analysarbete 
utföras, bland annat för att utröna om det kan finnas ett bättre alternativ till kokkärl av 
aluminium. 
 
Mathållning är ett känsligt och viktigt ämne som i allra högsta grad kan påverka allas vår 
hälsa. Även om författarna vid utvecklingen av solugnen försökt ta hänsyn till de speciella 
krav som ställs på produkter som skall användas vid matlagning skulle experthjälp utifrån i 
denna fråga vara att önska. De material och produkter som nu ingår i ugnens konstruktion är, 
av allt att döma, ofarliga vid normal användning av produkten men en bekräftelse av detta 
från en säker källa vore ändå en rimligt mål att eftersträva. Exempelvis gäller detta materialet 
i tillagningskärl samt ytbehandligen av ugnens innerplåt. 
 
Förutom att utreda tillagningskärlens materialval bör förslaget med täta kokkärl, i vilka ett 
högre tryck byggs upp vid användning, undersökas närmare. Aktuella problemställningar rör 
hur tillagningskärlet på bästa sätt kan tätas och hur olyckor till följd av det höga trycket kan 
undvikas, exempelvis genom olika typer av säkerhetsventiler. 
 
Den svarta matta färg som innerplåten målas med skulle eventuellt kunna bytas ut mot en 
annan ytbehandling. Alternativ såsom anodiserad aluminiumplåt, en svart väv som fästs mot 
plåten eller sot är kanske värda att utreda vidare. 
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Det vore även intressant att, exempelvis med hjälp av en modifierad variant av den 
matematiska modellen, försöka optimera den geometriska utformningen av ugnen och då 
främst innerplåten och reflektorn. Ett sådant arbete kan dock vara tämligen omfattande då 
hänsyn, förutom till de innervolymändringar som designändringar leder till, även måste tas till 
vinklarna med vilka strålning faller in mot olika ytor och de förändringar i reflektion 
respektive absorption som då uppkommer. Empiriska tester kan också vara behjälpliga i detta 
arbete. 
 
För att i den matematiska modellen kunna simulera olika storlekar på solugnens reflektor 
behövdes ett uttryck för hur reflektorns vinkel varierade med glasets lutning, glasets bredd, 
solvinkeln och spegelns bredd. För att finna detta uttryck ställdes ett ekvationssystem med tre 
okända variabler upp. Ekvationssystemet löstes med hjälp av datorprogrammet Maple130 men 
bristande kunskaper i användandet av detta program ledde till att resultatet – uttrycket för 
reflektorns vinkel – inte kunde implementeras på ett korrekt sätt i Matlab131 (programmet där 
simuleringen utfördes). Önskvärt vore att undersöka vilken betydelse en förändring av 
reflektorns storlek skulle medföra för ugnens funktion, antingen med hjälp av en matematisk 
modell eller genom empiriska försök. 
 
Sist men inte minst vore ett stort men viktigt arbete att utreda hur solugnarna skulle kunna 
spridas på de platser där ett behov finns. Det är författarnas förhoppning att projektets resultat 
skall fortsätta att leva även efter det att projektet avslutats, både i Bolvia och i resten av 
världen. 
 

                                                 
130 Maplesoft 
131 The MathWorks 
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Bilaga 1 – Work Breakdown Structure 
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Bilaga 2 – GANTT-Shema 
 Juni   Juli   Augusti   September  Oktober   Nov. 

Vecka 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Aktivitet                                                 
Iordningsställa arbetsyta                                                 
Sammanställa planeringsrapport                                                 
Utforma grafisk profil                                                 
Nulägesanalys                                                  
Upprätta intressentlista                                                 
Färdigställa presentation                                                 
Granska opponenters rapport                                                 
Identifiera kontaktnät                                                 
Fylla idédatabas                                                 
Faktainsamling                                                 
Framtagande av matematisk modell                                                 
Boliviaresa                                                 
Strukturerad idégenerering                                                 
Upprätta kravspecifikation                                                 
Benchmarkingstudie                                                 
Ställa upp utvärderingskriterier                                                 
Genomföra tester av idéer                                                 
Utvärdera och välja idéer                                                 
Skapa koncept                                                 
Ställa upp och vikta utvärderingskriterier                                                 
Genomföra tester av koncept                                                 
Utvärdera och välja koncept                                                 
Färdigställa prototyp                                                 
Generera en produktanvändningsbeskrivning                                                 
Skriva tillverkningsbeskrivning (produkt)                                                 
Ta fram verktygskit                                                 
Skriva tillverkningsbeskrivning av verktygskit                                                 
Tryckning av rapport                                                 
Färdigställa presenatationsmaterial                                                 
PR-aktiviteter                                                 
Dokumentation och rapportskrivning                                                 
  Textgenerering till rapport sker   Textgenerering till rapport sker ej  Semester
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Bilaga 3 – Vikttabell 
 

Detaljviktsdiagram

23%

20%

13%

13%

12%

8%

11%

Glas
Glasfiber låda
Glasfiberlock
Stativ
Spegel
Träram
Övrigt

 
 

Detalj Vikt (KG) 
Glas 6 
Glasfiberlåda 5,2 
Glasfiberlock 3,4 
Stativ 3,4 
Spegel 3 
Träram 2,2 
Övrigt 2,8 
Totalt: 26 
  
Material Vikt (KG) 
Glas 9 
Glasfiberarmerad 
plast 8,6 
Metall 5,8 
Trä 2,2 
Övrigt 0,4 
Totalt: 26 



 V

Bilaga 4 – Kostnadstabell 
 

Detalj 
Materialkostnad 
(B.S.) 

Låda 341
Innerplåt 75
Träram 70
Kastrull 60
Spegel 50
Glas 50
Stativ 50
Isolering 40
Bakplåt 28
Gummilist 24
Silicon 18
Gangjärn 12,5
Övrigt (för tabell) 20,9
Totalt: 839,4

 
 
 

Detalj 
Tillverkningstid 
(min) 

Tillverkningskostnad 
(B.S.) 

Låda 240 156
Stativ 90 58,5
Innerplåt 60 39
Spänne 60 39
Lockhållare (stor) 15 9,75
Lockhållare (liten) 15 9,75
Kastrullhandtag 10 6,5
Bläckplåtsfärg 10 6,5
Glashållare 5 3,25
Slutmontering 480 312
Minutlön (B.S.) 0,65  
Totalt: 985 640,25
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 VI

Tillverkningskostnadsfördelning
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Bilaga 5 – Riskanalys 
 
Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Åtgärd 
Projektmedlemmarna 
gör något dåligt 

    

Otillräcklig förståelse 
för projektproblem 

1 9 9  

Dåligt planerat projekt 3 3 9  
Bristfälligt skriven 
projektplaneringsrapport 

1 1 1  

Bristfälligt skriven 
projektrapport 

3 3 9  

Fokusering på fel 
litteraturämnesområden 

1 3 3  

Feltolkning av 
information 

1 3 3  

Dålig förståelse för 
användaren och 
användarmiljön 

3 9 27 Åk till Bolivia 

För få och dåliga idéer 1 9 9  
Undermåligt 
beslutsunderlag vid 
utvärdering av idéer 

3 9 27 Klargör noga att 
testparametrar matchar 
kravspecifikationen 

Otillförlitlig testning 3 3 9  
Bristande kunskap om 
datorprogram 

3 3 9  

Misslyckande vid 
prototypbygge 

3 9 27 Rådfråga praktiskt 
lagd kontaktperson 

Felaktig matematisk 
modell 

9 3 27 Verifiera modellen 
med mattematiker 

Koncept med idéer som 
motstrider varandra 

1 3 3  

Slutkoncept som ej 
uppfyller 
målformulering 
och/eller 
kravspecifikation 

!!! !!! !!! !!! 

Kravspecifikation med 
för höga krav 

3 1 3 Ändra 
kravspecifikationen 

Kravspecifikation med 
för låga krav 

3 9 27 Använd 
önskemålskrav samt 
jämför med dagens 
produkt 

Kravspecifikation med 
missade krav 

3 9 27 Korrekturläsning av 
utomstående person 

Kravspecifikation eller 
målformulering med 

1 9 9  
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lösningsbegränsande 
krav 
Dåligt avgränsat projekt 9 3 27 Kontrollera 

projektinnehåll med 
handledare 

Ej kontinuerlig 
dokumentation och 
rapportförfattande 

3 3 9  

Bristande laganda 1 9 9 Kontinuerliga 
teambuildingaktiviteter

Sånt som beror på 
andra 

    

Brist på pengar 3 9 27 Bind upp kapital, hitta 
mer kostnadseffektiva 
lösningar 

Nya projektdirektiv 1 3 3  
Semestertider 9 3 27 Ta kontakt tidigt 
Bristande intresse från 
intressenter 

3 9 27 Var säljande vid dessa 
kontakter 

Utslängda från 
projektrummet 

1 1 1  

Sånt som kan bero på 
båda parter 

    

Svårigheter i kontakten 
med Bolivia 

3 9 27 Upprätta kontakt i 
Sverige. Använd 
många kanaler för 
kommunikation 

Avhopp/bortfall 1 9 9  
Bristande engagemang 3 3 9  
Språkbarriärer 1 1 1  
Andra omständigheter     
Informationsförluster 3 9 27 God versionshantering 

och kontinuerlig 
backup 

Brist på 
informationsresurser 
(t.ex. kontaktpersoner) 

3 1 3  

Brist på skriftlig 
information 

1 3 3  

Lånetidsförbistringar 9 1 9 Förläng lånetiden 
Bristande tillgång till 
datorprogram 

1 3 3  

Bristande tillgång till 
verktyg 

3 3 9  

Bristande tillgång till 
lokaler för 
prototypbygge och 
tester 

3 9 27 Säkra tillgång tidigt. 
Engagera ansvariga för 
lokalen. 
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Åtgärdsprogram för de allvarligaste riskerna i projektet 
 
R = risk 
K = eventuell konsekvens 
Å = åtgärd 
 
R: Svårigheter med kontakten med kontaktpersoner i Bolivia 
 
K: Framtagandet av en ugn som ej användaren accepterar, som ej fungerar tillfredsställande i 
användningsmiljön eller som inte går att tillverka som planerat. Tidsbrist, vilket i sin tur leder 
till för hög arbetsbelastning, försening eller ett i allmänhet sämre projektresultat. 
 
Å: Använd många kanaler för kommunikation. Upprätta flera kontakter, även i Sverige och 
med olika organisationer. 
 
R: Dålig förståelse för användaren och användarmiljön 
 
K: Utvecklandet av en produkt som inte tas emot väl av användaren eller som inte fungerar 
tillfredsställande i användningsmiljön. 
 
Å: En studieresa till Bolivia för att få en känsla för användarens situation, användarmiljön, 
produktens användning och tillverkningsmöjligheterna. 
 
R: Undermåligt beslutsunderlag vid utvärdering av idéer 
 
K: Val av icke optimala idéer. 
 
Å: Klargöra noga att testparametrar och insamlad information matchar kravspecifikationen. 
 
R: Misslyckande vid prototypbygge 
 
K: Skapandet av en undermålig eller ofullständig slutprototyp. Misslyckade testprototyper 
kan även bidra till inkorrekta testdata. 
 
Å: Rådfråga praktiskt lagd kontaktperson vid prototypbygge. 
 
R: Felaktig matematisk modell 
 
K: Leder till fokus på fel aspekter vid idégenereringen. Bidrar till ett undermåligt 
beslutsunderlag vid idé- och konceptutvärdering av, vilket leder till val av ickeoptimala idéer. 
 
Å: Verifiera modellen med matematiker och termodynamiker. 
 
R: Kravspecifikation med för låga krav 
 
K: Slutresultatet blir inte så bra som det skulle kunna bli. 
 
Å: Använda högt ställda önskemål i kravspecifikationen samt att, i kravformuleringen, 
jämföra med dagens produkt. 
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R: Kravspecifikation med missade krav 
 
K: Utvecklandet av en produkt som inom ett visst område är undermålig. 
 
Å: Låta en eller flera vana produktutvecklare korrekturläsa kravspecifikationen. 
 
R: Dåligt avgränsat projekt 
 
K: Tidsbrist, vilket i sin tur leder till för hög arbetsbelastning, försening eller ett i allmänhet 
sämre projektresultat. 
 
Å: Kontrollera projektinnehåll med handledare. 
 
R: Brist på pengar 
 
K: Undermåliga eller uteblivna tester, prototyper och studieresa, vilket leder till ett försämrat 
slutresultat. 
 
Å: Bind upp kapital tidigt samt hitta mer kostnadseffektiva lösningar. 
 
R: Semestertider 
 
K: Svårigheter med att få tag i intressenter och kontaktpersoner, vilket i sin tur leder till 
projektförseningar eller utlämnad vital data. 
 
Å: Tag kontakt med viktiga kontakter tidigt under projektet. Rita upp ett semesterschema för 
alla kontaktpersoner. 
 
R: Bristande intresse från intressenter 
 
K: Projektresultatet blir försämrat och leder eventuellt inte till något förutom att 
projektdeltagarna tar lärdom från projektet. 
 
Å: Var säljande vid dessa kontakter. 
 
R: Informationsförluster 
 
K: Arbete som måste göras om vilket leder till tidsbrist, vilket i sin tur leder till för hög 
arbetsbelastning, försening eller ett i allmänhet sämre projektresultat. 
 
Å: God versionshantering och kontinuerlig backup av all dokumentation. 
 
R: Bristande tillgång till lokaler för prototypbygge och tester 
 
K: Undermåliga eller uteblivna tester eller prototyper, vilket leder till ett försämrat 
slutresultat. Tidsbrist, vilket i sin tur leder till för hög arbetsbelastning, försening eller ett i 
allmänhet sämre projektresultat. 
 
Å: Säkra lokaltillgång tidigt samt att engagera lokalansvariga 
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Bilaga 6 – Brainwritingresultat 
 
Idégenereringssession 1 – Bolivia 
 
Deltagare: Johan, Fredrik, Eugen, Antonio, Fernando, Joakim. 
Datum: 25 juli 2007 
 
 
Idégenereringssession 2 – Stockholm 
 
Deltagare: Johan, Fredrik, Roger, Lars, Shiva, Håkan och Thomas. 
Datum: 21 augusti 2007 
 
 
Kategorier: 
 

• Produktion    [Pr] 
• Materialval    [Mtrl] 
• Användaraspekter   [☺] 
• Andra funktioner   [ ] 
• Effektförhöjning   [ ] 
• Modularisering   [ ] 
• Transportunderlättande åtgärder [ ] 
• Viktreducering   [-kg] 
• Kostnadsreducering   [$] 
• Komponentreducering   [-Komp] 
• Övrigt     [Ö] 

 
Produktion [Pr] 
 
[Pr:1] Köp in plastplattor som sedan deformeras termiskt och bildar ytterskalets 

botten, framsida och baksida. [Mtrl] [-kg] [$] [-Komp]  
 
[Pr:2]  Långa plattor kan köpas in för att sedan kapas i verkstaden till korrekta 

storlekar. [ ][$] 
 
[Pr:3]  Har andra produktproducerande industrier i Bolivia massproducerade 

produkter som kan anpassas till delar av solugnen? [$] 
 
[Pr:4]  Låt användaren måla ugnen själv. 
 
[Pr:5]  Sätt ihop ugnens ytterväggar med silvertejp. 

 
Materialval [Mtrl]  
 
[Mtrl:1]  Glasrutematerialalternativ: 

 Glasrutorna kan bytas ut mot en slittålig plast som klarar höga 
temperaturer samt UV-strålning. [☺][ ][-kg] 
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 Ett hopfällbart dubbelprismaplastlock för att spara utrymme 
 Genomskinlig plastfilm 
 Väv som släpper igenom värmestrålning 
 Elastiskt material (gummimembran) som man spänner över en ram 

 
[Mtrl:2]  Reflektormaterialalternativ: 

 Blank plåt 
 Metallfolie (Stanniol) 
 Plast som är ”vapor metalized” 
 Hårdplast som är målad med silverfärg 
 Vit blank plast 
 Vit plast med glas eller plexiglas utanpå 

 
[Mtrl:3]  Lådmaterialalternativ: [$] 

 Som en ”resväska” av tunn metallplåt 
 Formsprutad plast 
 Trä 
 Andra kompositmaterial, t.ex. kolfiber eller laminat 
 Ett böjligt plåt- eller plastark som viks ihop 
 Tillverka ugnen i lera, cement eller gips och leverera den otillverkad. 

Användaren får själv forma/gjuta väggarna som sedan bränns. Man kan 
ha en form som gör att man slipper spill. Formen kan tillverkas i 
wellpapp och utgöra lådan som ugnen levereras i 

 Tillverka ugnen i papp/wellpapp. Kan fungera både som hölje och 
isolator. Eventuellt kan man använda vaxad eller impregnerad papp för 
att göra materialet mer beständigt 

 Tillverka ugnen i styv skumisolering. Plastskummet kan fungera både 
som hölje och isolator. Eventuellt kan man behandla utsidan för att 
göra materialet mer beständigt 

 Wellplast 
 Någon sorts sandwich-vägg uppbyggd av flera material med 

komplimenterande egenskaper  
 Kevlar 
 Samma material som i resväskor av styvt tyg 
 Gips armerat med torkade palmblad 

 
[Mtrl:4]  Lergrytor kan användas, de skulle bevara innehållet varmt, längre. [☺][ ]  
 
[Mtrl:5]  Använda en färg som härdas termiskt och därigenom blir slitstarkare. [☺] 
 
[Mtrl:6]  Använda en färg som klarar högre temperaturer. [☺] 
 
[Mtrl:7]  Isoleringsmaterialalternativ: [$] 

 Lama- eller fårull 
 Vispad äggvita 
 Skumgummi 
 Isoleringsskum [Pr] 
 Frigolit 
 Bubbelplast 
 Packchips [Pr] 
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 Fett 
 

[Mtrl:8]  Materialet som används som reflektor kan vara självhäftande på baksidan för 
att underlätta montering. [Pr] [☺][ ][-kg]  

 
[Mtrl:9]  Gör ramen till glaslocket i glasfiberplast, eventuellt i flera delar eller med en 

tvärgående förstärkning för att förhindra att den slår sig vid värme. 
 
[Mtrl:10]  Låt ugnen stå på en glasfibersockel. 
 
[Mtrl:11]  Förse ugnen med träben istället för metallstativ. 
 
Användaraspekter [☺] 
 
[☺:1] Löstagbart glaslock; rengöring underlättas. [Pr] [$] [-Komp] 
 
[☺:2] Remmar på sidorna skulle underlätta hantering av ugnen, dessa skulle kunna 

vara gjorda i plast eller läder. [ ] [ ] 
 
[☺:3] Ugnen skulle kunna utrustas med hjul och ett draghandtag så att man skulle 

kunna transportera den som en resväska. [ ] 
 
[☺:4] Låt ugnen vara utrustad med selar så att man kan bära runt den så som en 

ryggsäck. [ ] 
 
[☺:5] Öka djupet i ugnen så att innervolymen ökar. 
 
[☺:6] Låt kunden välja vad för slags tillagningskärl som ska följa med ugnen.[ ]  
 
[☺:7] Ugnen kan delas in i olika sektioner för att anpassas till varierande mat som 

tillreds däri. Detta skulle kunna ske med spår i vertikalled som sedan 
mellanväggar fästs i eller med flera bottnar i horisontalled. [ ] [ ] 

 
[☺:8] Krokar eller hållare där man kan placera de matlagningsredskap som används 

istället för på glaset. Eventuellt integrerade i handtagen. 
 
[☺:9] Utrusta ugnen med en uppfällbar avställningsyta. 
 
[☺:10] Gör ugnen cylindrisk med ett handtag så att man kan rulla den som en vält. 
 
[☺:11] Förse ugnen med larvfötter som drivs med en handvev. 
 
[☺:12] Belägg ugnens insida med emalj eller teflon för att underlägga rengöring. 
 
[☺:13] Insidan av ugnen består av en plåtinsats som går att ta ut. Bör ha ett handtag 

som inte blir varmt. 
 
[☺:14] Insidan av ugnen är i omålad plåt så att man slipper problemet med färg som 

lossnar. 
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Andra funktioner [ ] 
 
[   1] Torka grödor, kött m.m. i ugnen genom att låta luft passera genom den. Locket 

skulle kunna stå på glänt samtidigt som man öppnar ett spjäll nere i ugnens 
baksida. [☺] 

 
[   2] Ta vara på vattenångan som bildas i ugnen genom att föra ut ångan och kyla 

ner den och därigenom få rent dricksvatten. Kanske kan det varma vattnet 
tillföras kastrullen igen för att försaftiga maten. [☺]  

 
[   3] Man kan värma vatten i ugnen till diskning, tvagning, tvätt etc. i svarta rör, 

slangar eller behållare. Dessa kan vara kopplade direkt till vattenkranen. Man 
kan kanske värmer vatten i ugnens väggar. Man kan också ha en 
spiralanordning med rör som går att sätta in och ta ut ur ugnen. [☺]  

 
[   4] När ugnen inte används kan man värma massa i den t.ex. sten, påsar med 

saltlösning eller en gjutjärnsdetalj med flänsar. Denna upphettade massa kan 
användas vid ett senare tillfälle. (uppvärmning, varmhållning etc.) [☺] 

 
[   5] Värma huset. Man kan ha ett rör som leder in varmluft. 

 
[   6] Anordning/utformning för att destillera vatten i ugnen. 
 
[   7] Värmen skulle kunna driva en fläkt, skapa elektricitet eller dylikt. 
 
[   8] Ha en lins som kan regleras i höjdled för att värma upp olika stora områden. 

Kan även användas för att tända eld. 
 
[   9] Ha en värmeplatta eller stekyta/stekbord som drivs av solvärme. Ovansidan 

kan användas som platta och insidan som ugn. 
 
[   10] Ugnen skulle kunna ha flexibel storlek, typ Tupperware®. 
 
[   11] Inbyggt solur. Även med timerfunktion? 
 
[   12] Använd en stav i ett termiskt expansivt material som en enkel termometer. 
 
[   13] Använd ett luftspjäll i ett termiskt expansivt material som en enkel termostat. 
 
[   14] Roterande grillspett. 
 
[   15] Ugnen kan även användas som sittplats. 
 
[   16] Ugnen kan även användas för förvaringslåda för t.ex. köksredskap. 
 
[   17] Ugnen kan ha en funktion för manuell temperaturreglering, t.ex. ett luftspjäll 

eller något som skärmar av en del av den infallande strålningen. 
 
[   18] Ugnen kan ha en funktion som ger extra värme, t.ex. för snabbuppvärmning. 

Kanske en extra stor reflektor? 
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[   19] Ugnen skulle kunna ha ett urverk som automatiskt vrider det efter solen. Eller 

så skulle man kunna ställa ugnen på en solros för samma funktion. 
 
[   20] Leverera ugnen med ett ugnsgaller för t.ex. torkning. 
 
[   21] Skruva fast handtaget från insidan (låt skallen sitta mellan väggarna, i 

isoleringen) så att man kan kedja fast ugnen i handtaget.  
 
[   22] Glaslocket borde ha en hållare som automatiskt fastnade i uppställningsläge 

när man öppnade locket 
 
Effektförhöjning [ ] 
 
[ :1]  Skulle det smaka mer än det kostade att ha tre glasskikt istället för två? [☺] 
 
[ :2] Istället för spegel kanske man kan ha en reflektor som fungera som den i en 

bils framljus. [☺] 
 
[ :3] Fler speglar skulle öka instrålningen i ugnen, speglarna skulle kunna vikas ut 

och in. De skulle kunna utformas som en solfjäder. [☺] 
 
[ :4] En helt tät låda skulle göra så att trycket i ugnen ökar och maten blir klar 

fortare, så som i en tryckkokare. Detta skulle kunna ske m.h.a. två lister, en i 
glaslocket och en ugnen som har god passform. Eller med en extra list eller en 
silikonsträng. Trycket skulle även kunna ökas manuellt med en cykelpump 
eller liknande. [☺] 

 
[ :5] Man kan även låta tillagningskärlet vara tätslutande för att endast öka trycket 

där maten bereds. [☺] 
 
[ :6] Om man tar ut maten underifrån, från botten, skulle inte lika mycket varmluft 

gå till spillo vid uttagandet. [☺] 
 
[ :7] Ugnen skulle kunna utformas som ett rör där insidan är reflekterande och 

därigenom koncentrerar ljusenergin mot cylinderns brännlinje. Eventuellt 
skulle den kunna vara reglerbar och exempelvis tillverkas i ett elastiskt 
material. [☺] 

 
[ :8] Använd tjockare isolering. 
 
[ :9] ”Spionglas” - använd glas som släpper in värmestrålning i ugnen, men inte ut. 
 
[ :10] Kombinera solvärmen med t.ex. el, gas, ved eller mikrovågor så att ugnen kan 

användas även då solen inte skiner. 
 
[ :11] Kombinera solvärmen med friktionsvärme, eventuellt muskeldriven. 
 
[ :12] Använd en konkav (t.ex. parabolisk) reflektor. 
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[ :13] Låt utsidan av ugnen vara svart. 
 
[ :14] Ta tillvara värme från t.ex. berghällar som alternativ energikälla, ev. som 

förvärmning för att snabbt komma upp i temperatur eller för att hålla värmen 
efter solens nedgång. 

 
[ :15] Tillverka större men plattare kastruller. 
 
[ :16] Antireflexbehandla glaset på utsidan så att mer av strålningen kommer in. 
 
[ :17] Sätt att undvika kondens på glaset: 

 Vädra (ha en otät ugn) 
 Gör glaset varmt 
 Anti-im-behandla glaset 
 Vindrutetorkare 
 Tättslutande lock på kokkärlen 

 
[ :18] Förstärka IR-vågorma med hjälp av interferens 

 
Modularisering [ ] 
 
[ :1] Många småbitar kan tillverkas som man sedan kan sätta ihop till en större ugn 

eller som de är. [☺][$]  
 
[ :2] Bitarna kan passas in i en ställning.  
 
[ :3] Bitarna kan fästas med en hane på ena sidan och en hona på den andra och 

hållas ihop m.h.a. ett ”kaffeburksspänne”. 
 
[ :4] Delarna kan ha spår som man skjuter in i varandra vid montering. 
 
[ :5] Tunna ytterväggar i valfri storlek kan fästas i hörnmoduler som innefattar spår. 

[☺][ ]  
 
[ :6] Modulerna kan ha innerväggar så att man kan laga olika sorters mat, som tar 

olika lång tid eller behöver olika temperatur (som kan regleras individuellt). 
[☺][ ] 

 
[ :7] Segmentera utbudet. Från enkel ”låda” till en med mer finesser. 
 
[ :8] Tillverka ett separat ”värmeinsamlingspaket” (med en vridbar spegel eller så) 

som man kan sätta varhelst man vill. Användaren kan då själv bygga t.ex. en 
lerugn eller stenugn av material som han/hon fixar själv eller använda en färdig 
låda, en bergsskreva eller en grop i marken. 

 
[ :9] Som [ :8] fast som tillsats till en gas-/el-/vedugn. 
 
[ :10] Tillverka endast vissa komponenter och låt användaren sedan bygga sitt eget 

stativ eller använda gamla fönster som glaslock osv. Låt användaren använda 
sina egna kokkärl. 



 XVII

Transportunderlättande åtgärder [ ] 
 
[ :1] Ugnens översida (dagens glaslock) och dess undersida kan vara formade 

likadant så att de kan transporteras i varandra. Ju fler delar som är lika desto 
bättre (gäller även mindre komponenter då det underlättar vid monteringen). 
[$] 

 
[ :2] Stativet borde vara hopfällbart enligt typen, paraply, golfbag eller ankare. 
 
[ :3] IKEA-modellen. Ugnen kan fraktas i sektioner för att sedan sättas ihop på 

plats, antingen av försäljare eller av kund. De olika delarna kan vara stapelbara 
eller hopvikbara så att alla får samma storlek. Eventuellt skulle delar av ugnen 
(t.ex. isoleringen och/eller väggarna) också kunna fungera som emballage. 
Flera platta paket skulle kunna transporteras tillsammans i en större låda. [$] 

 
[ :4] Leverera endast ritningar och låt kunden skaffa material, bygga och montera 

hela ugnen själv som en upplysningskampanj. 
 
[ :5] Hopfällbar ugn med någon slags gångjärn, eller som en grönsakskokar-

solfjäder-sil. Eventuellt kan väggarna fällas ut med hjälp av en fjäder när man 
trycker på en knapp eller med ett enda handgrepp, eller så kan materialet vara 
fjädrande i sig självt och fällas ut när man packar upp den hopfällda ugnen. 
Ugnen skulle kunna hållas ihop med hjälp av gångjärn och haspar. 

 
[ :6] Gör ugnen som ett igloo-format tält (kupoltält) eller ett lampskärmsformat tält 

som går att platta ihop. Eventuellt i mjukplast som spänns upp över en ram. 
Eventuellt med Easy-open-funktion (det fälls upp av sig självt när man slänger 
iväg det). 

 
[ :7] Gör en uppblåsbar ugn eller en ugn med vissa uppblåsbara delar. Luften skulle 

kunna fungera som isolering, kanske i flera skikt. För material, kolla på t.ex. 
rökdykardräkter (mjukt men värmetåligt) eller kevlar? Kanske kan den även 
blåsa upp sig själv med hjälp av solvärme, en kolsyrepatron eller pyroteknik. 
Kolla på airbags eller flytvästar i flygplan. 

 
[ :8] Teleskopstativ av lättmetall. 
 
[ :9] Lasta alla tillbehör (stativ, kastruller etc.) inuti ugnen vid transport. 
 
[ :10] Handtag och andra beslag som inte sticker ut eller är infällbara. Sätt beslag 

invändigt samt låt handtagen gå inåt, som på en bildörr. 
 
[ :11] Vakuumförpacka isoleringsmaterialet eller tillverka hela ugnen i ett material 

som är hoppressat vid leverans och som sväller när man tar ut det ur sin 
förpackning. 

 
[ :12] En ugn som flyter och kan transporteras som en timmerstock på vattendrag. 
 
[ :13] Designa ugnarna så att de går att packa tätt (t.ex. fyrkantiga). 
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[ :14] Om ugnarna görs i ett fjädrande material så kan de passas in i varandra. 
 
[ :15] Kastruller som formmässigt passar bättre i ugnen, eller tvärt om. (T.ex. 

fyrkantiga kastruller eller rund ugn.) 
 

Viktreducering [-kg] 
 
[-kg:1] Dagens glasrutor kan ersättas med en plastdetalj ”a la amerikanska ugnen”. 

Denna detalj kan vara formad så att man lägger den på ungskroppen och 
spänner fast den med spännen. [Pr] [Mtrl] [☺] [-Komp] 

 
[-kg:2] Ugnen kan byggas upp av förstärkande ramar och tunna väggar. Ramarna kan 

ha tvärslåar för att öka stabiliteten, dessa skulle t.ex. kunna göras i glasfiber.  
 
[-kg:3] Ugnen skulle kunna tillverkas i papp, som en flyttkartong, som armeras för att 

öka dess stadga. Kartongens lock ska vara reflekterande. För att öka 
vättåligheten kan man använda sig av plastlaminerad papp. [Mtrl] [ ][$] 
[-Komp] 

 
Kostnadsreducering [$] 
 
[$:1] Producera på ett fåtal platser för att få ner kostnaden. 
 
[$:2] Använd lokalt producerade material. 
 
Komponentreducering [-Komp] 
 
[-Komp:1] Räcker det med endast en glasruta? [Pr] [☺] [-kg] [$] 
 
[-Komp:2] Bort med spegeln och måla eller behandla insidan på locket på något sätt för 

att få det högblankt. [Mtrl] [☺] [-kg] 
 

[-Komp:3] Låt ställningen vara i brons eller förnicklad så slipper man måla den. [Pr] 
[Mtrl]  

 
[-Komp:4] Blir stabiliteten för dålig, eller rentav förbättrad, om man bara har ett 

trebensstativ under ugnen?  
[☺] [-kg] [$]  

 
[-Komp:5] Locket skulle kunna låsas i rätt position genom att man låser gångjärnen. 

Gångjärnen skulle kunna ersättas med en extruderad spårprofil som locket 
 placeras i. Gångjärnen skulle även kunna låsas m.h.a. en  stoppkloss 
eller kil med varierande tjocklek.  

 
[-Komp:6] Vakuum i mellanväggarna kan isolera ugnen som en termos, ev. i kombination 

med annat isoleringsmaterial. Ugnen kan även isolera från värme och 
därigenom fungera som en kylbox. [Mtrl] [ ][ ][-kg] 

 
[-Komp:7] En innerplåt som är omålad men är svartmatt i sig självt. Man kan kanske 

använda anodiserat aluminium? [Pr] [Mtrl] [☺]  
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[-Komp:8]  Istället för ett lock med en spegel kan man ha en hopvikbar spegel 

som viks ut från lådans insida, som en solfjäder. [Mtrl] [ ][-kg]  
 
[-Komp:9] Ta bort hela ställningen och låt ugnen stå på marken. [Pr] [ ][ ][-kg] 
 
[-Komp:10] Ta bort hela lådan och lägg maten på marken med en reflektor bakom. 
 
[-Komp:11] Ta bort träramen och låt glasskivorna ligga lösa på en kant på väggen. 
 
[-Komp:12] Ta bort träramen och låt glasskivorna skjutas på plats, i spår i väggen, 

som en skjutdörr, från sidan av ugnen. 
 
[-Komp:13] Ta bort träramen och låt en gummilist (eller en silikonsträng) separera 

glasskivorna. Håll ihop det hela med klämmor eller lim. 
 
[-Komp:14] Ha ingen innerplåt/-vägg. 
 
[-Komp:15] Låt ugnen sväva på en luftkudde istället för att stå på ett stativ. 
 
[-Komp:16] Låt ugnen stå på en Sacco® säck istället för på ett stativ. 
 
Övrigt [Ö] 
 
[Ö:1] En miniugn kan tillverkas som endast består av själva grytan, dess lock samt 

en spegel. [Pr] [☺][ ][-kg] [$][-Komp] 
 
[Ö:2] För att öka ugnens stabilitet kan man ha ”vingar” på stativet som omsluter 

lådan. Man kan också ha fler piggar, än de två som finns idag, som inte ligger 
på rad. [☺] 

 
[Ö:3] Öka pedistalens tyngd och minska resten av ugnens vikt för att sänka ugnens 

tyngdpunkt och göra den mer stabil. [☺] 
 
[Ö:4] Bygg en (mindre) I-landsugn för camping etc. 
 
[Ö:5] Återanvändning av ugnsmaterial. Ifall den går sönder ger man åter ugnen till 

verkstaden som fixar en ny (och återanvänder de hela delarna av den trasiga). 
 
[Ö:6] En stor, stationär reflektor skulle kunna försörja flera hushåll med värme, t.ex. 

till matlagning. 
 
[Ö:7] Inomhusugn. Ha en periskopliknande anordning (eller fiberoptik) som kan leda 

in solstrålningen. 
 
[Ö:8] Gör en trattformad ugn som går att ta isär. Låt ovansidan absorbera solvärme 

istället för att släppa in direkt strålning. Eventuellt med en spegelreflektor på 
ovansidan. 
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[Ö:9] En parabolisk spegel – häng upp maten i brännpunkten. Spegeln kan vara 
hopfällbar som en solfjäder. 

 
[Ö:10] Ett system där en reflektorskärm eller en lins fokuserar solstrålningen ett rör 

som ingår i ett slutet system med vatten. Varmvattnet leds ned till maten 
(antingen in i kastrullen eller som en värmeväxlare). 

 
[Ö:11] Ugnen kan vara konstruerad som en verktygslåda. 
 
[Ö:12] Designa locket med veck istället för ribbor. 
 
[Ö:13] Sätt lockhållaren på mitten/bak på ugnen. Eventuellt infälld. 
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Bilaga 7 – Kravspecifikation 
Krav Önskemål 
Ekonomi   
Maximal tillverkningskostnad: 140 USD per styck Maximal tillverkningskostnad: 70 USD per styck 
  Energiförbrukande tillverkningsmetoder ska undvikas 
Tillverkning, montering och säkerhet   
Alla i produkten ingående material och komponenter ska 
gå att införskaffa i Bolivia 

  

  Tillverkning i verkstaden (1), som den ser ut idag, ska 
stödjas 

Produktens tillverknings- och monteringstid ska ej 
överskrida 10 mantimmar 

Produktens tillverknings- och monteringstid ska ej 
överskrida 2 mantimmar 

Varje moment i tillverkningen och monteringen ska kräva 
maximalt två personer 

Varje moment i tillverkningen och monteringen ska kräva 
maximalt en person 

  Varje monteringsmoment ska ske från endast ett håll 
  Produktionen ska kunna anpassas till 

"löpandebandprincip" om man vill öka 
produktionsvolymerna 

  Eventuell slutmontering hos kund ska kunna utföras med 
enkla verktyg (2) 

De olika eventuella fästelement som används ska vara av 
samma typ och dimension 

Maximalt en typ av fästelement ska användas i produkten 

Vid användning av enkel skyddsutrustning (3) vid 
tillverkning och montering av produkten skall ingen risk 
föreligga för följande typer av skador: (4)  

  

Transporterbarhet   
Minst 200 stycken produkter i transportkonfiguration ska 
gå att placera i ett utrymme med måtten 5896x2350x2385 
(mm) (Sjöcontainer 20´ DV) 

Minst 400 stycken produkter i transportkonfiguration ska 
gå att transportera i ett fordon med lastrumsmåtten 
5896x2350x2385 (mm) och maxlastvikten 7000 kg 
(17,5kg/produkt) 

Produkten ska maximalt väga 26 kg   
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Produkten ska kunna bäras av en person Det skall vara enkelt för fler än en person att hjälpas åt att 
bära ugnen 

Användning, säkerhet, extrafunktioner och stöldsäkerhet 
Produkten ska värma upp en volym lika fort som den 
befintliga ugnen   
Den kompletta produkten ska för var fjortonde dollar i 
produktions- och monteringskostnad ha en livslängd (5) 
vid normal användning (6) på ett år, dock minst fem år 

Produkten skall vid normal användning (6) och oavsett 
produktionskostnad fortfarande vara fullt funktionsduglig 
efter tio år 

Produkten ska minst rymma två liter sammanhängande 
volym 

Matlagningsvolymen ska maximeras i förhållande till 
produktens totala volym 

  Om produkten har någon form av lock ska den hålla även 
om locket (locken) faller/blåser igen 

Produkten ska inte få någon funktionell defekt vid normal 
användning (6) 

Produkten ska inte få någon synlig defekt vid normal 
användning (6) 

Produkten ska klara ett test, där 0,01 liter matlagningsolja 
med temperaturen 200˚C hälls ut i/på produktens 
tillagningsyta och får ligga kvar tills produkten svalnat, 
utan att uppvisa försämrad funktion. Tillagningsytan ska 
vara 200˚C då testet påbörjas. 

  

Eventuella tillredningskärl ska inte få någon funktionell 
defekt vid normal användning (7) 

Eventuella tillredningskärl ska inte få någon synlig defekt 
vid normal användning (7) 

  Eventuella tillredningskärl ska inte få någon funktionell 
defekt vid fall från ungshöjd ett plant betongunderlag 

Om säkerhetsrisker finns förknippade med användandet 
av produkten bör detta, samt hur de bäst kan undvikas, 
tydligt framgå både på själva produkten och i 
användarmanualen 

Vid normal användning (6) ska risken vara minimal för att 
användaren eller omgivningen drabbas av följande typer 
av skador: (8)  

  Extra funktionalitet så som (9) ska eftersträvas. 
Produkten ska kunna riggas upp till användarläge av en 
person 

  

  Utformningen av produkten ska underlätta eventuell 
justering efter solstånd 

  Produkten ska inte behöva justeras efter solstånd 
  Produktens utformning ska försvåra stöld 
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Miljö   
Kemikalier från Volvos kemikalielistor, (STD 100-0002)  
(STD 100-0003), ska ej förekomma i eller vid 
användandet av produkten, se bilaga 8. 

Kemikalier från Volvos kemikalielista, (STD 100-0004), 
ska ej förekomma i eller vid användandet av produkten 

  Det skall vara möjligt att endast med hjälp av enkla 
verktyg (2) demontera produkten så att alla olika ingående 
material separeras från varandra 

  Återvinning av ingående material skall vara möjligt till 75 
% av produktens totalvikt 

  Produkten skall kunna tillverkas av återvunna material till 
50 % av produktens totalvikt 

  Produkten skall endast tillverkas av biologiskt nedbrytbara 
material 

  Materialmärkning ska förekomma på produktens alla 
detaljer 

  
Så få olika material som möjligt ska användas i produkten. 
Det ska ej förekomma fler än i dagens produkt. (13st) 

Patent   
  Produkten ska inte bryta mot några existerande patent 
  
(1) Den befintliga verkstaden består av ett takbelagt betonggolv på ca 50m2 samt två invändiga förrådsutrymmen på 
totalt ca: 25m2. Maskinparken består av: vinkelslip, sprutmålningsspruta, plåtbockmaskin, svets, slagborrmaskin, 
kompressor, metallkap, penslar och andra glasfiberverktyg. Dessutom finns dessa maskiner lättillgängliga: 40-
tonspress, svarv, handborrmaskin, pelarborrmaskin, stor plåtsax, metallsåg. 

(2) med enkla verktyg avses: hammare, spår-, kryss- och stjärnskruvmejsel och skiftnyckel eller annat verktyg som i så 
fall bifogas med produkten 

(3) med enkel skyddsutrustning avses: skyddsglasögon, svetsmask, arbetshandskar, gummi-/latexhandskar, 
andningsmask, hörselkåpor, heltäckande klädsel, arbetsskor med stålhätta 

(4) *hörselskador, *brännskador, *synskador till följd av partiklar eller ljus, *damm eller andra partiklar som kommer in i 
kroppen genom inandning eller genom huden, *klämskador, *skärskador, *skador orsakade av projektiler, *vibrations- 
och stötskador, *skador orsakade av elektricitet, *frätskador, *inandningsskador orsakade av lösningsmedel, 
*förgiftning eller *förslitningsskador 
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(5) med livslängd avses att produkten ska vara fullt funktionsduglig efter denna tid 
(6) med normal användning avses: Ständig förvaring utomhus med de omständigheter detta medför i form av: 
höga/låga temperaturer, UV-strålning, regn och fukt, torka. Produkten ska vara i stängt läge vid väder som inte tillåter 
användning av densamma. Produkten ska bli rengjord regelbundet och anvisad skötsel ska följas. Viss service och 
utbyte av eventuella slitagedelar kan förekomma. Den ska tåla matspill samt bruksslitage. Användning av tillbörlig 
skyddsutrustning får förekomma, såsom grytlappar eller motsvarande, annars ska utrustningen medfölja produkten. Att 
produkten välter eller tappas ingår inte i normal användning. 

(7) med normal användning avses här som i (2) fast utan kravet att de ska kunna förvaras utomhus. Däremot ska de 
kunna diskas med handdiskmedel och 40-gradigt vatten. 
(8) *brännskador, *andra skador till följd av brand, *klämskador, *skador till följd av att produkten välter, *synskador till 
följd av koncentrerat ljus, *skärskador eller *förgiftning till följd av toxiner eller bakterier 
(9) Både stekning och kokning ska kunna utföras. Det ska gå att enkelt värma vatten i produkten då den inte används 
till något annat. Det ska gå att bevara värme i produkten så att den går att använda en stund även sedan solen gått 
ner. Det ska gå att smidigt flytta värmeenergi från produkten för att exempelvis använda för att värma upp huset. Det 
ska gå enkelt att torka mat, frukt, örter osv. i produkten. Det vatten som förångas under matlagning ska tas tillvara. Det 
ska gå att använda produkten till att destillera vatten. Det ska gå att använda produkten till att utvinna salt från 
saltvatten. Det ska gå att röra om i maten utan att öppna produkten. Det ska gå att tillsätta ingredienser utan att öppna 
produkten. Det ska gå att använda produkten som matberedare Det ska även gå att använda exempelvis elvärme eller 
eld som komplement till solvärmen. 
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Bilaga 8 – Volvos kemikalielistor 
 
De kemikalielistor som omnämns i kravspecifikationen är hämtade från Volvos sökbara 
databas över standarddokument132 den 4 december 2007. Dokumentnummer för den svarta 
respektive grå kemikalielistan är, 1009,1 och 1009,11. 

                                                 
132 Volvo, Standards, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via  
<http://www.volvo.com/suppliers/global/en-gb/supplierapplication/standardsaccess/standards.htm> 



 XXVI

Bilaga 9 – Matematiskmodell, MATLAB kod 
 
clc 
clf 
clear 
 
% Initierar vektorer 
 
tempvektor=[]; 
qprickutvektor=[]; 
qpricklednvektor=[]; 
qprickstrvektor=[]; 
kvarvektor=[]; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%Här är variablerna 
 
     % Inställningar för simuleringen 
 
tid=60;                                          % Det tidsintervall vi har valt för 
simuleringen [s] 
antaliterationer=30;                             % Det antal iterationer vi valt (om 
tid=60 motsvarar antaliterationer simuleringens längd i minuter) 
 
     %Temperaturer 
 
Tinne=273.15+20;                                 % Temperaturen inne i ugnen [K] 
Tute=273.15+20;                                  % Temperaturen utanför ugnen [K] 
nytemp=Tinne; 
tempvektor=[Tinne-273.15]; 
 
     % Solen 
 
vsol=54.375*pi/180;                              % Solvinkeln (jämfört med 
horisontalplan) [rad] 
solstralningsintensitet=1000;                    % Solstrålningens intensitet [W/m2] 
 
     % Ugnens geometri 
      
hojdbak=0.215;                                   % Ugnens höjd bak (yttermått) [m] 
hojdfram=0.135;                                  % Ugnens höjd fram (yttermått) [m] 
djup=0.5;                                        % Ugnens djup (yttermått) [m] 
langd=0.95;                                      % Ugnens längd (yttermått) [m] 
breddspegel=0.465;                               % Spegelns bredd [m] 
vinkladeplatensvinkel=28.78*pi/180;              % Vinklade plåtens vinkel [rad] 
 
     % Väggarnas tjocklek 
 
deltaplat=0.0015;                                % Plåtens tjocklek [m] 
deltaull=0.025;                                  % Isoleringens tjocklek [m] 
deltaplast=0.005;                                % Glasfiberplastens tjocklek [m] 
deltaglas=0.008;                                 % Glasskivornas tjocklek [m] 
deltaluft=0.02;                                  % Luftspalten-mellan-glasens 
tjocklek [m] 
 
     % Glaset och spegeln 
 
glasetsgenomslapplighetin=0.9;                  % Andel av strålningen som passerar 
in genom glaset [ingen enhet] 
spegelreflex=0.93;                              % Andel av strålningen som 
reflekteras i spegeln [ingen enhet] 
glasetsgenomslapplighetut=0.9;                  % Glasets genomsläpplighet för 
värmestrålning inifrån ugnen och ut [ingen enhet] 
 
     % Väggamaterialens värmeledningsförmåga 
 
lambdalednplat=183;                              % Plåtens värmeledningsförmåga [W/mK] 
lambdalednull=0.04;                              % Isoleringens värmeledningsförmåga 
[W/mK] 
lambdalednplast=0.35;                            % Glasfiberplastens 
värmeledningsförmåga [W/mK] 
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lambdalednglas=1.05;                             % Glasets värmeledningsförmåga [W/mK] 
lambdalednluft=0.026;                            % Lufts värmeledningsförmåga [W/mK] 
 
     % Strålningskonstanter 
 
epsilon=0.95;                                    % Den strålande ytans emissionstal 
[ingen enhet] OBS! ÄNDRAS EGENTLIGEN MED TEMP! 
sigma=5.67*10^-8;                                % Stefan-Boltzmanns konstant 
[W/K^4m^2] 
 
     % Egenskaper för luften inne i ugnen 
 
R=8.31;                                          % Gaskonstanten för luft [enhet?] 
z=1;                                             % Kompressibilitetsfaktorn för luft 
[ingen enhet] 
p=101325;                                        % Lufttrycket inne i ugnen [Pa] 
(antas vara konstant fastän det kanske inte är det) 
cpluft=1009;                                     % Luftens specifika värmekapacitet 
vid konstant tryck [J/kgK] (vi antar att den inte varierar med temperaturen men 
egentligen gör den det) 
 
     % Matens egenskaper 
 
mmat=0;                                          % Matens massa [kg] 
densitetmat=1000;                                % Matens densitet [kg/m^3] 
cpmat=2720;%                                     % Matens specifika värmekapacitet 
[J/kgK] 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Forslingans början 
 
for tidensgang=1:antaliterationer; 
 
        Tinne=nytemp; 
         
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Nu räknar vi ut värmeflödet in i ugnen 
 
     % Glaslockets lutningsvinkel 
 
vglas=atan((hojdbak-hojdfram)/djup); 
      
     % Spegelns vinkel som funktion av solvinkeln 
 
vspegel=vsol/1.5+(pi-vglas)/3; 
 
     % Spegelns area ortagonalt mot solstrålarna 
 
ytaspegel=breddspegel*sin(vspegel-vsol)/sin(2*(vspegel-vsol))*langd; 
 
     % Den totala väggtjockleken 
 
deltatot=deltaplat+deltaull+deltaplast; 
 
     % Glaslockets area ortagonalt mot solstrålarna 
 
ytaglas=sin(vglas+vsol)/sin(vspegel+vglas)*(sqrt(hojdbak-hojdfram)^2+(djup-
deltatot)^2)*(langd-deltatot); 
 
% Alltså, värmeflödet in i ugnen: 
 
qprickin=solstralningsintensitet*(ytaspegel*spegelreflex+ytaglas)*glasetsgenomslapplighetin^2; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Nu räknar vi ut värmeflödet ut ur ugnen 
 
     % Temperaturdifferensen mellan väggens båda ytor: 
 
Tytin=Tinne;                                     % Yttemperaturen på insidan av 
ugnen [K] 
Tytut=Tute;                                      % Yttemperaturen på utsidan av 
ugnen [K] 
      
deltaTyt=Tytin-Tytut;                            % Temperaturdifferensen mellan ut- 
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och insidan [K] 
 
     % Värmeflödet genom ledning 
           
          % Startar med själva ugnen för att sedan, längre ned ta locket 
 
               % Ugnens väggar slås ihop till en "stor vägg" bestående av 3 skikt; 
Plåt (plat), Isoleringsull (ull) samt Glasfiberplasten (plast). 
      
               % Några av ugnens innerdimensioner 
 
vinkladeplatensbredd=(hojdfram-deltatot)/sin(vinkladeplatensvinkel); 
planabottenplatensbredd=(djup-2*deltatot)-(hojdfram-deltatot)/cos(vinkladeplatensvinkel); 
      
               % Ugnens värmeutbytande area 
      
Alednsidovagg=(hojdfram-deltatot/2+(hojdbak-hojdfram)/2)*(djup-deltatot); 
Alednbakvagg=(hojdbak-deltatot/2)*(langd-deltatot); 
Aledngolv=(planabottenplatensbredd-deltatot/2)*(langd-deltatot); 
Aledntetra=(((hojdfram-
deltatot)/cos(vinkladeplatensvinkel))+deltatot/2+vinkladeplatensbredd+(hojdfram-
deltatot/2))/2*(langd-deltatot); 
Aledn=Alednsidovagg+Alednbakvagg+Aledngolv; 
      
deltaulltetra=((hojdfram-deltatot)/cos(vinkladeplatensvinkel))*sin(vinkladeplatensvinkel); 
 
               % Beräknar hur tjockt lager ull som skulle kunna ersätta de tre lagren 
 
isoleringsfaktorplat=deltaplat/lambdalednplat; 
isoleringsfaktorplast=deltaplast/lambdalednplast; 
 
plat_till_ull=isoleringsfaktorplat*lambdalednull; 
plast_till_ull=isoleringsfaktorplast*lambdalednull; 
 
               % De tre tjocklekarna nu översatta till ull adderas 
 
deltatotugn=deltaull+plat_till_ull+plast_till_ull; 
 
               % OK, nu räknar vi ut värmeledningen ut ut lådan (inte glaslocket 
alltså) 
 
qpricklednugn=lambdalednull*Aledn*deltaTyt/(deltatotugn)+lambdalednull*Aledntetra*deltaTyt/(de
ltatotugn+deltaulltetra-deltaull); 
 
          % Och så till själva lockets inverkan på ledningen 
 
               % Lockets väggar slås ihop till en "stor vägg" bestående av 2 skikt; 
glas (glas) samt Luftspalt (luft). 
 
               % Beräknar hur tjockt lager glas som skulle kunna ersätta de tu lagren 
 
isoleringsfaktorluft=deltaluft/lambdalednluft; 
 
luft_till_glas=isoleringsfaktorluft*lambdalednglas; 
 
               % De två tjocklekarna, nu översatta till ull, adderas 
 
deltatotlock=deltaglas+luft_till_glas; 
 
          % Och nu till slutklämmen; värmetransporten ut ur locket genom ledning 
 
Alock=(sqrt(hojdbak-hojdfram)^2+(djup-deltatot)^2)*(langd-deltatot); 
 
qpricklednlock=lambdalednglas*Alock*deltaTyt/deltatotlock; 
 
     % Den totala värmeflödet ut ur ugnen genom ledning blir alltså 
 
qprickledn=qpricklednugn+qpricklednlock; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
     % Värmeflödet genom strålning 
 
qprickstr=epsilon*sigma*(Tytin^4-Tute^4)*glasetsgenomslapplighetut^2*Alock; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% Det totala värmeflödet ut ur ugnen: 
 
qprickut=qprickledn+qprickstr; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Nu beräknas hur stor effekt som blir kvar i ugnen och kan värma upp det som är däri 
 
kvar=qprickin-qprickut; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Nu är det dags att beräkna hur temperaturen i ugnen förändras 
 
     % Matens volym 
 
Vmat=mmat/densitetmat; 
 
     % Beräknar ugnens innervolym och räknar sedan om till luftmassa vid ett visst 
tryck (i ugnen) 
 
          % Ugnens innervolym 
 
innervolym=(hojdbak-deltatot)*(djup-2*deltatot)-((hojdfram-
deltatot)^2/cos(vinkladeplatensvinkel)+(djup-2*deltatot)*(hojdbak-hojdfram))/2; 
 
V=innervolym-Vmat;                               % Ugnens innervolym minus den volym 
som tas upp av maten 
 
          % Luftens massa är då enligt formel 7:63 i boken: 
 
mluft=p*V/(R*Tinne*z); 
 
     % Den nya temperaturen beräknas 
 
nytemp=(kvar*tid)/(cpluft*mluft+cpmat*mmat)+Tinne; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Fyller på vektorerna 
 
tempvektor=[tempvektor nytemp-273.15]; 
qprickutvektor=[qprickutvektor qprickut]; 
qpricklednvektor=[qpricklednvektor qprickledn]; 
qprickstrvektor=[qprickstrvektor qprickstr]; 
kvarvektor=[kvarvektor kvar]; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%Forslingans slut 
 
end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Ritar graf 
 
plot(1:antaliterationer+1,tempvektor) 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Visar vektorerna och de andra intressanta siffrorna 
 
qprickin 
qpricklednvektor 
qprickstrvektor 
qprickutvektor 
kvarvektor 
tempvektor 
maxtemp=max(tempvektor) 
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Bilaga 10 – Matematiskmodell, parametrar 
 
Följande konstanter har i standardberäkningarna tillskrivits följande värden 
 
Beteckning och 
värde 

Beskrivning Källa/kommentar 

Inställningar för simuleringen 
60=t [s] den tid under vilken 

uppvärmningen sker 
Vald 

Temperaturer 
15,293=inneT [K] initiala lufttemperaturen 

inuti ugnen 
Antagande: NTP – Normal Temperature 
and Pressure133.  

15,293=uteT [K] lufttemperaturen utanför 
ugnen 

Antagande: NTP – Normal Temperature 
and Pressure134.  

Solen 
9490,0=solv [rad] solvinkeln över 

horisonten 
Solvinkeln klockan 10:30 vid vår-
/höstdagjämningen på Cochabambas 
breddgrad 

1000=soli [W/m2] solstrålningens intensitet Solstrålningens varierande intensitet135. 
Ugnens geometri 

215,0=bakh [m] ugnens utvändiga höjd 
baktill 

Uppmätt på befintlig produkt 

135,0=framh [m] ugnens utvändiga höjd 
framtill 

Uppmätt på befintlig produkt 

5,0=d [m] ugnens utvändiga djup Uppmätt på befintlig produkt 
95,0=l [m] ugnens utvändiga längd Uppmätt på befintlig produkt 

465,0=spegelb [m] spegelns bredd Uppmätt på befintlig produkt 

5023,0=plåtv [rad] den lutande innerplåtens 
vinkel 

Uppmätt på befintlig produkt 

Väggarnas tjocklek 
=plåtδ [m] innerväggens tjocklek Uppmätt på befintlig produkt 

=ullδ [m] isoleringens tjocklek Uppmätt på befintlig produkt 
=plastδ [m] ytterväggens tjocklek Uppmätt på befintlig produkt 

=glasδ [m] de båda glasväggarnas 
sammanlagda tjocklek 

Uppmätt på befintlig produkt 

=luftδ [m] luftspaltens tjocklek Uppmätt på befintlig produkt 
Glaset och spegeln 

9,0sin =glag  glasets genomsläpplighet, 
in. 

Glas ljusgenomsläpplighet136.  

                                                 
133 Pipetubefittings, NTP, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.pipetubefittings.com/specifications.html> 
134 ibid 
135 Woods Hole Oceanographic Institution, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.whoi.edu/mvco/description/SolRad.html> 
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93,0=spegelr  Spegelns reflektion Speglars reflekterande förmåga137 138.  

9,0=glasutg  glasets genomsläpplighet, 
ut. 

Glas ljusgenomsläpplighet139. 

Väggmaterialens värmeledningsförmåga 
183=plåtλ  [W/mK] plåtens 

värmeledningsförmåga 
Ett genomsnittsvärde mellan 
värmeledningsförmågorna för aluminium 
och zink används140.  

04,0=ullλ [W/mK] Isoleringsmaterialets 
värmeledningsförmåga 

Isoleringsförmåga hos varierande 
material141. 
 

35,0=plastλ [W/mK] plastens 
värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmåga hos varierande 
material142. 

05,1=glasλ [W/mK] glasets 
värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmåga hos varierande 
material143.  

026,0=luftλ [W/mK] luftens 
värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmåga hos varierande 
material 144 

Strålningskonstanter 
95,0=ε  den strålande ytans 

emissionstal 
Konstanter inom termodynamik145.  

81067,5 −⋅=σ [W/ 
m2K4] 

Stefan-Boltzmanns 
konstant 

Konstanter inom termodynamik146. 

Egenskaper för luften inne i ugnen 
31,8=R [ J/kmolK] gaskonstanten för luft Konstanter gällande luft147. 

1=z  kompressibilitetsfaktorn 
för luft 

Då det reducerade trycket vid moderata 
tryck i princip är noll så kan man utläsa 
att kompressibilitetsfaktorn, i det 
närmaste, är ett148. 

                                                                                                                                                         
136 Sinclair Manufacturing Company, Internet: 2007-12-28 <Tillgänglig via 
http://www.sinclairmfg.com/datasheets/sodalimecurve.htm> 
137 Scientific American, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.sciam.com/askexpert_question.cfm?articleID=00065368-3CAE-1C71-
84A9809EC588EF21&catID=3&topicID=13> 
138 Hampton Scientificc <http://www.hamptonsci.com/mirrors.htm> 
139 Sinclair Manufacturing Company, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.sinclairmfg.com/datasheets/sodalimecurve.htm>  
140 Engineering Toolbox, Thermal conductivity, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via  
<http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html> 
141 ibid 
142 Ashby, M. & Johnson, K. (2002). Materials and Design. The Art and Science of Material Selection in 
Product Design. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 
143 Engineering Toolbox, Thermal conductivity, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via  
<http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html> 
144 Science direct, thermal conductivity, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX0-4K3D1DP-
1&_user=4478132&_coverDate=12%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct
=C000034958&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4478132&md5=1059b11f8073c9a86351c038536073b6> 
145 Ekroth, I. & Granryd, E. (1994). Tillämpad termodynamik. Stockholm: Kungl Tekniska Högskolan, S. 422 
146 ibid 
147 Goswami, D. Y., Kreith, F. & Kreider, J. F. (2000). Principles of Solar Engineering. Philadelphia: Taylor & 
Francis, S. 564 
148 , I. & Granryd, E. (1994). Tillämpad termodynamik. Stockholm: Kungl Tekniska Högskolan, S.232 
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101325=p [Pa] lufttrycket inuti ugnen Antagande: NTP – Normal Temperature 
and Pressure149.  

1009=
luftpc [J/kgK] lufts specifika 

värmekapacitet 
under konstant tryck 

Konstanter gällande luft150.  

Matens egenskaper 
0=matm [kg] massan hos maten inuti 

ugnen 
Vald 

1000=matρ [kg/m3] matens densitet I denna modell postuleras, för 
enkelhetens skull, att den mat som tillagas 
i ugnen har samma densitet som vatten. 

2720=
matpc [J/kgK] matens specifika 

värmekapacitet 
under konstant tryck 

Antas vara densamma som för kyckling 
vilket är en kost som har en medelstor 
specifikvärmekapacitet jämfört med 
annan mat151.  

 

                                                 
149Pipetubefittings, Pipe Fittings Specifications, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.pipetubefittings.com/specifications.html> 
150 Engineering Toolbox, Air properties, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html> 
151 Engineering Toolbox, Specific heat capacity for food, Internet: 2007-12-28 Tillgänglig via 
<http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-food-d_295.html> 
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Den nya temperaturen i ugnen efter att en viss effekt tillförts under en viss tid är 
 
 

(1) 
 

där 
=nyT temperaturen efter uppvärmningsförloppet [K] 
=E  den effekt som blir kvar i ugnen [W] (se ekv. 2) 
=t den tid under vilken uppvärmningen sker [s] 

=
luftpc lufts specifika värmekapacitet under konstant tryck [J/kgK] 

=luftm massan hos luften inuti ugnen [kg] (se ekv. 10:1.1) 
=

matpc  matens specifika värmekapacitet under konstant tryck [J/kgK] 
=matm  massan hos maten inuti ugnen [kg] 
=inneT  temperaturen före uppvärmningsförloppet [K] 

 
För att beräkna hur stor effekt som blir kvar i ugnen och kan värma upp kosten som är däri 
ställs en energibalans för ugnen upp, 

 
(2) 

 
där 

=inQ& värmeflödet in i ugnen [W] (se ekv. 3) 
=utQ& värmeflödet ut ur ugnen [W] (se ekv. 4) 

 
Värmeflödet in i ugnen beror av hur mycket solenergi som kommer in i ugnen 

 
 

(3) 
 

där 
=soli solstrålningens intensitet [W/m2] 

=spegely spegelns yta ortogonalt mot solstrålningen [m2] (se ekv. 10:3.1) 
=spegelr spegelns reflektionsförmåga 
=glasy glasets yta ortogonalt mot solstrålningen [m2] (se ekv. 10:2.1) 
=singlag glasets genomsläpplighet, in. 

 
Värmeflödet ut ur ugnen beror av temperaturen inne in i ugnen och sker dels genom ledning 
och dels genom strålning. Det totala värmeflödet ut ur ugnen beräknas enligt: 

 
(4) 

 
där 

=lednQ& värmeflödet ut ur ugnen genom ledning (se ekv. 5) 
=strQ&  värmeflödet ut ur ugnen genom strålning (se ekv. 6) 

 

inne
matpluftp

ny T
mcmc

tET
matluft

+
⋅+⋅

⋅
=

utin QQE && −=

( ) 2
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Värmeflödet ut ur ugnen genom ledning beräknas först. Det kan beräknas enligt 
 

 
(5) 

 
där 

=ullλ  isoleringsmaterialets värmeledningsförmåga [W/mK] 
=lednugnA den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens raka väggar [m2] (se 

ekv. 10:7.1) 
=ΔT temperaturskillnaden mellan luften på utsidan och insidan av ugnen [K] (se 

ekv. 10:6.1) 
=3lednA den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens vinklade väggar. D.v.s. 

de väggar varken är horisontella eller vertikala då ugnen står på ett plant underlag.  
[m2] (se ekv. 10:7.6) 

=totugnδ  den väggtjocklek som ugnens raka väggar skulle ha haft som de varit gjorda 
helt i isoleringsull [m] (se ekv. 10:5.5) 

=3ullδ  den väggtjocklek som den sneda väggen skulle ha haft som den varit gjord 
helt i isoleringsull och dessutom rak [m] (se ekv. 10:5.6) 

=ullδ isoleringens tjocklek [m] 
=glasλ  glasets värmeledningsförmåga [W/mK] 
=lednlockA  den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens glaslock [m2] (se ekv. 

10:7.8) 
=totlockδ  den tjocklek som ugnens glaslock skulle ha haft om det bestått av en skiva 

glas [m] (se ekv. 10:5.9) 
 

Därefter beräknas värmeflödet ut ur ugnen genom strålning. Det kan beräknas enligt 
 

(6) 
 

där 
=ε  den strålande ytans emissionstal 
=σ  Stefan-Boltzmanns konstant [W/K4m2] 

=glasutg  glasets genomsläpplighet, ut 

totlock

Tlednlockglas
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AAA
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δ
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δ
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+
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Bilaga 10:1 – Massan hos luften inuti ugnen 
 
Massan hos luften inuti ugnen kan beräknas enligt 
 

 
(10:1.1) 

 
där 
=p lufttrycket inuti ugnen [Pa] 
=V volymen hos luften inuti ugnen [m3] (se ekv. 10:1.2) 
=R gaskonstanten för luft [J/kgK] 
=z  kompressibilitetsfaktorn för luft 

 
Volymen hos luften inuti ugnen beräknas enligt 
 

(10:1.2) 
 

där 
=inneV ugnens innervolym [m3] (se ekv. 10:1.3) 
=matV matens volym [m3] (se ekv. 10:1.4) 

 
Ugnens innervolym beräknas enligt 
 

 
(10:1.3) 

 
där 

=bakh ugnens utvändiga höjd baktill [m] 
=framh  ugnens utvändiga höjd framtill [m] 

=d  ugnens utvändiga djup [m] 
=totδ ugnens totala väggtjocklek [m] (se ekv. 10:4.1) 
=plåtv den lutande innerplåtens vinkel [rad] 

 
Matens volym beräknas enligt 
 

 
(10:1.4) 

 
där 

=matm  massan hos maten inuti ugnen [kg] 
=matρ matens densitet [kg/m3] 
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Bilaga 10:2 – Glasets yta ortogonalt mot solen 
 
Glasets yta ortogonalt mot solen beräknas på följande sätt: 
 

 
(10:2.1) 

 
där 

=glasv glaslockets lutningsvinkel [rad] 
=solv solvinkeln över horisonten [rad] 
=spegelv spegelns vinkel [rad] 

=bakh ugnens utvändiga höjd baktill [m] 
=framh  ugnens utvändiga höjd framtill [m] 

=d  ugnens utvändiga djup [m] 
=totδ ugnens totala väggtjocklek [m] 

=l ugnens utvändiga längd [m] 
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Bilaga 10:3 – spegelns yta ortogonalt mot solen 
 
Spegelns yta ortogonalt mot solen beräknas på följande sätt: 
 

 
(10:3.1) 

 
där 

=spegelb spegelns bredd [m] 
=solv solvinkeln över horisonten [rad] (se ekv. 10:3.2) 
=spegelv spegelns vinkel [rad] 

=l ugnens utvändiga längd [m] 
 
Spegelns vinkel beror på solvinkeln enligt: 
 

 
(10:3.2) 

 
där 

=glasv  glaslockets lutningsvinkel [rad] (se ekv. 10:3.3) 
 
Glaslockets lutningsvinkel beräknas enligt: 
 

 
(10:3.3) 

 
där 

=bakh ugnens utvändiga höjd baktill [m] 
=framh  ugnens utvändiga höjd framtill [m] 

=d  ugnens utvändiga djup [m] 
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Bilaga 10:4 – ugnens totala väggtjocklek 
 
Ugnens totala väggtjocklek fås då de tre väggmaterialens tjocklekar adderas: 
 

(10:4.1) 
 

 
där 

=plåtδ innerväggens tjocklek [m] 
=ullδ isoleringens tjocklek [m] 
=plastδ ytterväggens tjocklek [m] 

plastullplåttot δδδδ ++=
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Bilaga 10:5 – Väggarna räknas om till ett skikt 
 
Ugnen består av tre delar med olika värmeledande egenskaper; de lodräta väggarna, den del 
av väggarna som inte är lodräta och glaslocket. För att förenkla beräkningarna räknas de olika 
väggskikten om till ett enda skikt med samma värmeledande egenskaper som de tre andra 
tillsammans. 
 
Här räknas de raka väggarna om till ett skikt. Först beräknas en isoleringsfaktor, som 
representerar förhållandet mellan väggmaterialets tjocklek och dess värmeledningsförmåga 
 

 
(10:5.1) 

 
där 

=plåtk isoleringsfaktor för innerväggen [m2K/W] 
=plåtδ innerväggens tjocklek [m] 
=plåtλ plåtens värmeledningsförmåga [W/mK] 

 
 

(10:5.2) 
 

där 
=plastk  isoleringsfaktor för ytterväggen [m2K/W] 
=plastδ  ytterväggens tjocklek [m] 
=plastλ  plastens värmeledningsförmåga [W/mK] 

 
Isoleringsfaktorn används därefter för att beräkna hur tjockt lager av isoleringsmaterial som 
skulle ha samma värmeledande egenskaper som de andra väggarna 

 
(10:5.3) 

 
där 

=lplåttillulδ tjockleken på ett lager av isoleringsmaterial som skulle ha samma värmeledande 
egenskaper som plåtväggen [m] 

=ullλ  isoleringsmaterialets värmeledningsförmåga [W/mK] 
 

( 10:5.4) 
 

där 
=llplasttilluδ  tjockleken på ett lager av isoleringsmaterial som skulle ha samma värmeledande 

egenskaper som ytterväggen [m] 
 
De tre tjocklekarna, nu omberäknade till ull, adderas 
 

(10:5.5) 
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där 
=totugnδ  den väggtjocklek som ugnens lodräta väggar skulle ha haft som de varit gjorda helt i 

isoleringsull [m] 
 
Den sneda delen av väggen består av samma väggmaterial men har en annan genomsnittlig 
tjocklek som beräknas enligt 
 

 
(10:5.6) 

 
där 

=3ullδ den väggtjocklek som den sneda väggen skulle ha haft som den varit gjord helt i 
isoleringsull och dessutom rak [m] 

=framh  ugnens utvändiga höjd framtill [m] 
=totδ ugnens totala väggtjocklek [m] 
=plåtv den lutande innerplåtens vinkel [rad] 

 
Glaslockets tre skikt räknas nu om till ett på samma sätt som gjorts med de övriga väggarna. 
 
Först beräknas en isoleringsfaktor, som representerar förhållandet mellan väggmaterialets 
tjocklek och dess värmeledningsförmåga 
 

 
(10:5.7) 

 
där 

=luftk  isoleringsfaktor för luftspalten mellan glasskivorna [m2K/W] 
=luftδ luftspaltens tjocklek [m] 
=luftλ luftens värmeledningsförmåga [W/mK] 

 
Isoleringsfaktorn används därefter för att beräkna hur tjockt lager av glas som skulle ha 
samma värmeledande egenskaper som de andra väggarna 

 
 

(10:5.8) 
 
där 

=lasluftil lgδ  tjockleken på ett lager av glas som skulle ha samma värmeledningsförmåga som 
luftspalten [m] 

=glasλ  glasets värmeledningsförmåga [W/mK] 
 
De två tjocklekarna, nu översatta till glas, adderas 

 
(10:5.9) 
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där 
=totlockδ den tjocklek som ugnens glaslock skulle ha haft om det bestått av en skiva glas [m] 

=glasδ de båda glasväggarnas sammanlagda tjocklek [m] 
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Bilaga 10:6 – Temperaturskillnaden mellan luften på insidan och utsidan av ugnen 
 
Temperaturskillnaden mellan luften på utsidan och insidan av ugnen beräknas enligt 
 

(10:6.1) 
 

där 
=inneT  lufttemperaturen inuti ugnen [K] 
=uteT lufttemperaturen utanför ugnen [K] 

uteinneT TT −=Δ
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Bilaga 10:7 – Den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens väggar och lock 
 
Den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens raka väggar beräknas genom att de 
genomsnittliga värmeledande areorna hos ugnens sidoväggar, bakvägg och golv adderas 
enligt 

 
(10:7.1) 

 
där 

=gglednsidoväA Sidoväggarnas genomsnittliga värmeledande area [m2] (se ekv. 10:7.2) 
=glednbakvägA Bakväggens genomsnittliga värmeledande area [m2] (se ekv. 10:7.3) 

=ledngolvA Golvets genomsnittliga värmeledande area [m2] (se ekv. 10:7.4) 
 

 
(10:7.2) 

 
där 

=bakh ugnens utvändiga höjd baktill [m] 
=framh  ugnens utvändiga höjd framtill [m] 

=d  ugnens utvändiga djup [m] 
=totδ ugnens totala väggtjocklek [m] 

 
 

(10:7.3) 
 

där 
=l ugnens utvändiga längd [m] 

 
 

(10:7.4) 
 

där 
=nplåtenplanabotteb  den plana bottenplåtens bredd [m] (se ekv. 10:7.5) 

 
Den plana bottenplåtens bredd beräknas enligt 

 
 

(10:7.5) 
 

där 
=plåtv den lutande innerplåtens vinkel [rad] 
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Den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens sneda väggar beräknas enligt 
 

 
 

(10:7.6) 
 

där 
=åtenvinkladeplb den vinklade plåtens bredd [m] (se ekv. 10:7.7) 

 
Den vinklade plåtens bredd beräknas enligt 
 

 
(10:7.7) 

 
Den genomsnittliga värmeledande arean hos ugnens glaslock beräknas enligt 
 

 
(10:7.8) 
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Bilaga 11 – Delar av idédatabasen 
 
 

Beteckning: Lutad botten 
 
Beskrivning: Ugnsbotten är lutad för att 
solstrålarna som reflekteras via spegeln ska falla in 
rakt mot botten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteckning: Reflekterande interiör 
 
Beskrivning: Ugnens insida är helt reflekterande så 
att värmen koncentreras till tillagningskärlet. 
 
 
 

 
 
 
 
Beteckning: Trekanten 
 
Beskrivning: En hopvikbar trekantsugn där tre 
av sidorna är reflekterande och den fjärde 
transparent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 XLVIII

 
Beteckning: Flänskastrull 
 
Beskrivning: En kastrull med flänsar kan effektivare 
överföra värme till maten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteckning: Rundad ugn 
 
Beskrivning: För att slippa värma upp 
extrautrymme kan ugnen vara formad efter 
tillredningskärlen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beteckning: Ångkammaren 
 
Beskrivning: Genom en cylinder, 
där maten är placerad, förs 
upphettad vattenånga så att maten 
därigenom blir ångkokt. 
 
 
 
 

 
 
 
Beteckning: Svävande kastrull 
 
Beskrivning: Interfacet mellan kastrull 
och kastrullock ligger i ugnens 
glasskikt. Därigenom försvinner inte 
den upphettade luften i ugnen då locket 
lyfts. 
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Beteckning: Trappan 
 
Beskrivning: Framkanten av ugnens insida är 
formad som en trappa med ömsom svarta ömsom 
reflekterande delar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beteckning: Droppen 
 
Beskrivning: En reflektorugn där kokkärlet är 
fäst i ett stativ och en flexibel reflektor 
koncentrerar ljuset på kärlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteckning: 4-bensstativ 
 
Beskrivning: Ett hopfällbart stativ som skulle 
underlätta vid transport och vid ojämna underlag. 
De tre yttre benen går att ställa in individuellt och 
det fjärde benet är placerat i mitten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 L

 
 
 
 
Beteckning: Tältugn 
 
Beskrivning: Denna ugn har en hopfällbar ram över vilken 
transparent respektive reflekterande plast, silikon eller 
latex spänns. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beteckning: Flexibel ugn 
 
Beskrivning: Botten och framkant är i plåt och 
har spår i vilka den böjliga plastreflektorn 
trycks fast. Det genomskinliga plastlocket sitter 
i ett spår i ugnens framkant och vilar löst mot 
reflektorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteckning: Vindrutetorkaren 
 
Beskrivning: Denna spännanordning 
ska underlätta byggandet av en 
eventuell glasfiberarmerad låda 
genom att klämma ihop formens båda 
delar. 
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Beteckning: Klaffstödet 
 
Beskrivning: Detta stativ består av tre eller fyra ben i bockad plåt som fästs direkt på ribbor 
på ugnens botten och som kan fällas in vid transport. Det går inte att vrida ugnen efter solen 
på detta stativ. 

 
 

 
 
Beteckning: Sminkbordet 
 
Beskrivning: Extra speglar kan fällas ut från 
huvudspegelns sidor så att extra energi tillförs. 
Ugnen är formad som ett likbent parallelltrapets. 
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Beteckning: Locklåset 1 
 
Beskrivning: Ett transparent plastlock spänns över ”ugnslådan” via en stång som fästs i 
lådans botten och som går genom locket. Själva låset består av ett snabbspänne. 
 

 
 

 
 
Beteckning: Bakluckan 
 
Beskrivning: Ugnen har en lucka 
i sitt bakstycke där mat sätts in 
och tas ut. Detta medför att 
mindre värme slipper ut vid 
öppnandet av ugnen samt att 
risken för att bränna sig minskar. 
 
 
 

 
 
Beteckning: Glidarmen 
 
Beskrivning: En låsanordning för staget 
som ska hålla fast locket i rätt läge. 
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Beteckning: Snurrparabolen 
 
Beskrivning: Ugnen är nedsänkt i 
marken och upptill försedd med en 
skena varpå en reflekterande parabol 
kan roteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beteckning: Flyttlådan 
 
Beskrivning: Ugnens lock består av 
fyra reflektorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteckning: Lösa glas 
 
Beskrivning: Istället för en träram spänns glasrutorna fast med 
hjälp av lister och distanser 
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Beteckning: Stekugnen 
 
Beskrivning: Istället för att enbart 
värma upp en innesluten volym 
värms en plåt upp som fungerar 
som stekyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beteckning: Locklåset 2 
 
Beskrivning: En fjäderbelastad låsning av 
locket. Uppborrade hål finns i ugnens sidor 
där en sprint kan passas in. 
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Beteckning: Locklåset 3 
 
Beskrivning: Locket låses genom att gångjärnen mellan lock och låda kläms ihop. Friktionen 
som verkar mellan gångjärnets delar via en gummidistans ser till att locket förblir fast. 

  
 
 
 
 
 
Beteckning: Vridlås 
 
Beskrivning: Låser fast ugnsluckan i stängt 
läge. En hake hakar fast i en svagt kilformad 
kloss fäst på insidan av ugnens yttervägg. 
 



 LVI

Bilaga 12 – Uppskattad ugnskostnad 
 

 Befintlig ugn  Högpresterande alternativ Budgetalternativ  
Ingående 
detaljer 

Materialkostnad 
(B.S.) 

Tillverkningskostnad 
(B.S.) 

Materialkostnad 
(B.S.) 

Tillverkningskostnad 
(B.S.) 

Materialkostnad 
(B.S.) 

Tillverkningskostnad 
(B.S.) 

Låda 341 156 340 20 35 78
Innerplåt 75 39 75 58,5 75 58,5
Stativ 70 58,5 70 58,5   
Träram 60  25 2,25 25 2,25
Kastrull 50  60    
Spegel 50  12,5  12,5  
Glas 50  37,5  37,5  
Spänne 40 39 20,25  20,25  
Isolering 28  40    
Bakplåt 24  28    
Gummilist 18  24  24  
Silikon 12,5  18    
Lockhållare (stor) 3,5 9,75 3,5 3,25 3,5 3,25
Gangjärn 3  10  10  
Lockhållare (liten) 3 9,75 1    
Bläckplåtsfärg 2 9,75 8,5  8,5  
Kastrullhandtag 2 6,5 7,5    
Glashållare 1,5 3,25     
Handtag 1,5  3    
Nitar 1,5  3  3  
Pernos 1,4      
Muttrar 1      
Skruvar 0,5  0,5  0,5  
Slutmontering  312  300  300
Totalt: 839,4 640,25 787,25 442,5 254,75 442
       
Total kostnad:  1479.65  1229,75  696,75
    16% red. kostnad  53% red. kostnad 
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Bilaga 13 – Tillverkningsbeskrivning 
Tillverkningsbeskrivningen ska underlätta vid tillverkningen av solugnen. Beskrivningen ska 
dock ej ses som något som blint ska följas utan tanken är att tillverkningen ska anpassas efter 
resurser, användarönskemål och tillverkningsmöjligheter. 
 
Innerplåt 
 
Plåten som här beskrivs tillverkas ur en 1mm aluminiumplåt. 
 

1. Skär ut den stora plåten och dess gavlar, se figur B13:1 och B13:2. 
2. Bocka plåtarna. 
3. Passa in den stora plåten med de två gavlarna. 
4. Nita ihop de tre delarna som då bildar innerplåten. 
5. Lackera insidan av plåten med en svart ohälsofarlig färg som tål höga temperaturer. 

Maskera ugnens gavlar eller lackera den stora plåten innan hopnitning då dessa ska vara 
reflekterande. 

 

 
Figur B13:1 Den stora plåten   Figur B13:2 Gavel 
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Ytterlådan 
 
Lådan som här beskrivs tillverkas ur en 3mm polykarbonatskiva. 
 

1. Skär ut den stora låddetaljen och dess gavlar, se figur B13:3 och B13:4. 
2. Bocka den stora låddetaljen. 
3. Fäst lådgavlarna i den stora låddetaljen med hjälp av epoxilim. 

 

 
Figur B13:3 Den stora låddetaljen   Figur B13:4 Lådgavel 

 
Trästrukturen 
 
Trästrukturen består av elva trädetaljer och sågas upp ur en trälist med tvärsnittet 25X40 mm, se 
figur B13:5. 
 

 
Figur B13:5 Trästrukturen 
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Ugnslucka 
 
Ungsluckan består av aluminium, plast, trä och isolering. Aluminiumplåten och plast detaljerna är 
av samma typ som i innerplåt och ytterlådan. Trädetaljerna är fyra delar från den tidigare 
tillverkade trästrukturen. Luckans isolering är av mineralull, samma typ som senare används för 
resterande ugnsisolering. 
 

1. Skruva fast de fyra träreglarna i aluminiumstycket. 
2. Placera isolering i skålen som bildats med plåten som botten och reglarna som väggar. 
3. Skruva fast plaststycket så att isoleringen innesluts i luckan. 
4. I plaststycket monteras nu ett lucklås fast. 

 

 
Figur B13:6 Ugnsluckan 
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Ugnslock 
 
Ugnslocket tillverkas även det i 3mm polykarbonat. 
 

1. Såga ut locket. 
2. Bocka locket, se figur B13:7. 

 

 
 

Figur B13:7 Ugnslock 
 
Ugnsstativ 
Ugnsstativet tillverkas av T-balkar, rör och stålplåt. Stativet består av en under och en överdel 
som är löstagbara från varandra. 
 

1. Stativets delar skärs ut från T-balkar, plåt och stålrör enligt figur B13:8 och B13:9. 
2. De två T-balkarna bockas.  
3. Balkarna svetsas samman med det smala röret. 
4. Flänsröret träs på ytterröret och svetsas fast. 
5. Stativets armar bockas. 
6. Armarna svetsas samman med det större stålröret som vid användning träs på det mindre 

och hålls uppe av rörflänsen. 
7. Armarna ska vid användning av produkten träs in stativfästen och de är dessa som 

kallsmids från den utskurna plåten enligt figur B13:9. 
8. Efter smidningen bockas plåtens kanter så att denna kan skruvas fast i ugnens ytterlåda. 
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Figur B13.8 Hopmonterat stativ  Figur B13.9 Stativfäste 
 

Slutmontering 
 
Då konstruktionens ingående detaljer är tillverkade och inköpta kan ugnen monteras ihop. 
 

1. Trästrukturen fästs på innerplåten med hjälp av skruvar, se figur B13:10 
2. Isoleringen läggs ner i ytterlådan så att nedförandet av innerplåten är förberett. 
3. Trästrukturen fästs sedan med skruvar i ytterlådan av plast, se figur B13:11 
4. Ugnsluckan monteras med hjälp gångjärn. Då luckan är på plats fästs tätningslisten runt 

lucköppningen. 
5. Reflektorn klistras på insidan av locket och locket fästs sedan i ytterlådan via gångjärn 

med hjälp av skruvar. 
6. Placera ugnens innerglas på innerplåtens flänsar och böj de överliggande flänsarna över 

glaset, trä plastfilmen över ytterlådan.  
7. Vidare skruvas beslag fast i ugnens ytterlåda d.v.s. stativfäste, lockhållare samt handtag. 

 
För att se en helt hopmonterad variant av ugnen, beskåda figur B13:14, B13:15 och B13:16. 
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Figur B13.10 Steg ett i slutmontering 

 

  
Figur B13.11 Steg tre i slutmontering 
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Figur B13.12 Steg fyra i slutmontering 

  
Figur B13.13 Steg fem i slutmontering 
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Figur B13.14 Hopmonterad ugn 1 
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Figur B13.15 Hopmonterad ugn 2 

 
Figur B13.16 Hopmonterad ugn 3 
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Bilaga 14 – Användarbeskrivning 
 
Användarbeskrivningen är tänkt att tillhandahållas solugnsanvändaren i och med leverans av 
ugnen. Beskrivningen syftar till att, på ett lättbegripligt sätt, förklara hur man ska använda ugnen 
samt de allvarligaste riskerna vid användandet. 
 
Användarbeskrivning 
 
Följ anvisningarna nedan vid användandet av solugnen.  
 

1. Uppställning 
 
Ställ upp ugnens stöd på plan mark och häng upp ugnen i stödets öglor. Saknas stödet ställer du 
ugnen direkt på marken eller på ett bord. Ställ aldrig upp ugnen under mycket blåsiga 
förhållanden då den då riskerar att falla omkull. 
 

2. Inställningar 
 
Rika ugnen så att solen belyser den rakt framifrån. Fäll upp ugnens spegel och se till så att dess 
reflektion hamnar på den vinklade delen av innerplåten. Vid denna position ska spegeln fästas. 
Efter dessa justeringar kommer ugnstemperaturen att stiga och mat kan nu sättas in i ugnen. Vid 
bra väder kan ugnen stå uppställd på detta vis för en snabbare tillagning då mat placeras i ugnen. 
 

3. Tillagning 
 
Mat kan placeras i ugnen direkt efter uppställningen och justeringarna i punkt ett och två. Vid 
införandet av mat öppnas ugnens lucka i bakstycket. Tänk på att het vattenånga kan komma ut 
vid öppnandet av luckan samt att ugnens insida är varm. Stäng luckan direkt efter införandet av 
maten för att bibehålla värmen. Då ugnen är uppvärmd tar det ungefär två timmar för maten att 
bli klar. Kontrollera att maten är klar innan den äts. Maten ska inte hållas ljummen under längre 
perioder, något som bör tas hänsyn till vid växlande molnighet och solnedgång. 
 

4. Rengöring 
 
Efter varje användningstillfälle rekommenderas rengöring av ugnen. Utspilld mat och vatten bör 
torkas bort med en lätt fuktad trasa från ugnens innerplåt. Vid behov ska även ugnens innerglas 
och dess plastfilm göras rent. 
 

5. Förvaring 
  

Ska ugnen inte användas inom en snar framtid rekommenderas att ugnen monteras ned och 
förvaras inomhus. Ska ugnen användas snart kan den förvaras utomhus men fäll ihop 
spegellocket om du inte har uppsikt över ugnen. 
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