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Sammanfattning 
 

Växter är en stor del av människors hem och tillför mycket till inredningen. Ett problem som gör 

att många avstår från att ha växter i hemmet alternativt blir tvungna att köpa nya plantor stup i 

kvarten är bevattningen. Många glömmer att vattna och en del är helt enkelt för lata. Samhället 

blir allt mer automatiserat och man förväntar sig att saker och ting sköter sig själva. På 

marknaden idag är det glest med automatiska bevattningssystem som är prisvärda och pålitliga 

under en längre period. Syftet med detta projekt är att ta fram en produkt som vattnar växter i 

hemmet automatiskt, utan att användaren behöver integrera med anordningen mer än en gång i 

månaden. Den ska vara tekniskt välfungerande och designen ska vara anpassad och naturnära för 

att kunna passa in med både inredningen och växten i sig.   

  

Avgränsningar gjordes i ett tidigt skede där kundgruppen valdes till privatpersoner med eller 

utan plantor i hemmet. Andra intressenter var florister och återförsäljare av växtprodukter. 

Ytterligare en avgränsning var att produkten skulle rikta sig till de vanligaste växterna i hemmet 

och storleken som den skulle beröra var växter som står på fönsterkarmen eller liknande, inte 

större plantor på golvet.   

  

Vid projektstarten gjordes en marknadsstudie där de ledande produkterna på marknaden 

undersöktes. Det visade sig finnas många alternativ på automatisk bevattning, problemet är att de 

antingen är för simpla och opålitliga eller för dyra och komplicerade för att passa in i hemmet. 

Det saknas ett mellanting där produkten är lättanvänd, pålitlig och prisvärd. En användarstudie 

genomfördes i form av intervjuer med florister samt en enkät för privatpersoner på internet. Det 

visade sig att efterfrågan finns och den är relativt stor på grund av att många glömmer eller inte 

orkar vattna sina växter. Något som saknas helt på marknaden är ett system för hemmabruk som 

går att anpassa för olika sorters växter och vattenbehov. För att få en bättre bild över växternas 

behov gjordes en växtstudie där skillnaderna på olika växters bevattningsbehov lyftes fram.   

  

Konceptfasen inleddes med att skisser gjordes med hjälp av olika konceptgenereringstekniker. 

Ett första utkast av en QFD och en kravspecifikation skapades, som sedan utvecklades under 

hela projektet gång. Här grundades även projektets fem ledord som genomsyrar hela projektet: 

Pålitlig, Integrerad, Lätthanterlig, Anpassningsbar och Prisvärd. Genereringen resulterade i tre 

olika koncept: Plattan, Vattentornet och Pumpen. Dessa koncept utvärderades grundligt vilket 



 

 

ledde till att Vattentornet slopades. Plattan och Pumpen kombinerades till ett slutkoncept då 

deras styrkor och svagheter kompletterade varandras.   

  

Slutkonceptet – AutoPlant – utvecklades med hjälp av en uppdaterad QFD och kravspecifikation. 

Här lades mycket fokus vid att integrera de tekniska delarna med den design och känsla som 

ville förmedlas. Detta gjordes med ett tydligt material- och färgval samt dimensioneringar. En 

kostnadskalkyl gjordes för att verkligen se att produkten uppfyllde kravet Prisvärd, vilket 

resulterade i ett försäljningspris på 261 kr.  
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Abstract 
 

Plants are a big part of a home and add a lot when it comes to interior design. One problem that 

causes a lot of people to refrain from keeping live plants in their home, or force them to 

constantly buy new plants, is the task of watering them. Many forget to water their plants, and 

some are simply too lazy. Our society is consistently and gradually becoming more automated, 

and people expect things to happen instantly and preferably without any personal effort. Few 

automatic watering systems exist on the market today that are both affordable and reliable for a 

longer period of time. The purpose of this project is to create a product that will water plants at 

home automatically, without more interaction than once a month required by the user of the 

product. The watering system should be technologically well functioning, and the design should 

be minimalistic and give off a natural feeling, to be able to fit well with both the surrounding 

interior design and the plant itself. 

 

Delimitations were made at an early stage where the targeted customer was selected to a regular 

person with or without plants in their home. Other parties interested were florists and retailers of 

plants and related products. Further delimitations were that the product would concern the most 

common plants in a home, and that the size of the plants to which it would be applicable would 

be that of plants located on a window frame or similar, not larger plants on the floor. 

 

A market study of the leading products that already exist on the market was made at the 

beginning of the project. It concluded that several options of automatic watering systems already 

exist, however the problem being that they are all either too simple and unreliable, or too 

expensive and complicated to be suitable for a home. The market is missing something in 

between where the product is easily managed, reliable and affordable. A user study was 

conducted in the form of a survey on the internet, accompanied by interviews with several 

florists. The study showed that the demand for such a product exists and is relatively large 

because of the fact that many forget to, or are unable to water their plants. Something missing 

entirely on the market is a system for home use that can be modified depending on the type of 

plant and its water needs. To paint a clearer picture of the water needs of the plants considered 

by this project a plant study was made, highlighting the variations in the need of water intake 

between the most common plants in a home.  

 



 

 

The concept phase was initiated with different sketches meeting the demands discussed above, 

created using several concept-generating techniques. A first draft of a QFD and a specification of 

requirements were created, and continuously developed throughout the project. In this phase the 

five key words of the project were also founded, which are a recurring theme throughout the 

entire project: Reliable, Integrated, Manageable, Adaptable and Affordable. The generation of 

these words resulted in three separate concepts: Plattan, Vattentornet and Pumpen. These 

concepts were all exceptionally evaluated which led to the elimination of the Water Tower, as 

well as the combination of the Platform and the Pump into a strong final concept, as their 

strengths sufficiently complemented each other’s weaknesses.  

 

The final concept – AutoPlant – was developed using an updated version of the QFD as well as 

specification of requirements. The main focus in this phase was to integrate the technology with 

the design and feeling pursued. This was achieved with a distinct selection of material and color, 

as well as careful consideration of the dimensions. A calculation of the selling price was 

conducted to confirm that the product satisfied the condition “Affordable,” which resulted in the 

estimated selling price of 261 SEK. 

  



 

 

Förord 

 

Vi inledde vårt kandidatexamensarbete med förhoppningar om att en dag se vår produkt på 

marknaden och i mångas hem. Från början kämpade vi hårt med att försöka få ett företag att 

samarbeta med oss. Efter många bortkopplade telefonsamtal och obesvarade mail bestämde vi 

oss för att inte begränsa oss genom ett företag utan att utveckla produkten till vår egen. I 

framtiden hoppas vi på att kunna presentera vårt arbete för återförsäljare med förhoppningar om 

att en dag få producera vår produkt på riktigt. 

 

Rapporten är en del av kandidatexamensarbete inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska 

Högskolan under våren 2016. Även då vi inte hade något samarbete med ett företag har vi under 

projektets gång fått mycket hjälp och handledning och vi vill skänka en stort tack till Stefan 

Ståhlgren och Conrad Luttropp. 

 

Vi vill även tacka de florister som hjälp oss med svåra frågor och tankar. Tack för all hjälp 

David, Annelie, Karin och Martin! 

  

Stockholm 25 Maj 2016 
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Kapitel 1  

 
Inledning 
 

Att vattna växterna i hemmet är ett moment man lätt glömmer eller varken har tid eller ork till, 

vilket resulterar att växterna vissnar. På marknaden idag är det glest med produkter som på ett 

smidigt sätt vattnar växterna automatisk. De som finns är antingen simpla och opålitliga eller 

alldeles för dyra och komplicerade. Det saknas ett prisvärt, lätthanterligt och designmässigt 

tilltalande koncept som går att lita på. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Idag är växter en stor del av inredningen i människors hem. Växterna är vackra och bidrar till 

bättre luft, men kräver även tid och underhållning i form av bevattningen. Det klassiska 

problemet som skapas är hur bevattningen ska gå till när man reser bort en längre tid. De flesta 

frågar grannen om hjälp eller hoppas på att växten klarar sig några dagar utan vatten. Det är 

väldigt få som köper produkter som hjälper till med bevattningen då det inte finns någon 

tillräckligt tilltalade produkt. Problem med bevattning blir allt större och kan ses som ett resultat 

av samhällets ständiga utveckling mot automatisering. Personer blir allt mer vana vid att saker 

och ting sköter sig själva och att tid är något dyrbart. Dagens människor vill inte slösa tid på att 

vattna blommor varje dag, de vill effektivisera hemmets sysslor.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett automatiskt bevattningssystem som vattnar växter i 
hemmet utan att användaren behöver ingripa mer än en gång i månaden. Det ska vara en 
permanent produkt som används året om, oavsett om användaren är hemma eller inte. 
Produkten ska spara användarens tid och försäkra växtens överlevnad. Produktens fokus 
kommer att ligga i en pålitlig och smidig funktion integrerad med en snygg design som passar 
bra både i hemmet och med växten. Designen ska kännas naturnära och miljövänlig och även 
vara diskret och passa in i inredningen. I bilaga 1 finns ett flödesschema över arbetet i form av 

ett Gantt-schema. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I ett tidigt skede bestämdes det att kundgruppen skulle vara privatpersoner i svenska hem som 

har, eller vill ha, växter i hemmet och inte större företag eller dylikt. Intressenterna som projektet 

berör är privatpersoner, florister samt återförsäljare av växter och tillbehör. Efter en del 

efterforskning gjordes även en avgränsning gällande vilka sorts växter produkten ska rikta sig 

till. Det som bestämdes var att produkten ska fungera för de vanligaste växterna i hemmet som 

generellt behöver en deciliter vatten var tredje dag (se bilaga 2 för mer information) och inte 

växter med speciella bevattningsbehov. Produkten ska fungera för medelstora växter som till 

exempel står på fönsterkarmen eller liknande och inte större växter som är placerade på golvet. 
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Kapitel 2  

 
Marknadsundersökning 
 

För att få en bild av vad som finns på marknaden och vad intressenterna tycker gjordes en 

undersökning av State of the Art, en enkät lades ut på internet, tre växtvaruhus besöktes och tre 

intervjuer gjordes med olika florister. 

 

2.1 State of the Art  
 

På dagens marknad finns nästan inga billiga och hållbara lösningar än. De billiga lösningarna 

som finns är oftast simpla, opålitliga och räcker högst en vecka. Ett exempel är 

Semestervattnaren, figur 1, som genom ett syntetsnöre för över vatten från en behållare till 

växten med hjälp av kapillärkraft. Dock är det lätt att snöret torkar vilket förhindrar vattnet att ta 

sig till växten. Ett annat minus är att vätskemängden som förs över till växten inte går att 

kontrollera. På bruksanvisningen står det även att den måste kontrolleras minst en gång i veckan. 

Denna produkt är ett alternativ för en kortare period men går inte att lita på i längden.  

 

 
Figur 1. Semestervattnaren som använder sig av kapillärkraft för att vattna växten  

 

En annan produkt som är av det billigare slaget är Hydro Crystal Aqua, figur 2, som använder sig 

av gravitationskraft för att vattna växten. Vattnet droppar ner i krukan och därför det går inte att 

kontrollera vattenmängden som kommer ut. Även denna produkt är relativt opålitlig då den lätt 

kan stoppas upp av jorden. På bruksanvisningen står det även här att denna måste tittas till minst 

en gång i veckan. 

 

  
Figur 2. Hydro Crystal Aqua som använder sig av gravitationskraft för att vattna växten  
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Fönsterbrickan, figur 3, är en produkt som är billig och räcker lite längre än de ovan nämnda. 

Behållaren är låg och smälter in bra på ett fönsterbräde. Även detta koncept använder sig av 

kapillärkraft genom ett syntetsnöre för att vattna växterna, vilket gör att risken att snöret torkar 

finns även här. Den kan även vattna fler växter samtidigt men krukorna måste vara öppna nertill 

för att bevattningen ska fungera. Dock passar den inte alla växter utan endast de som gillar att 

suga upp vatten underifrån, till exempel fetbladiga växter.  

 

 
Figur 3. Fönsterbrickan som använder sig av kapillärkraft för att vattna växterna  

 

De lite dyrare alternativen håller längre, är mer pålitliga men även rätt komplicerade. Ett 

exempel är Gardena Hydromaten, figur 4, som måste kopplas in i en vattenledning och anslutas 

till en dator innan användning. Detta moment är ganska komplicerat och tidskrävande vilket gör 

att de flesta avstår. Även priset som ligger runt 1 500 kronor bidrar till det inte känns aktuellt för 

några växter i hemmet. Det positiva med Hydromaten är att den är väldigt pålitlig och exakt när 

det gäller vattenmängd och man kan lämna den utan uppsikt över en månads tid. Dock är det här 

alternativet mer passande för större odlingar som växthus och dylikt och inte plantor i hemmet.  

 

  
Figur 4. Gardena Hydromaten som använder sig av vattenledningar och en dator för att vattna växter  

 

Två alternativ som ligger mellan billigt och dyrt (cirka 500 kr) är Eva Solo:s designkrukor 

Orkidékrukan och Örtkrukan, figur 5. Dessa krukor finns endast på utvalda butiker och inget 

man ser i stora växtvaruhus. Krukorna vattnar växten med hjälp av syntetsnöre och kapillärkraft. 

De är väldigt stilrena och smälter lätt in i inredningen. Dock kan man inte lämna de utan uppsyn 

mer än en vecka då problemet med att snöret kan torka kvarstår.   

 

    
Figur 5. T.V. Orkidékrukan samt T.H. Örtkrukan, båda använder sig av kapillärkraft för att vattna växter 
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2.2 Användarstudie 
 

Användarstudien inleddes med en kundundersökning i form av en enkät på internet. Frågor 

formulerades kring hur bevattning sker i hemmet när ägaren av en krukväxt reser bort en längre 

period, för att få en bild av vad ägaren gör när bevattning inte kan ske personligen. Frågorna 

ställdes till privatpersoner i åldrarna 20-70 år. Majoriteten av deltagarna som hade plantor i 

hemmet bad grannen eller en närstående se efter växterna. Resterande lät dem vissna och endast 

en person använde sig av en bevattningsprodukt. De som inte hade växter i hemmet svarade att 

orsaken var att de glömmer eller att det är jobbigt att vattna. 

 

För att få en bild av vad de som arbetar med blommor tyckte och tänkte gjordes tre intervjuer 

med florister vid olika växtvaruhus, Plantagen, Interflora samt Blomsterpassagen. Frågorna 

baserades på befintliga lösningar och efterfrågan på bevattningssystem för växter i hemmet. Hela 

intervjuerna finns i bilaga 2, 3 och 4. Svaren var relativt lika från de olika växtvaruhusen; 

efterfrågan finns men det saknas ett prisvärt och hållbart alternativ. Det är även väldigt begränsat 

med system som är reglerbara efter olika sorters vattenbehov. En viktig fakta som erhölls från 

intervjuerna var hur mycket vatten växterna kräver och hur stor variationen är mellan olika 

växter. En del växter behöver en rejäl dos vatten en gång i månaden medan andra behöver en 

skvätt om dagen. Majoriteten av växterna i hemmet behöver cirka en deciliter vatten var tredje 

dag.  

 

2.3 Växtstudie  
 

För att utveckla en produkt som ska ta hand om växter behövdes en studie genomföras över vad 

växter har för behov och vad som krävs för en god växtlevnad året om. Information om de 

vanligaste växterna i svenska hem samlades ihop för att besvara tre frågor: 

 

 Vad behöver växter för att överleva? 

 Hur skiljer sig behoven åt mellan de vanligaste växterna i hemmet? 

 Hur skiljer sig växtens behov beroende på årstid och soltimmar? 

 

Krukväxter har utvecklats för att kunna överleva i en främmande miljö, det vill säga i hemmet 

istället för ute i naturen. För att överleva kräver alla växter tre saker; vatten- hjälper växten att ta 

upp näringsämnen från jorden och bidrar till växtcellernas stadga så att de inte slokar, luft- 

växten får sin energi från koldioxiden i luften genom fotosyntesen och andas genom att ta upp 

syre, solljus- ger växten den energin som krävs för att driva fotosyntesen. En del växter behöver 

extra näring men de allra flesta växter i hemmet klarar sig på näringen från krukväxtjorden. 

(Schönbeck 2016) 

 

Då man tar in växterna i hemmet måste de tillgodoses av den som sköter om växten. Det som 

krävs är växtskötsel- att någon (eller något) tar hand om växten, tillfredsställer behoven och 

simulera deras riktiga växtmiljö. Hur den verkliga växtmiljön ser ut påverkar hur växten behöver 

behandlas och även hur lätt- eller svårskött den är. Till exempel om dess ursprung är en torr och 

varm ökenmiljö med enstaka regnskurar är det lätt för ägaren i hemmet att simulera detta, det är 

bara att vattna rejält någon gång i månaden. Är ursprunget dock ett skugglagt, fuktigt och 

tropiskt träsk med jämnt regn blir simulationen svårare. De vanligaste växterna i hemmet ligger 

oftast någonstans mitt emellan dessa två extremfall. Om man ska generalisera de vanligaste 

växterna i hemmet så kan man säga att de är vana vid en miljö med måttligt solljus och cirka 1 

deciliter vatten var tredje dag (bilaga 2). Sedan finns det såklart undantag som till exempel den 

populära växten orkidé som många i Sverige har i sina hem. Orkidén ska endast vattnas cirka 2 

gånger i månaden och vill då ha en rejäl dusch. Växter som denna har valts att inte läggas fokus 

på i detta projekt då de är lättskötta och ett automatiskt bevattningssystem för denna typ av växt 
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känns överflödigt och onödigt. Handlingen att vattna två gånger i månaden är inte tillräckligt mer 

krävande än att fylla på bevattningssystemet en gång i månaden. 

 

När det gäller olika årstiden så är det solljuset och värmen som påverkar växtskötseln. Värmen 

gör att vattnet avdunstar ur jorden vilket resulterar i att bevattningen behöver ske oftare. Även 

solljuset påverkan växtligheten och gör att de flesta växterna ökar i växtlighet och blomning, 

vilket resulterar i ett ökat behov att bevattning. (Schönbeck 2016) Vilket gör att 

bevattningssystemet bör kunna regleras inte bara beroende på växtsort utan även beroende på 

årstid och antal soltimmar. 
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Kapitel 3  

 
Konceptfas  
 

Efter förstudien började konceptgenereringen med brainstorming och användning av olika 

metoder för att skissa fram så många olika lösningar som möjligt. Det gjordes även en 

morfologisk matris, QFD och kravspecifikation för att få struktur på projektet. Resultatet blev tre 

olika koncept som löser problemen på lite olika sätt. 
 

3.1 Skisser och ledord 
 

När alla förstudier, grundläggande problemformuleringar och avgränsningar gjorts inleddes den 

formella idégenereringen. Till en början gjordes detta med brainstorming och en variant av 6-3-

5-metoden (Ullman 2010) där lösningar till olika problem togs fram genom att 

gruppmedlemmarna skissade eller skrev ner tre förslag/idéer per person som sedan utvecklades 

tre gånger, i figur 6 syns ett exempel på hur lösningarna utvecklades. Lösningarna var väldigt 

spridda, både i detalj och övergripande utformning, men ändå inom ramarna av de avgränsningar 

som satts.  

 

 
Figur 6. Exempel på utveckling av en lösning med 6-3-5-metoden 

 

Efter en del skissande bestämdes det att projektet behövde några ledord att utgå ifrån. Genom att 

sammanfatta de viktigaste delarna från förstudien grundades produktens fem ledord:  

 

 Pålitlig – den ska kunna lämnas utan att användaren behöver oroa sig 

 Integrerad – den ska lätt kunna integreras både med inredning och växter  

 Lätthanterlig – den ska vara lätt att installera och underhålla  

 Anpassningsbar – den ska kunna ställas in med avseende på växt och vattenbehov 

 Prisvärd – den ska kunna köpas för ett relativt lågt pris 

 

När ledorden satts fortsatte idéerna att flöda och för att generera fler lösningar gjordes form-och 

strukturvariationer, se figur 7, för att hitta den bästa lösningen. Konceptgenereringen hade en 

stor variation och för att underlätta sattes tre problem upp som produkten skulle lösa: hur vattnet 

ska föras från bägaren till växten, hur doseringen av vattnet ska gå till och hur utformningen 

samt designen ska se ut. Det mesta var intuitivt men ändå väldigt avgränsat och enkelt för att 

produkten ska vara så lätthanterlig och prisvärd som möjligt.  
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Figur 7.  Struktur - och formvariation av några lösningar 

 

Några exempel på idéer kring vattnets väg var att placera behållaren ovanför krukan för att 

vattnet ska nå växten med hjälp av gravitation, använda de redan tillgängliga trådarna i syntet 

som genom kapillärkraft transporterar vattnet eller genom någon slags pumpanordning pumpa 

upp vattnet till krukan. Doseringen var lite mer komplicerad, i början diskuterades timer-

baserade lösningar som ställs in och ser till att växten förses med en viss mängd vatten några 

dagar i veckan. Denna idé hade dock brister då (som togs upp i växtstudien) växten behöver mer 

vatten under soliga dagar vilket betyder att man måste ställa om timer som då resulterar i att 

användaren måste integrera med anordningen mer än en gång per månad. Efter lite 

efterforskning på internet började olika former av fukthetmätare undersökas.  

 

En fukthetmätare fungerar på så sätt att en polymerfilm eller kopparled placeras i kontakt med 

till exempel luften eller jorden. Materialets kapacitans ändras när fuktigheten ökar eller minskar. 

Därefter mäts kapacitansen och omvandlas till ett värde av den relativa fuktigheten. Detta kan 

även göras med frekvens- och resistansmätningar, så länge mätningarna kalibreras efter använd 

metod för att ge ett korrekt värde på fuktigheten (SMHI 2016). Tanken kring detta var att på 

något vis, med hjälp av en jordfuktmätare, ge användaren feedback om jordens hälsa, genom 

exempelvis en display eller olika lampor. Idén kändes till en början bra då användaren gärna vill 

ha någon sorts försäkring om att plantan blir vattnad samt möjligtvis veta när vattnet i bägaren 

måste fyllas på. Denna idé omvärderades och utvecklades i slutkonceptet till en mer naturnära 

lösning. Användningen av jordfuktmätaren utvecklades även den till en sorts signalgivare till 

utsläppet av vattnet. Så att när plantans jord blir torr får bevattningsmekanismen en signal av 

jordfuktsmätaren att vattna växten.   

 

 
Figur 8. Jordfuktmätare som finns att köpa i butiken Kjell & Company 

 

Mätaren var alltså tänkt att sitta i jorden hela tiden, och för att det ska fungera krävs det att 

koppaleden som sticks ner i jorden isoleras för att inte lösas upp och förgifta plantan. Det är så 
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nuvarande produkter fungerar då mätaren, med korrekt kalibrering, kan göra mätningar genom 

ett tunt skikt isolerande material, till exempel plast. I figur 8 ovan syns en jordfuktmätare från 

Kjell & Company med ett isolerande plasthölje som stoppas ner i jorden och visar statusen i 

jorden med en LED-indikator.(Kjell & Co. 2016) 

 

3.2 Morfologisk matris och QFD  
 

Ett antal egenskaper som uppfyller kraven på projektets ledord sammanställdes från 

brainstormingen i en morfologisk matris. Denna fylldes därefter på med delfunktioner och 

förslag på sätt att uppfylla kraven och önskemålen. Matrisen finns i bilaga 5. Från matrisen 

utvecklades fler lösningar utifrån dessa delfunktioner. Som underlag till en kravspecifikation 

gjordes en QFD (Quality Function Deployment). Detta genom att ställa upp ett så kallat 

kvalitetshus där en mängd önskemål och krav utifrån användarstudien och 

informationssökningen viktas efter prioritet och jämförs mot tekniska produktegenskaper för att 

erhålla deras tekniska vikt. QFD:n visar vilka produktegenskaper som uppfyller flest och 

viktigast krav samt önskemål (Ullman, 2010). Ett första utkast av kvalitetshuset finns att ta del 

av i bilaga 6. Produktegenskaperna i utkastet är mest allmänna egenskaper och inte efter ett 

specifikt koncept för att kunna ha en så stor bredd på konceptgenereringen som möjligt. QFD:n 

uppdaterades under arbetets gång fram till att ett slutkoncept valts och specifika 

produktegenskaper kunde viktas och jämföras med redan befintliga produkter.  

 

3.3 Kravspecifikation  
 

Vidare kunde en första kravspecifikation göras efter resultatet från QFD:n. Den tidiga 

kravspecifikationen beskriver begränsningarna som gjordes i början av projektet samt målen som 

bestämts. Vikt lades på att bevattningssystemet ska fungera med så lite ingrepp från användaren 

som möjligt, med syfte att spara dennes tid och försäkra växtens överlevnad. Funktionella och 

icke-funktionella krav och önskemål formulerades efter samtliga intressenters krav och 

inkluderades i kravspecifikationen. Krav och önskemål som till exempel anordningens låga 

underhållskrav, önskad reglerbarhet, ett lågt pris och en simpel konstruktion. I detta skede var 

kraven och önskemålen få och dessutom väldigt enkla, vilket gav en tydlig och enhetlig syn på 

projektets mål.  Dessa kom att byggas på och en del nya krav och mål uppkom för att få 

slutprodukten rimlig och realistiskt. Vissa önskemål fick även slopas för att det skulle fungera, 

till exempel önskan om att vattna flera plantor samtidigt. Första utkastet av kravspecifikationen 

finns i bilaga 7 och är väldigt generell. Den passar in på alla tre delkoncept som arbetades fram, 

dock krävde som sagt slutprodukten en uppdaterad kravspecifikation som diskuteras vidare i 

kapitlet för slutprodukten.  

 

3.4. Tre koncept 
 

Tre frågor var viktiga vid genereringen av koncepten: Hur vattnet ska ta sig från vattenkällan till 

växten, hur doseringen ska gå till och hur utformningen ska se ut. Här presenteras tre koncept 

som togs fram och hur de löser dessa tre problem. 

 

Koncept 1 – Plattan 
 

Det första konceptet som togs fram är utformad som en kvadratisk platta som användaren 

placerar sin krukväxt på. Plattan är ihålig och rymmer cirka en liter vatten. Genom en slang 

innehållandes ett snöre i syntet tillförs vatten från behållaren till jorden under en månads tid 

innan plattan behöver fyllas på. Konceptet är väldigt enkelt med få delar för att vara så 

lätthanterlig och billig som möjligt. Koncept 1 är en kombination av produkterna Semestersnöret 

och Fönsterbrickan som presenterades i förstudien. Precis som med Semestersnöret så använder 
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sig konceptet av en tråd i syntet som genom kapillärkraft för vatten från bägaren till jorden i 

krukan. Dess design är inspirerad av Fönsterbrickan. Det är alltså tänkt att bägaren, som utgör 

den större delen av produkten, ska smälta ihop något med till exempel bordet eller fönsterkarmen 

den står på. Färgen och dess platta design ska göra anordningen så diskret som möjligt, för att 

inte ta fokus från blomman, och är därmed tänkt att uppfylla kravet som ställts på produktens 

integrering i hemmet. I figur 9 nedan syns konceptet. 

 

 
Figur 9. Koncept 1 - Plattan 

 

Konceptet är väldigt enkelt och något lätthanterligt (snöret behöver ligga i vatten minst 24 

timmar innan invändning), med få delar som innebär att produkten inte behöver kosta allt för 

mycket. För att täcka pålitlighetsaspekten, det vill säga att användaren tydligt ser att produkten 

fungerar och att växten hålls vid liv, har en jordfuktmätare implementeras i konceptet som visar 

statusen i jorden via en display alternativt lampor. Användaren försäkras då om att anordningen 

fungerar samt kan lätt se om snöret torkat.  

 

Koncept 2 - Vattentornet 
  

Till det andra konceptet som arbetades fram vändes just den diskreta aspekten av anordningen 

till något som istället sticker ut. Detta kan dock ses som en maskerande faktor i sig då konceptet 

är tänkt ska utformas som en dekoration, som även vattnar krukväxter. Produkten är utformad 

som en miniatyr av ett vattentorn, där behållaren med vatten står över krukväxten. Idén kom från 

trenden att ta inspiration från USA och vid ett besök av storstaden New York drogs 

uppmärksamheten till alla vattentorn som pryder hustaken. Det är en ruff och industriell känsla 

som passar i många av dagens moderna inredningsstilar. Vattnet färdas från behållaren i 

vattentornet och ner till krukan med hjälp gravitationskraft via ett rör. I botten på själva 

behållaren är ett rör är kopplat med en öppningsmekanism som öppnas när jorden börjar bli torr 

och växten behöver vattnas. För att veta när jorden är torr används även här en jordfuktmätare 

men i detta fall som en signalgivare till öppningsmekanismen. Kravet på att behållaren ska 

rymma minst en liter vatten kvarstår då växten ska kunna förses under en månads tid innan 

behållaren behöver fyllas på igen, vilket görs enkelt genom att lyfta på taket. En modell av 

konceptet är illustrerat i figur 10. 
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Figur 10. Koncept 2 – Vattentornet 

 

Vattentornets funktion riskerar inte att hindras på samma sätt som snöret riskerar att torka. 

Plantan kommer att vattnas så länge jordfuktmätaren och öppningsmekanismen får ström, 

förslagsvis av ett batteri som döljs i konstruktionen. Vattentornet är lätthanterligt i och med att 

det endast behöver ställas vid och ”kopplas” till en planta, därefter sköter anordningen resten. 

Vatten fylls enkelt på genom att lyfta på taket. Öppningsmekanismen kan vara lite komplicerad 

att konstruera, dock är det inget som gör det svårare för användaren. Risken med detta koncept är 

dock att den inte passar in i allas hem, utan endast hos de personerna med speciell inredningsstil.  

 

Koncept 3 - Pumpen 
 

Det tredje konceptet, Pumpen, fick sin inspiration från det kända designmärke Eva Solo vars 

produkter togs upp i förstudien. Designen är ren och en blandning av transparant och enfärgat 

material ger en lätt och luftig känsla. Utformningen är en hel kruka så använder kan antingen 

plantera sin växt i denna kruka eller sätta ner växten med innerkrukan på. Krukan är sedan 

uppdelad i två delar, den övre för plantan och den undre för förvaring av vatten. Från 

vattenbehållaren går sedan en slang upp till en sprutmekanism. Med hjälp av en liten pump 

pumpas vattnet upp till denna mekanism som sedan vattnar plantan. Pumpen styrs av en liten 

batteridriven motor som är integrerad i produkten. För att doseringen ska bli bra har det även här 

valts att ha en jordfuktmätare i jorden som signalerar till motorn när jorden är torr och då startar 

motor och går tills jorden är fuktig och signalerna slutar. I figur 11 nedan syns en tydlig bild av 

konceptet.  

 

 
Figur 11. Koncept 3 – Pumpen 
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Detta koncept ska smälta in i inredningen men ändå se lite modern och teknisk ut. Den 

transparanta vattenbehållaren ger användaren en viss försäkring om att anordningen fungerar då 

vattennivån minskar. Det är även lätt att se när behållaren behöver fyllas på. Ett första utkast på 

huvudet som pumpen sitter i ses i figur 12 nedan där det är tänkt att designen ska vara diskret 

med raka linjer. Denna detalj kom sedan att utvecklas vidare i projektet. 

 

 
Figur 12. Detaljbild av det första utkastet av huvudet som inrymmer pumpen 

 

3.5 Utvärdering och konceptval 
 

För att analysera de tre koncepten gjordes en utvärdering med hjälp av kriterieviktsmetoden som 

finns att se i bilaga 8. Kriterier för produkterna sattes in i en tabell och viktades utifrån hur pass 

betydelsefulla de är för projektet. Sedan poängsattes de olika koncepten med avseende på hur väl 

de uppfyller dessa kriterier. Till slut summerades samtliga koncepts poäng och man kunde 

tydligt se hur de låg till. Koncept 2, Vattentornet, fick avsevärt lägre poäng än de andra två, detta 

berodde främst på att den är utstickande och svår att integrera med både inredning och växt. Den 

är begränsad i sitt utseende då inte alla finner den estetiskt tilltalande. Konceptet behöver passa 

in i användarens inredning och utformningen tar för mycket plats. Detta eftersom Vattentornet 

måste ställas bredvid krukväxten till skillnad från de andra koncepten där krukan är placerad på 

anordningen. Därför gjordes bedömningen att Koncept 2 är ett för begränsat och svagt koncept 

så det slopades.  

 

Koncept 1 och 3 (Plattan och Pumpen) fick betydligt högre poäng än Koncept 2, dock låg de 

väldigt nära varandra. Koncept 3 låg bara några poäng över vilket gjorde att utvärderingen inte 

kändes riktigt klar. Kriterieviktsmetoden är en bra utvärderingsmetod men då 

projektmedlemmarna själva viktar kriterierna blir det lätt att omedvetna värderingar läggs in 

vilket resulterar i en viss osäkerhet i summeringen. För att få en objektiv åsikt på de två vinnande 

koncepten besöktes blomsterbutiken Östras Blommor där floristen Martin rådfrågades. Efter en 

presentation av Koncept 1 och 3 gjorde han bedömningen att båda koncepten har olika styrkor. 

Bottenplattan hos Koncept 1 är diskret och bra för att användaren inte behöver plantera om 

blomman, dock är tråden för opålitlig då den lätt torkar igen. Koncept 3 har en bra och pålitlig 

pumpmekanism som är anpassningsbar på grund av att jordfuktmätaren känner när jorden 

behöver vattnas, även vid varierande solljus och värme, vilket är viktigt för växten. Dock var 

designen och kriteriet med att plantan måste omplanteras ett minus.  Efter denna expertishjälp 

bestämdes det att göra en ytterligare utvärdering i form av en relativ beslutsmatris, för att se hur 

styrkorna och svagheterna såg ut i respektive koncept. Detta gjordes genom att koncepten 

utvärderades med avseende på hur bra de svarar mot projektets ledord, se tabell 1 nedan. 

  



12 

 

 

 
Tabell 1. Utvärdering av hur väl de Koncept 1 & 3 svarar på projektets ledord 

 

 

 

Ledord 

Koncept 1 

 

Koncept 3 

 
Pålitlig - + 

Integrerad + + 

Lätthanterlig + - 

Anpassningsbar - + 

Pris + + 

 

 

Det visade sig att koncepten kompletterar varandra, där den ena är svag är den andra stark, vilket 

ledde fram till en idé om att kombinera de två vinnande koncepten. De rödmarkerade symbolerna 

markerar de kritiska ledorden, det vill säga där ett av koncepten svarar negativt mot ledordet 

medan det andra svarar positivt. Det är vid dessa punkter som kombinationen utgår ifrån. Det 

första ledordet, Pålitlig, uppfyller inte Koncept 1 så bra då snöret som transporterar vattnet kan 

torka igen och blockera bevattningen. Dock uppfyller Koncept 3 detta då motorn och 

sprutmekanismen är självgående och inte behöver någon tillsyn (förutom vid påfyllning och byte 

av batteri). Det tredje ledordet, Lätthanterad, behandlar hur pass lätt det är att installera och 

underhålla systemet. Koncept 3 ansågs inte uppfylla detta till den nivån som var önskad då det 

krävs en omplantering av växten i den nya krukan samt att krukan måste lyftas av vid påfyllning 

av vatten. Koncept 1 däremot bedömdes som väldigt lätthanterlig då man endast behöver ställa 

krukan på plattan och fylla på behållaren med en vattenkanna. Det sista kritiska ledordet är 

Anpassningsbar och där var Koncept 1 svag i den meningen att användaren inte kan ställa in 

volymen på bevattningen utan det hänger helt på kapillärkraften. Koncept 3 däremot styrs av en 

jordfuktmätare som går att anpassa till olika växtsorter och väder.  

      

Resultatet av de två utvärderingsmetoderna blev Slutkonceptet som är en kombination av Plattan 

och Pumpen. Bottenplattan för vattenbevaring från Plattan och pumpmekanismen samt 

jordfuktmätare från Pumpen. Slutkonceptet utvärderades precis som tidigare koncept i 

kriterieviktsmatrisen (bilaga 8) och fick den högsta summan och där av blev det vinnande 

konceptet. I tabell 2 nedan kan man se att samtliga av projektets ledord uppfylls av det slutliga 

konceptet.  

 
Tabell 2. Utvärdering av hur väl Slutkonceptet svarar på projektets ledord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledord Slutkonceptet 

Pålitlig + 

Integrerad + 

Lätthanterlig + 

Anpassningsbar + 

Pris + 



13 

 

 

I figur 13 syns slutkonceptets slutgiltiga utformning med en kruka pålagd på modellen och 

jordfuktmätaren nedstucken i jorden. Vattnet kommer alltså att pumpas från bottenplattan och ut 

genom spruthuvudet när mätaren signalerar för bevattning. I kapitel 4 beskrivs alla komponenter 

och dess funktion mer utförligt. 

 
Figur 13. Slutkonceptets slutgiltiga utformning med en kruka pålagd på bottenplattan 
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Kapitel 4 
 

Slutkoncept 
 

När slutkonceptet utvecklades låg mycket av fokus på att integrera de tekniska delarna med 

designen och känslan som ville förmedlas. Med hjälp av en moodboard, dimensioneringar och 

val av olika material skapades en produkt som genomsyras av projektets ledord. 

    
4.1 AutoPlant – din trädgårdsmästare i hemmet 
 

Produkten fick namnet AutoPlant, ett tydligt namn som direkt ger en uppfattning om vad för typ 

av produkt det är. Auto trycker på att den är automatisk och klarar sig själv, vilket ger en känsla 

av lättskött och bekvämlighet. Plant ger en association till plantor och växtlighet.  

 

Moodboard  

 

Från utvärderingen togs beslutet att de två vinnande koncepten skulle kombineras och ligga till 

grunden för slutkonceptet. De tekniska delarna var rätt utstuderade och i denna fas lades mycket 

fokus på att lägga samman de tekniska funktionerna med utsidan och designen av produkten. En 

stor inspirationskälla ända från förstudien har varit designmärket Eva Solo och viljan att skapa 

samma lätta och rena känsla. Även ledorden ska genomsyra produkten och man ska i designen 

kunna se att den är Pålitlig genom att ha något som försäkrar en om att den fungerar, Integrerad 

genom den genomtänkta designen, Lätthanterlig genom att man lätt ser hur den ska användas 

och anpassningsbar samt prisvärd så att den tilltalar de flesta. För att tydliggöra känslan i 

designen som produkten ska förmedla gjordes en moodboard, se figur 14 nedan. Till höger i 

moodboarden syns en av Eva Solos vattenkannor med det stilrena designen. 

 

 
Figur 14. Moodboard för designen av produkten 

 

4.2 Uppdaterad QFD och Kravspecifikation  
 

Under projektets gång har kraven och önskemålen på produkten utvecklats och blivit allt 

strängare. Därför har QFD:n samt kravspecifikationen blivit mer omfattande. När slutkonceptet 

valts och idégenereringen smalnats av kunde tydligare och mer specifika krav sättas. Den 

uppdaterade QFD finns i bilaga 9. I den uppdaterade QFD:n finns en konkurrensanalys med 

designmärket Eva Solo där deras bevattningsanordning Örtkrukan, som nämndes i förstudien, 

jämförs med AutoPlant. I alla kriterier är AutoPlant starkare eller lika stark som Örtkrukan, 
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förutom i kriterierna miljövänlig och enkel. Där ligger AutoPlant snäppet sämre, vilket beror på 

att anordningen är mer avancerad med motor och pump vilket även gör den mindre miljövänlig 

än Örtkrukan. Dock hade Örtkrukan låga poäng i kriterierna med högst vikt (lättinstallerad, 

lättskött och pålitlig) där AutoPlant låg högt. Den uppdaterade QFD:n visade alltså att 

slutkonceptet AutoPlant är ett rimligare alternativ än Örtkrukan och en specifik kravspecifikation 

kunde göras, se bilaga 10. 

 

Bottenplattan 
 

Slutkonceptets bottenplatta är utformad som ett rätblock i hårdplast, grön polyeten, med 

yttermåtten 210 x 210 x 40 mm. Den platta formen togs från Koncept 1, Plattan, där tanken är att 

krukan placeras ovanpå behållaren. Denna utformning är stilren och framförallt diskret då krukan 

inte upphöjs på samma sätt som om bägaren hade varit mer kubiskt formad. Krukan hamnar nära 

bordet/fönsterkarmen och dessutom gör den platta designen att krukor med större bottenareor 

kan placeras på anordningen, utan risk för att välta över kanten. Observerar man krukväxten 

genom till exempel ett fönster göms plattan bakom fönsterramen. Under arbetet med 

slutkonceptet var tanken att färgen på plattan skulle vara vit. Tittar man på designen hos 

produkter från Eva Solo, där mycket av inspirationen till slutkonceptets design kommer ifrån, är 

en stor del av sortimentet i svart, vitt eller genomskinligt. Detta eftersom starka färger är aningen 

svårare att integrera i sin inredning. Självklart finns produkter i andra färger men då är det oftast 

produkter som kan ställas i skåp när de inte används, eller om formspråket ska spegla 

användningsområdet. Till exempel en limegrön vattenkanna från Eva Solo, eller färgglada 

termosar.  I figur 15 syns bottenplattan frilagd från andra komponenter i anordningen. Måtten på 

insidan är 200 x 200 x 27 mm, minus ett litet område tas upp av batterifacket.  

 

 
Figur 15. Modell av bottenplattan 

 

Behållaren rymmer ca 1,1 liter vatten. Kravet på mängden vätska i behållaren för att kunna förse 

växten med tillräckligt mycket vatten under en månad utan att påfyllning är minst 1 liter. Kravet 

kan stiga en aning under starkt soliga perioder. I ett hörn på behållaren finns ett batterifack som 

kommer att inrymma ett 9-voltsbatteri, som är vanliga till bland annat brandvarnare, 

väckarklockor eller mätinstrument. Batteriet ska alltså driva jordfuktmätaren och motorn. Små 

kablar går i ett hålrum från batterifacket till ett litet hål, framför hålet för den böjbara halsen, och 

seriekopplas upp till jordfuktmätaren. När det sedan är dags för att vattna växten kommer 

jordfuktmätaren att, istället för att sluta kretsen med batteriet, leda strömmen genom en kabel 

som är kopplad till en ledande platta på den böjbara halsen, som vattenröret går genom. Där leds 

strömmen upp till motorn och sedan ner igen genom en annan platta som kopplats till batteriet 

för att sluta kretsen. Kopplingarna finns förklarade i avsnitten om jordfuktmätaren nedan. Figur 

16 visar batterifacket. Facket förseglas med ett lock i samma material som behållaren och ska 

skydda batteriet och tillhörande komponenter från vatten bland annat. 
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Figur 16. Batterifack utan lock med hål för kablar och lock 

 

I ett annat hörn på behållaren finns ett hål med diametern 17 mm där vattnet fylls på. Hålet är 

gängat och förseglas med en gängad cylinder för att hålla bägaren lufttät. På cylinderns yta är en 

skåra utskuren så att den lätt går att öppna med ett smalt objekt som en krona eller liknande. På 

sidan av behållaren, nedanför påfyllningshålet, finns en genomskinlig plastremsa som gör det 

möjligt att se vattennivån i bägaren. Dessa detaljer syns i figur 17 nedan. Tidigt i 

konceptgenereringsprocessen fanns det planer om att någon form av display eller lampa skulle 

indikera när behållaren behöver vattnas. Förslaget valdes dock bort för att behålla en så naturnära 

känsla som möjligt. En sådan indikator påminner bara användaren ytterligare att krukväxten 

bevattnas elektroniskt. Den genomskinliga remsan är dessutom billigare och enklare att 

framställa och självklart strömsnål. Den försäkrar användaren att anordningen fungerar genom 

att vattennivån hela tiden minskas och dessutom ser användaren lätt när behållaren behövs fyllas 

på. Detaljritning på hela bottenplattan finns i bilaga 11. 

 

 

 
Figur 17. Detaljbild av påfyllningshålet och den genomskinliga remsan som visar vattennivån 

 

 
Halsen 
 
Halsen är alltså skalet som gummiröret och sladdarna går genom, från vattenbehållaren till 

spruthuvudet. Halsen har en längd på 250 mm, en ytterdiameter på 15 mm och en innerdiameter 

på 11 mm där gummiröret med en diameter på 6 mm går genom. Halsen konstrueras som en liten 

duschslang och enkla böjbara skrivbordslampor som bland annat säljs på IKEA (IKEA 2016). I 

figur 18 nedan syns produkten till vänster och funktionen som inspirerats av skrivbordslampan 

till höger. 
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Figur 18. Beskrivning av halsens funktion, inspirerad av IKEA:s skrivbordslampa (t.h.)  

 

Konstruktionen görs i rostfritt stål med små cirkulära ihåliga delar som hakas tätt inpå varandra 

för att bilda ett rör. Röret går därefter att forma, dock inte så mycket att det lilla gummiröret på 

insidan kläms åt och stoppar vattenflödet. Halsen har hög böj- och dragtålighet och ska inte 

skadas så länge hög kraft inte appliceras efter att halsen böjts så mycket konstruktionen tillåter. 

Halsen är illustrerad i figur 19. 

 

 
Figur 19. Halsen utsträckt med en plastdetalj i botten som limmas fast i ena änden  

 

I halsens ände som ska fästas i bottenplattan finns en liten ihålig plastprofil som limmats fast. 

Vattenslangen på insidan riktas ner i vattnet och två kablar kopplas till två små ledande plattor 

som sitter på plastprofilen, den ena kopplad till jordfuktmätaren och den andra till batteriet, med 

respektive position markerad på detaljen så att den fästs korrekt. Plattorna på plastdetaljen och på 

bottenplattan ska alltså ligga i kontakt med varandra. Halsen fästs i bottenplattan genom att 

plastdetaljen i änden trycks in i hålet i behållaren avsedd för detaljen och halsen. En kant i slutet 

av hålet sätter en gräns för hur mycket halsen kan tryckas in. På insidan av hålet finns små 

pålimmade gummidelar som sätter tryck på ståldetaljen samt ökar friktionen så att halsen sitter 

ordentligt på plats. Tanken är alltså att den enkelt ska kunna kopplas på och bort från bägaren för 

smidigare paketering och transport, och eventuellt byte av komponenten. Andra änden av halsen 

limmas fast på en av de två delarna till anordningens huvud som inrymmer pumpen. 

 

Halsen går som sagt att böja för att kunna anpassas efter storleken på krukan, detta för att 

uppfylla kravet Anpassningsbar. Dessutom bidrar formbarheten till en mjukare känsla på 

konceptet med eventuellt runda, mjukare former. Som standard är det tänkt att denna ska vara 

färgad i en ljus pistagegrönfärg så som figur 19 visar. 
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Huvudet 
 

Huvudet är format som en droppe med en sfärisk bakdel med ytterradien 20 mm och innerradien 

18 mm. Avståndet från centrum på den sfäriska delen till spruthålet är 45 mm. Huvudet består av 

två delar som ska inrymma pumpanordningen. Den ena delen har platta utstickande detaljer som 

passar in i urgröpta detaljer av samma mått på den andra delen för att för att lättare kunna sätta 

ihop huvudet i rätt position. Varje del har även detaljer som håller pumpanordningen på plats. 

Delarna till huvudet är, likt bottenplattan, i grön polyeten och är tänkta att limmas samman vid 

konstruktion. Även huvudets nedre del limmas fast på ena änden av halsen. I figur 20 syns 

huvudets två delar separerade och ihopsatta. Detaljskisser av delarna till huvudet finns i bilaga 

12. 

 

 
Figur 20. Anordningens huvud utan pumpanordning 

 

Huvudets form av en droppe är tänkt att bidra till att bevara konceptets naturnära känsla. Det ska 

maskera faktumet att det sitter en motor i huvudet. Med sina mjuka former är det tänkt att den 

ska smälta in med växtens blad. Vattnets utflöde sker längst ut i den avsmalnande delen vilket 

ger ett naturligt uttryckt och det är lätt för användaren att förstå hur huvudet ska riktas mot 

växten.  

 

Inuti huvudet sitter som sagt en pumpanordning. Pumpen består av fyra delar: Ett ihåligt hölje, 

en platta med blad som ska rotera, ett ihåligt lock och en liten 6 volts DC-motor. Alla delar utom 

motorn är i hårdplast och är ihopsatta med lim till en lufttät konstruktion. I det ihåliga locket 

sitter gummislangen som går genom halsen ner till vattnet i behållaren, och i det ihåliga höljet 

fästs en liten slang vars andra ände går till spruthålet. Pumpen fungerar ungefär som en 

akvariepump, fast med mindre och enklare konstruktion. Motorn kommer att rotera bladen inuti 

höljet som skapar ett luftsug i röret som ligger i vattnet i bottenplattan. Vattnet kommer då att 

sugas upp till pumpen och skjutas ut genom den lilla slangen som går från plasthöljet till 

spruthålet. En prototyp av pumpen byggdes under arbetsprocessen med tunna sugrör, en 6-volts 

leksaksmotor och två skruvkorkar för att testa att den verkligen fungerar, vilket den gjorde.  I 

figur 21 syns pumpanordningen inuti huvudet samt en illustration av pumpens alla delar. 

 

 
Figur 21. Pumpanordningen inuti huvudet där även in- och utsugsrören syns t.v. samt pumpanordningens alla 

delar t.h. 
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Jordfuktmätaren 
 

Batteriet i bottenplattan kopplas alltså till en jordfuktmätare som stoppas ner i jorden och gör 

regelbundna mätningar. När det är dags för plantan att vattnas kommer mätaren att leda 

strömmen från batteriet och genom motorn i pumpanordningen som förser plantan med vatten. 

Ett enkelt kretsschema finns illustrerat i figur 22 som visar hur mätaren och motorn är kopplade. 

Fuktmätarens programmering görs med enkla koder som tidigare använts till bland annat 

Arduino-konstruktioner. I bilaga 13 och 14 finns två koder som kan, efter lite justeringar, 

användas till slutkonceptets jordfuktmätare. Koden i bilaga 13 gör mätningar varannan sekund 

och skickar signaler till fem olika LED-lampor som lyser olika beroende på statusen i jorden. 

Koden i bilaga 14 skickar efter sina mätningar vidare ström till en droppanordning som vattnar 

en växt i jorden. Denna programmering är dock aningen för komplicerad för att tillämpas i 

slutkonceptet då beräkningarna sker trådlöst med hjälp av en enkortsdator (Raspberry pi). Dessa 

och en hel del andra intressanta koder som går tillämpa i slutkonceptet finns tillgängliga på 

Indestructables.se, ett nätverk där vem som helst kan dela bland annat koder så alla kan ta del av 

dem kostnadsfritt. (Indestructables 2016) 

 

 
Figur 22. Enkelt kretsschema över anordningens kopplingar. När jorden mår bra går strömmen som i 

schemat t.v. När plantan behöver vattnas leds strömmen genom motorn istället  

 

Jordfuktmätaren till slutprodukten är väldigt liten och diskret. Precis som jordfuktmätaren från 

Kjell & Company har kopparplattan isolerats i ett tunt skikt plast för att metallen inte ska lösas 

upp i jorden och förgifta växten. Själva utformningen har inspirerats av Johan Lövgrens (en 

bloggare/uppfinnare som redovisar sitt arbete online) fuktmätare, klädd i svart plast (Johan 

Lövgren 2016). Fuktmätaren är avlång med måtten 100 x 20 x 5 mm, dock har dess utformning 

ingen påverkan på effekten, så länge mätinstrumentet kan stoppas ner i jorden och funktionen 

inte hindras på något sätt. Till slutprodukten kan till exempel en standardiserad utformning 

användas så länge den är isolerad och kan gömmas i jorden. Mätaren är illustrerad i figur 23. 

Från mätaren går som sagt två kablar till batteriet och en till motorn genom ett litet hål framför 

hålet för halsen. De tre kablarna från mätaren skyddas av samma hölje som riktar ner de till 

bottenplattan där de göms och skiljs åt i små gångar. En kabel kommer från batteriet och en 

annan ska ledas tillbaka för att sluta kretsen, medan den tredje leder ström till pumpanordningen. 
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Figur 23. Slutkonceptets jordfuktmätare. De tre dropparna illustrerar reglaget till tre olika känsligheter  

 

Jordfuktmätaren är även tänkt att kunna regleras efter olika växter och deras vattenbehov. Som 

nämndes tidigare i växtstudien vill olika växtsorter ha det olika vått i jorden. Det finns ofta en 

markering på växten när man köper den som visar nivån på bevattningen. Detta integrerades i 

fuktmätaren genom tre inställningar som ställer in fuktmätaren på olika nivåer av känslighet. 

Som ses i figur 23 ovan har dess inställningar lättförstådda symboler av droppa med olika 

vattennivåer beroende på vattenbehovet till växten. Denna detalj gör att produkten får en bredare 

användning och stärker ledordet Anpassningsbar. 

 

Konstruktion 
 

Montering av alla delar som ska limmas sker i produktionen och är alltså inget som användaren 

ska behöva göra. Konceptet är tänkt att levereras till användaren i två delar, Bottenplattan och 

halsen, med huvudet färdigmonterat, som trycks in i hålet avsett för delen. Detta för att få platta 

paket som gör frakt och förvaring mycket enklare. I figur 24 syns en sprängskiss av 

slutkonceptets alla delar isärplockade.  

 

 
Figur 24. Sprängskiss av bevattningsanordningen gjord i Solid Edge 
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Figur 25 visar slutkonceptet ihopsatt. Från jordfuktmätaren i jorden syns även sladden som går 

ner till hålet framför hålet för halsen. En krukväxt är placerad på modellen för att visa hur 

konceptet ser ut vid användning. 

 
Figur 25. Bevattningsanordningen med placerad krukväxt 

 

 

4.3 Materialval 
 

För att bestämma material för bottenplattan sattes det upp krav för vad materialet måste uppnå, 

nedan är kraven listade:  

 

 Rum för minst 1 liter vatten 

 Vattentålig/låg absorption 

 Låg densitet 

 Miljövänligt 

 Billig 

 Hållfasthet för en 10 kg kruka 

 Ha plats att ställa en rund kruka på med diametern 21 cm 

 Tåla UV-ljus  

 Färgbar 

 Reptålig 

 

När kraven var satta gjordes en undersökning på internet där olika material vägdes mot varandra. 

Rätt snabbt begränsades sökningarna till plast då det är ett bra och billigt material som svarar bra 

mot kraven. Två termoplaster som ansågs mest relevanta var polyeten (PE) och polypropen (PP) 

då de räknas som de minst miljöfarliga av plastmaterialen (Petterson 2006, 4). Båda dessa plaster 

är delkristallina volymplaster med liknande egenskaper, dock skiljer deras egenskaper sig lite åt. 

Från nättidningen verkstäderna – äldsta tidningen med nyaste tekniken (2012) togs en jämförelse 

av de två plasterna och en utvärdering mot dem ställda kraven kunde göras. 
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Tabell 3. Utvärdering av polyeten och polypropen mot de ställda kraven  

Krav Polyeten (PE) Polypropen (PP) 

Rum för > 1 liter vatten     

Vattentålig/låg absorption     

Låg densitet     

Miljövänlig     

Billig     

Hållfasthet för 10 kg 

kruka 

    

Plats för rund kruka d = 

210 mm 

    

Tåla UV-ljus       - - 

Färgbar     

Reptålig         - 

     

Utifrån utvärderingen i tabell 3 ovan uppfyller båda plasterna de flesta kraven. Kravet ”Tåla UV-

ljus” uppfyller ingen av de två plasterna. Polypropen bryts ner av UV-strålning om plasten inte 

är stabiliserad. Även polyeten är känslig för UV-strålning men inte i samma utsträckning- Detta 

kan även lösas genom att färga polyetenen svart vilket resulterar i att den tål UV-strålningen.  

 

Ett krav som uppfylls av polyeten men inte av polypropen är ”Reptålig”. Detta krav är relativt 

viktigt då krukans botten ofta är vass och lätt rispar upp ytor där de placeras. För att behålla en 

snygg yta passar det bättre med ett mer reptåligt material, som polyeten.  

  

 
Figur 26. Vägen till Fossil polyeten samt Grön polyeten 

 

Från utvärderingen av det två plasterna valdes det att gå vidare med polyeten då den uppfyller 

kraven bäst. Kravet ”miljövänligt” viktades högt då det handlar om en produkt till växter, som 

ska kännas naturnära. Polyeten går att framställas som ”grön plast”, det vill säga av 

förnyelsebara råvaror men med samma egenskaper som vanligt polyeten, se figur 26 ovan. Fossil 

(vanlig) polyeten får sin råvara från olja eller gas, som är fossila bränslen och inte särskilt bra för 

miljön då det tar flera miljoner år att skapa. Den gröna polyeten får sin råvara från förnyelsebara 

sockerrör som har en snabb nyproduktion. Detta plus att plasten i sin tur går att regenerera gör att 

det är ett bra miljövänligt val. 

 

Även huvudet och alla andra plastdetaljer i slutkonceptet är tänkta att göras i polyeten. Detta för 

att göra produktionen av konceptet enklare då det mesta görs i samma material, men även för att 

materialet är lätt, hållbart och UV-tåligt. Halsen däremot är i rostfritt stål och konstrueras som en 

duschslang som sagt för att kunna böjas och sätta stopp på böjningen innan rören på insidan i 

gummi samt kablarna viks och skadas.  

 

Bottenplattan, huvudet och plastdelarna till bland annat pumpen måste formsprutas, vilket är den 

vanligaste metoden för tillverkning av plastdetaljer, då de inte är standardiserat utformade och 
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för att få sina små detaljer. Bottenplattan för att få sin ihåliga utformning samt sina små detaljer 

för kablar och batteri. Halsen görs i rostfritt stål på samma sätt som duschslangar, 

skrivbordslampor och andra böjbara stålprodukter görs på marknaden. En standardiserad metod 

vars tillverkade delar går att beställa i olika mått och längder, och behöver alltså inte 

egentillverkas på samma sätt som plastdetaljerna måste. Vattenslangarna är som sagt i gummi för 

att kunna böjas i halsen. Det är även billigt och hållbart. 

 

4.4 Färgval 
 

Tanken är att produkten ska säljas i olika färger men att en typ ska vara standard. Bottenplattan 

ska då ha färgen vit med en glansig yta för att smälta in i fönstret, där man ofta har sin planta. 

Fönsterkarmar är generellt vita och även då fönsterbrädet varierar i färg och material, är vit en 

neutral färg som passar bra i nästan alla hem. I figur 27 nedan är ett exempel på ett standardiserat 

fönster i svenska hem.  

 

 
Figur 27. Ett vanligt fönster som pryder många hem i Sverige 

 

Produktens hals och huvud är tänkt ha en ljusgrön färg som går åt det pistagegröna hållet. De 

flesta växter är gröna och tanken är att denna del ska se naturlig ut bredvid växten men ändå 

upprätthålla en fräsch och designmässig utstrålning. Jordfuktmätaren som ska sitta i jorden har 

den neutrala färgen svart för att den ska döljas så mycket som möjligt. Sladden som går från 

jordfuktmätaren ner till halsens fäste i plattan ska dock vara samma ljusgröna färg som de andra 

delarna för att smälta in med dessa.   

 

4.5 Dimensionering 
 

För att vara säker på att bottenplattan kommer att hålla för en växt planterad i en kruka gjordes 

en dimensionering med avseende på hållfastigheten. Först togs en vikt fram på en standardiserad 

växt planterad i jord samt en kruka. Denna information togs fram genom en undersökning av 

varuhuset IKEA:s växtavdelning (IKEA 2016). Undersökningen begränsades till växter med en 

krukdiameter på mindre än 21 cm vilket resulterade i en högsta vikt på 4,5 kg. Krukornas vikt 

varierade mycket beroende på material (0,1-5 kg) så för att vara på den säkra sidan valdes en 

krukvikt på 5 kg. Den sammanlagda vikten blir då 9,5 kg vilket resulterar i en kraft på cirka 95 N 

(F=mg). En säkerhetsgrad ansattes med värdet 2 vilket dubblade kraften till 190 N.  

 

Då polyeten är relativt elastiskt klarar bottenplattan av att deformeras en del, dock sattes ett krav 

upp att bottenplattans inte får vara i närheten av att deformeras plastiskt. 

Hållfasthetsberäkningarna förenklades genom beräkningar för elementarfall av balkböjning. Den 

ansatta kraften på bottenplattans yta beräknades som en fördelad kraft enligt figur 28 och 

bottenplattans överdel betraktades som en fritt upplagd balk. 
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Figur 28. Beskrivning av den ansatta kraftens utbredning på plattans topplager 

 

Deformationen blir störst i mitten av bottenplattans topplager och ekvationen som användes var 

följande 
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där Q är kraften, E är Elasticitetsmodulen och värdet för polyeten är 800 MPa. l är längden 210 

mm och I är tröghetsmomentet som i detta fall beräknas med ekvationen 
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där b och h är bredden samt höjden och har värdena 210 mm respektive 8 mm. Vilket resulterade 

i ett tröghetsmoment på 896 Nmm. Detta sattes in i deformationsekvationen och deformationen 

blev 3,2 mm. Värdet blev godkändes som en okej deformation då polyeten är ett så pass elastiskt 

material att den klarar av mindre deformationer som denna utan att spricka.  

 

Dimensioneringen av batteriet skedde lite annorlunda. Ett vanligt alkaliskt 9-volts batteri har en 

kapacitet på ca 550 mAh. För att kunna beräkna drifttiden på anordningen behövdes 

fuktmätarens och motorns strömförbrukning beräknas. Mätaren drar ungefär 5 𝜇A när den inte 

gör mätningar, det vill säga när den sitter i jorden och väntar på nästa mättillfälle, ”sleep mode”. 

Med en batterikapacitet på 550 mAh kan livstiden i ”sleep mode” beräknas med ekvationen 
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Jordfuktmätaren kan alltså drivas i ”sleep mode” i 110 000 timmar, ca 12,6 år. Under mätningar 

som tar ca en sekund drar fuktmätaren 3,3 mA (Johan Lövgren 2016). Antalet mätningar som 

kan göras beräknas enligt 
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Jordfuktsmätaren kan alltså göra ca 600 000 mätningar. Mängden mätningar behöver inte vara 

mer än en eller två gånger per dag. En slutsats kan alltså dras att jordfuktmätaren med ett 

standard 9-volt batteri har en väldigt lång livstid, däremot drar motorn i pumpanordningen 

betydligt mer ström. En 6-volts DC motor drar vid maximal belastning, som antagits i 

beräkningarna, 1,34 A, något som anges på produkten. Det maximala värdet har antagits för att 

den minsta drifttiden ska fås ut. I beräkningarna har det även antagits att motorn är igång 10 

sekunder vid varje bevattningstillfälle, vilket är mer än tillräckligt för växten. Som sagt så 

behövs i genomsnitt endast 1 dl vatten vid bevattning. Detta gav följande beräkningar 
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En livstid på 25 minuter ger alltså ca 150 bevattningar á 10 sekunder. Batteriets kapacitet 

kommer alltså till stor del gå till att driva motorn. En krukväxt behöver i genomsnitt vattnas en 

gång var tredje dag, men för att få ytterligare en säkerhetsfaktor i beräkningarna antogs det att 

plantan bevattnas varannan dag. Det ger alltså hela bevattningssystemet en livstid, med ett 

alkaliskt 9-volts batteri, på ca 300 dagar. Detta är en något överdriven minsta tid anordningen 

kan drivas innan batteriet behöver bytas. En vanlig fuktmätare kräver oftast mindre batterier med 

betydligt mindre kapacitet och räcker i över ett år, dock används i detta fall en motor i 

konstruktionen som ska hållas vid liv en längre period samt få nog med spänning för att orka 

pumpa vatten från bägaren. 

 

4.6 Kostnadskalkyl 
 

Här redovisas kort mängden material som behövs och inköps- och tillverkningskostnaderna för 

alla delar till slutkonceptet. 

 
Plastdetaljer 
 

Som sagt så ska alla plastdetaljer tillverkas i Polyeten (PE) och formsprutas för få önskad 

utformning. Mängden plast som behövs för alla detaljer, per produkt, är ungefär 0,6 kg vilket 

motsvarar en inköpskostnad på ca 9 kr per enhet. Detta beräknades med hjälp av CES Edupacks 

materialdatabas där kilopriset uppgick till 13,5-14,8 kr beroende på vilken densitet man vill ha. 

Beräknas tillverkningskostnaderna enligt 1-3-9 regeln uppgår tillverkningspriset till 27 kr och 

försäljningspriset till 81 kr. 1-3-9 regeln menar att kostanden för tillverkning är tre gånger större 

än kostnaden för materialet, och försäljningspriset nio gånger större. Värdena är dock grovt 

uppskattade och i detta fall överdrivna då formsprutning av detaljerna har väldigt låg 

produktionskostnad. Det som kan bli dyrt vid formsprutning är tillverkningen av formerna 

plasten ska sprutas in i, men om antalet formsprutade detaljer är tillräckligt hög är metoden ändå 

ett mycket lönsam. (Formsprutning 2016) 

 

Standardkomponenter 
 

Standardkomponenterna är batteriet, motorn, halsen, jordfuktsmätaren och slangarna på insidan. 

Vanliga 9-volts batterier går att köpa lite överallt och kostar mellan 20-30 kr för privatpersoner. 

Batteriet är dock inget som är tänkt att inkluderas med slutkonceptet vid försäljning och räknas 

därför inte in i den totala produktionskostnaden för produkten. 6-volts motorer finns också att 

köpa lite överallt och priserna kan gå ner till ca 10-15 kr per enhet beroende på mängden man 

köper. Vid större produktioner blir det alltså billigare per enhet. Detsamma gäller för halsen och 

gummislangarna. Även dessa är standardkomponenter vars inköpspriser varierar mellan 15-20 kr 

för halsen och några kronor för gummislangarna och kablar per produkt. Dessa kan beställas från 

Hydab Scandinavia AB. Det som tar upp större delen av priset på hela anordningen är just 

jordfuktmätaren. En enkel jordfuktsmätare färdig att koppla till en Arduino, eller ett annat 

mikrokontrollerkort, kan kosta upp till 80 kr för privatpersonen hos återförsäljare som Kjell & 

Company. Dessutom kostar en liten Arduino som mätaren kopplas till ca 100 kr. Detta är som 

sagt priser för privatpersoner. Färdigprogrammerade mätare som skickar utsignaler till LED-

lampor finns också att köpa hos bland annat Kjell & Company, dock kostar dessa produkter 

endast runt 80 kr. Dessa produkter köps in och säljs i stora mängder, därför kan ett antagande 

göras att även mätaren och mikrokontrollerkort-paketet till slutkonceptets pris kan pressas en hel 

del vid större produktioner. 
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Totala kostnader 
 

Jordfuktsmätarens inköpskostnad, med alla komponenter, uppskattades grovt till 40 kr per enhet. 

Dessa 40 kr plus plastdetaljernas uppskattade tillverkningspris på 27 kr och 20 kr för hals och 

gummislangar, ger med 1-3-9 regeln ett försäljningspris på ca 261 kr. Som sagt är detta en grov 

uppskattning utifrån priser för privatpersoner. 

 

4.7 AutoPlant kollektioner 
 

För att trycka på ledorden Integrerad och Anpassningsbar är det tänkt att AutoPlant ska komma i 

olika kollektioner där färgen är den varierande faktorn. Detta för att få en bred kundgrupp där 

alla kan hitta en variation av AutoPlant som passar just dem och deras hem. I figur 29 nedan syns 

tre varianter i The Clean Collection. Denna kollektion är tänkt vara väldigt diskret i designen och 

passa de som vill att anordningen ska smälta in i hemmet. 

 
Figur 29. The Clean Collection 

 

The Colour Collection är en mer färgstark kollektion och står ut mer i designen. I figur 30 nedan 

ser vi tre varianter av kollektionen. Denna är tänkt attrahera personer som vill ha en mer 

utstickande anordning som blir en del av inredningen i sig. 
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Figur 30. The Colour Collection 

 

Att ha olika färger och variation på AutoPlant lockar fler användare och fler produkter kan 

produceras och på så sätt blir produktionen billigare. Dock är det dyrare med en bred variation av 

produkten istället för att bara massproducera standard varianten. Man kanske får begränsa sig till 

tre-fyra färger i början för att etablera produkten på marknaden. Sedan är variationerna och 

utvecklingsmöjligheterna oändliga och redan idag finns tankar om förbättringar, dock räcker inte 

riktigt tekniken till eller så tär det för mycket på den naturnära känslan som hela tiden 

eftersträvas. I nästa kapitel – Utveckling – finns några idéer och tankar om hur man i framtiden 

kan förbättra AutoPlant. 
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Kapitel 5 
 

Diskussion 
 

Under arbetsprocessen dök det hela tiden upp nya frågor och diskussioner kring metoderna och 

resultatet. I detta kapitel tas dessa diskussioner upp samt vad som kunde gjorts annorlunda och 

hur konceptet kan vidareutvecklas. 

 

5.1 Analys 
 

Analyser av olika komponenter i anordningen ledde till en del diskussioner kring hur saker 

kunde gjort annorlunda under projektets gång, samt vad som kan tänkas fattas för att 

slutkonceptet ska vara redo för produktion. 

 

Batteriindikator  
 

I början av projektet diskuterades det om produkten skulle innehålla en indikator, som visar att 

anordningen fungerar, i form av en display eller lampa. Dock kändes detta för onaturligt och 

opassande vid en växt. I slutkonceptet utvecklades detta till en genomskinlig remsa som visar 

vattennivån. På så sätt kan användaren se att vattennivån sjunker och försäkras om att 

anordningen fungerar samt när den ska fyllas på. Dock finns ingen indikator på om batterier tar 

vilket kan skapa problem för användaren då ingen information ges när batteriet behöver bytas 

förutom att vattennivån inte längre sjunker. Detta kan dessvärre ta flera dagar innan användaren 

märker. I projektet valdes det ändå att utesluta en sådan funktion för batteriet då det blev för 

omfattande att göra en "naturlig" indikator även för denna. Det skulle även leda till en 

prishöjning av produkten som redan ligger rätt högt. Därför ansågs det att denna begränsning var 

motiverad och att produkten är välfungerande även utan denna indikator då livslängden på ett 

batteri är ca 1 år. En idé är att istället ha med i produktens instruktioner att byte av batteri bör ske 

en gång per år. 

 

Dimensionering av bottenplattan 
 

Dimensioneringen av bottenplattan gjordes för att beräkna att hållfastheten räckte för att placera 

en kruka på 10 kg på bottenplattan. I beräkningarna användes ett elementarfall för balkböjning, 

vilket gjorde att plattans överdel betraktades som en balk. Detta är inte helt korrekt utan en 

förenklad beräkning och resultatet blev även det förenklat. Att detta gjordes berodde på att 

tillräcklig kunskap om hur beräkningar av sådana plattors deformation saknades. Deformationen 

uppskattades till 3,2 mm som högst, vilket ansågs vara okej. Denna uppskattning är väldigt 

överdriven för att vara på den säkra sidan med en högt ansatt säkerhetsfaktor på 2. Det är väldigt 

få krukor vars vikt kommer upp i 10 kg (i beräkningarna 20 kg på grund av säkerhetsfaktor).  

 

Pumpanordning 
 

Pumpanordningen testades och fungerade som tänkt, dock försämrades dess funktion i vissa fall 

när halsen var helt utsträckt. Ju högre huvudet låg över vattenytan desto svagare var strålen, 

speciellt när spruthålet riktades rakt i horisontalled, det vill säga inte ner i krukan. Hade pumpen 

placerats under vattenytan istället för i huvudet hade sprutfunktionen fungerat bättre i alla 

situationer. Motorn valdes ändå att placeras i huvudet för att spara plats i behållaren för mer 

vatten och för att lättare kunna bytas eventuellt, samt för att en stark stråle inte är nödvändigt så 

länge vatten kommer ut. Dessutom saknas fullständiga flödesanalyser på pumpens funktion, som 
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kanske till och med hade visat om pumpen inte fungerar alls i vissa lägen. Pumpanordningen kan 

alltså behöva bearbetas ytterligare, med fullständiga beräkningar och tester, innan produktion.  

 

Kostnad 
 

Försäljningskostnaden beräknades till ca 260-270 kr vilket är närmareden absoluta gränsen som 

sattes i kravspecifikationen. Visst är detta en grov uppskattning dock anses det vara aningen för 

högt och behöver pressas ytterligare. Om detta kan göras med andra materialval eller en annan 

utformning av konceptet återstår att undersökas. Något som skulle kunna göras är att kontakta en 

tillverkare av plastdetaljer och fråga vad tillverkning av konceptets detaljer skulle kosta per 

enhet, med priser för formtillverkning inkluderat. En mer precis kalkyl behöver göras för att få 

fram försäljningspriset på konceptet istället för att använda sig av 1-3-9 regeln som endast ger ett 

uppskattat värde.  

 

5.2 Vidare arbete 
 

För att förbättra produkten på ett rent designmässigt sätt är önskan att i framtiden kunna ta bort 

sladden som överför signalen från jordfuktmätaren till motorn. Detta skulle göra att 

jordfuktmätaren lättare går att dölja och produkten får ett mer naturligt utseende. Då visionen 

genom hela projektet varit att ha en sådan naturnära känsla som möjligt blir det lite konstigt med 

en elektronisk sladd i plantan. Dock finns ingen billig lösning i dagsläget men i framtiden 

kommer det troligtvis kunna lösas kostnadseffektivt via Bluetooth eller liknande teknologi. 

 

En annan vidareutveckling är att använda sig av solceller som energikälla. Solceller är mer 

miljövänligt än ett batteri och ger även en mer naturnära känsla. Solceller är dock i dagsläget 

väldigt dyrt att integrera och i Sverige är det inte så många soltimmar under vinterhalvåret vilket 

gör det svårt att ha solceller som enda energikälla, dessutom kräver motorn hög spänning för att 

kunna drivas ordentligt. Tanken är att ha både ett batteri och integrera solceller i produktens 

huvud. Då plantorna behöver mer vatten ju mer solljus de får resulterar detta i en ökad 

användning av energin då solen lyser plus att solcellerna tar upp mer energi då solen lyser. Detta 

kan göra att användningen av batteriet är konstant oavsett väder då den extra energin vid solljus 

tas från solcellerna. Vilket gör att batteriet får längre livslängd och användaren slipper integrera 

med produkten lika ofta. 

 

En annan idé som diskuterades under arbetsprocessen var funktionen att kunna vattna flera 

plantor samtidigt. För detta krävs dock en betydligt större behållare för att kunna förse alla 

plantor med vatten under en månads tid. Konceptet blir då svårare att integrera i inredningen 

eller göras diskret. En idé vore att ha en längre platta som rymmer flera liter vatten och med plats 

för flera krukor. Detta kräver flera spruthuvuden vilken inte är särskilt tilltalade, men kan istället 

lösas genom att placera motorerna i behållaren och dra slangar från vattnet till krukorna på något 

sätt. Då talar vi dock om ett helt annat koncept och då slopas hela designen och känslan 

AutoPlant vill förmedla. 

 

Som sagt så behöver dimensioneringen utvecklas med mer exakta belastningsfall på plattan, 

flödesanalyser och dessutom eventuellt en dimensionering av halsen och hur mycket den klarar 

att böjas. Mer utförliga kostnadskalkyler måste även göras innan konceptet kan produceras. Men 

i helhet är slutkonceptet välfungerande och har en tilltalande design. Den uppfyller alla de ledord 

som projektet genomsyrats av: Pålitlig, Integrerad, Lätthanterad, Anpassningsbar och Prisvärd 
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Bilaga 1 
 
Gantt-schema 
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Bilaga 2  
 
Intervju 1 
 

Plantagen Eskilstuna, David (Butikssäljare)  

Frågor: 

 

1. Har ni något automatiskt bevattningssystem för krukor i hemmet/trädgård? 

2. Om man åker bort i 1 månad, har ni något tips på att hålla växterna vid liv? 

3. Hur stor måste variationen vara på ett bevattningssystem angående vattenmängd och 

bevattningssätt? 

4. Finns det någon efterfrågan på automatiska bevattningssystem hos era kunder? 

5. Hur mycket tror ni kunden skulle betala för ett automatiskt bevattningssystem? 

6. Har ni några andra lösningar för plantering av blommor i hemmet än vanliga krukor med 

jord i? 

 

Davids svar: 

 

1. I hemmet – Koppla slangar till kranar och sedan är det en timer på en dator som styr hur 

ofta/mycket vatten som kommer ut - Gardena 700 kr + dator 600 kr. I hemmet – Balja 

med vatten samt slangar till krukan. I hemmet om du åker bort – billiga snören men 

påfyllnad krävs varje vecka. 

2. Fråga grannen. 

3. Variation i vattenmängd är allt från en liten dusch till en rejäl mängd. En del måste 

vattnas varje dag och en del var 14:e dag. Standard är väl 1 dl var 3:e dag. 

4. Efterfrågan finns men produkterna är för dyra. 

5. Kunden frågar om produkter men ser sedan vad de kostar och tycker att det är för dyrt så 

de går och frågar grannen om hjälp istället. 

6. Nej. 
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Bilaga 3 
 

Intervju 2 

 

Annelie (Florist), Interflora Kungsholmen    

Frågor: 

 

1. Har ni något automatiskt bevattningssystem för krukor i hemmet/trädgård? 

2. Om man åker bort i 1 månad, har ni något tips på att hålla växterna vid liv? 

3. Hur stor måste variationen vara på ett bevattningssystem angående vattenmängd och 

bevattningssätt? 

4. Finns det någon efterfrågan på automatiska bevattningssystem hos era kunder? 

5. Hur mycket tror ni kunden skulle betala för ett automatiskt bevattningssystem. 

6. Har ni några andra lösningar för plantering av blommor i hemmet än vanliga krukor med 

jord i? 

Annelies svar:  

 

1. Flaskor som fylls på med vatten som sätt upp och ned. ”Finare” än vanliga PET-flaskor.  

2. Vattenvakt. Ingen växt klarar utan vatten 1 månad. Självbevattningssystem – du planterar 

i krukan, ger lite vatten i taget. Behållare du häller vatten i. Sker automatiskt när jorden 

blir torr, inget batteri/el. Går dock inte att ställa in för olika vattenmängd. 

a. Produktnamn- bevattningssystem. 

3. Extremt stor. Rejäl dos en gång ok vissa, vissa inte ok - möglar. 

4. Bevattningssystem som du kan själv ställa in beroende på växt, beroende på dl/månad. 

Begränsat just nu! Ett system med mer precision.  

5. För 25 cm i diameter 400 kr. 200-300 kr vanliga växter. Större växter upp till 500 kr. 

6. Jord är alltid det bästa. Finns olika mineraler i jorden, A och O för växter. Finns torkad 

kokosnöt som du löser upp i vatten - bra för vissa blommor.  
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Bilaga 4 

 

Intervju 3 

 

Karin (Florist), Blomsterpassagen Solna  

 

Har ni något automatiskt bevattningssystem om vi ska åka bort i en månad? 

1. Karin plockar fram trådar som man sätter ena änden i vatten och andra i krukan. Snöret 

suger åt sig vatten och droppar ner i jorden. 

Vi köpte ett paket snören och ska prova detta hemma! 

 

2. Glasflaskor med kula i som fylls med vatten och ställs upp och ned i jorden. Droppar ner 

i jorden. Håller bara en vecka. 
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Bilaga 5 
 

Morfologisk Matris 
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plocka isär 

och sätta 

ihop 
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vattenbehå

llare 
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a 

komponent

er 

  Fungera 

helt 

mekaniskt, 

utan 

strömkälla 

Konstruktio

n som 

håller delar 

som ej är i 

kontakt 

med jorden 

torra 
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Bilaga 6 
 

QFD – första utkastet 
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Bilaga 7 
 

Kravspecifikation – första utkastet 

 

Funktionella kriterier 

Krav 

• Bevattningsanordningen vattnar krukväxter periodvis automatiskt utan ingrepp från 

användare. 

• Anordningen behöver bara fyllas på en gång i månaden som mest. 

Önskemål 

• Produkten funktion, som frekvens och mängd vatten exempelvis, ska kunna ställas in 

beroende på växt. 

• Produkten behöver ingen strömkälla för att fungera. 

Icke-funktionella krav 

Krav 

• Anordningen kostar inte skjortan. Ett pris mellan 100-200 kr för produkten är rimligt. 

• Produkten är simpel och lätt att förstå och använda. 

• Produktens tekniska livslängd uppgår över 2 år. 

Önskemål 

• Miljövänliga material i produktens konstruktion. 

Övriga kriterier 

Önskemål 

• Samarbete med florist. 

• Produktens färger passar väl ihop med eventuellt företags färgtema. 

Intressenter 

 Personer med eller utan växter i hemmet 

 Florister 

 Återförsäljare av växtprodukter 
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Utvärdering – Kriterieviktsmetoden 

 

Kriterierna på den lodräta axeln med vikt beroende på hur viktiga de är för projektet. 

På den horisontella axeln följer Ideal (då alla kriterium är uppfyllda till max), Plattan (Koncept 

1), Vattentornet (Koncept 2), Bägaren/Pumpen (Koncept 3) och Slutkonceptet.  

 

Notera att Slutkonceptet togs fram efter utvärderingen av samtliga tidigare koncept men står ändå 

med i tabellen för att ge en överskådlig bild av hur summorna skiljer sig. 
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QFD - slutkoncept 
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Kravspecifikation – Uppdaterad för slutkonceptet 

 

Funktionella kriterier 

Krav 

• Bevattningsanordningen vattnar krukväxter periodvis automatiskt utan ingrepp från 

användare. 

• Anordningen behöver bara fyllas på en gång i månaden som mest. 

• Anordningen ska ha 3 inställningar som gör att den kan anpassa vattenmängden för 

olika växter 

• Anordningen ska passa in i ett fönster som är 21 cm brett.  

Önskemål 

• Produkten funktion, som frekvens och mängd vatten exempelvis, ska kunna ställas in 

beroende på växt. 

• Produkten ska vara mobil och inte behöva kopplas in i ett vägguttag 

Icke-funktionella krav 

Krav 

• Anordningen kostar inte skjortan. Ett pris mellan 200-300 kr för produkten är rimligt. 

• Produkten är simpel och lätt att förstå och använda. 

Önskemål 

• Miljövänliga material i produktens konstruktion. 

Övriga kriterier 

Önskemål 

• Vidare arbete med återförsäljare 

• Produktens färger passar väl ihop med växten och inredning. 

Intressenter 

 Personer med eller utan växter i hemmet 

 Florister 

 Återförsäljare av växtprodukter 
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Detaljritning av bottenplattan 
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Detaljritningar av delar till huvudet 
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Kod för jordfuktmätaren  

 
<p>/* </p><p>Innovativetom.com 

Flower Pot Soil Mosture Sensor</p><p>A0 - Soil Mosture Sensor 

D2:D6 - LEDS 1,2,3,4,5</p><p>LED1 - Green 

LED2 - Green 

LED3 - Green 

LED4 - YELLOW 

LED5 - RED</p><p>Connect the Soil Mosture Sensor to anolog input pin 0,  

and your 5 led to digital out 2-6</p><p>*/ 

int led1 = 2; 

int led2 = 3; 

int led3 = 4; 

int led4 = 5; 

int led5 = 6;</p><p>int mostureSensor = 0;</p><p>void setup() { 

  // Serial Begin so we can see the data from the mosture sensor in our 

serial input window.  

  Serial.begin(9600); 

  // setting the led pins to outputs 

  pinMode(led1, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(led3, OUTPUT); 

  pinMode(led4, OUTPUT); 

  pinMode(led5, OUTPUT); 

}</p><p>// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

  // read the input on analog pin 0: 

  int sensorValue = analogRead(mostureSensor); 

  // print out the value you read:</p><p>  Serial.println(sensorValue); 

   

 if (sensorValue >= 820) 

 { 

 digitalWrite(led1, HIGH); 

 digitalWrite(led2, HIGH); 

 digitalWrite(led3, HIGH); 

 digitalWrite(led4, HIGH); 

 digitalWrite(led5, LOW); 

} 

else if (sensorValue >= 615  && sensorValue < 820) 

 { 

 digitalWrite(led1, HIGH); 

 digitalWrite(led2, HIGH); 

 digitalWrite(led3, HIGH); 

 digitalWrite(led4, LOW); 

 digitalWrite(led5, LOW); 

}   

else if (sensorValue >= 410 && sensorValue < 615) 

 { 

 digitalWrite(led1, HIGH); 

 digitalWrite(led2, HIGH); 

 digitalWrite(led3, LOW); 

 digitalWrite(led4, LOW); 

 digitalWrite(led5, LOW); 

}     

else if (sensorValue >= 250 && sensorValue < 410) 

 { 

 digitalWrite(led1, HIGH); 

 digitalWrite(led2, LOW); 

 digitalWrite(led3, LOW); 

 digitalWrite(led4, LOW); 

 digitalWrite(led5, LOW); 
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} 

else if (sensorValue >= 0 && sensorValue < 250) 

 { 

 digitalWrite(led1, LOW); 

 digitalWrite(led2, LOW); 

 digitalWrite(led3, LOW); 

 digitalWrite(led4, LOW); 

 digitalWrite(led5, LOW); 

} 

  delay(1000);        // delay 1 second between reads 

}</p>  
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Kod för jordfuktmätaren 

 
const int VAL_PROBE = 0; //Analog pin 0 

const int MOISTURE_LEVEL = 250; // the value after the LED goes on 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

} 

void LedState(int state) 

{ 

  digitalWrite(13,state); 

} 

void loop() 

{ 

  int moisture = analogRead(VAL_PROBE); 

  Serial.print("Moisture = "); 

  Serial.println(moisture); 

  if(moisture > MOISTURE_LEVEL) 

  { 

    LedState(HIGH); 

    digitalWrite(7,HIGH); 

  } 

  else  

  { 

    LedState(LOW); 

 


