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Sammanfattning 
 
 
Miljöklassning av olika produkter blir allt viktigare och en allt mer betydande konkurrans 
fördel i dagens globala värld. En faktor som ökar av betydelse ju mer upplyst allmänheten blir 
om hur mycket vi påverkar vår omgivning. Miljöklassnig på en diskmaskin avgörs av hur pass 
mycket energi det krävs för att genomföra en diskprocess och i en värld där kraven hela tiden 
skräps gäller det att ligga steget före i utvecklingen vilket vi i samarbete med Asko Cylinda 
vill göra genom att konstruera ett system för att förvärma sköljvattnet undertiden övriga 
maskinen diskar och istället för att skölja med kallvatten ur kranen så sköljer man med lika 
varmt vatten. Men vad har detta med energiåtgången att göra? Jo ju lägre temperatur man 
diskar i ju mindre energi krävs för att värma vattnet däremot blir processtiden avsevärt längre. 
Som konkret exempel det går snabbare för en talrik sköljd i varmt vatten att torka än en som 
är sköljd i kallt.  
 
Då dagens värmesystem inte skulle klara av att värma vattnet inom de energikrav som ställts 
för högsta energiklass så började vi med att ta fram ett nytt värmesystem. Ett system med 
betydligt högre verkningsgrad. Och genom att höja värmesystemets verkningsgrad från 72% 
till hela 97% så skulle det innebära att genom att bara byta ut värmesystemet i alla Sveriges 
diskmaskiner skulle motsvara en energireducering på 24 av våra modernaste vindkraftverk. 
 
Men detta system själv uppfyller inte de krav vi ställt på vårt förvärmningssystem då det inte 
värmer sköljvattnet utan har samma funktion som det befintliga elementet. Utan detta system 
som är hjärtat i det som vi kommer kalla vSv-systemet är mer ett system som kompatibelt 
med dagens maskiner och som skulle kunna sättas i produktion redan idag. Och då med ett 
effektivare värmesystem kunna utnyttja att högre temperatur ger kortare disktid för att korta 
hela processen. 
 
Systemet som vi konstruerat är ett system som både värmer upp vattnet effektivare och som 
samtidigt värmer sköljvattnet. Detta resulterade i en jämnare temperatur i maskinen vilket 
påfrestar porslin och glas betydligt mindre, den drar mindre energi vilket ökar marginalen för 
miljökraven och den kortar processtiden genom att sköljvattnet redan är förvärmt och man 
inte behöver värma upp det för en kortare torktid som även denna blir kortare med en hög 
temperatur. 



                  

  
 

ABSTRACT 
 
In cooperate with Asko Cylinda we have developed a new heat system too short the process 
time and reduce the energy consume in a dishwasher and still have it too be a class AAA.  
The environment and quality is important for the company too still be the number one on  
the market, If they want too keep that position the product developed of new innovations will 
be very important. The systems we have developed are more effective and reduce energy up  
too 25 %. The process time is reduced too less than two hours, from the today two and  
half-hour. The solutions are too heat up the rinse water and the dishwater at the same time,  
with a new heating system and it make are solutions unique and effective. Its good for the 
dish and the environment. This will help the company too still be the number one on the 
market for household appliances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

  
 

FÖRORD 
 
Ett examensarbete inom produktutveckling för utvecklingsingenjörsprogrammet på högskolan 
i halmstad har skett i samarbete med Asko Cylinda AB av studeterna. Jonas Andersson och 
Emil Persson, som har tagit fram och konstruerat ett nytt värmesystem för sköljvatten. Vi vill 
rikta ett stort tack till Patrik Ivarsson vår handledare på Asko Cylinda som väglett och stöttat 
oss genom hela projektet, samt kommit med goda råd tips och idéer för att få ett så bra 
genomförande som möjligt. 
 
Vi vill även tacka Björn Person på Backers AB som hjälp oss att ta fram ett element till 
systemet och respekterat sekretessen som råder och därav arbetat delvis i blindo på ett sätt 
som hjälp oss komma fram till en bra lösning. 
 
Ett tack även riktat till Roland Persson ägare av Tingaröds Elmekano som hjälpt oss göra 
affärer med företag som annars bara gör affärer med andra företag. 
 
Vi tackar även Fawzi Halila vår handledare från högskolan som under projektet har väglett 
och sporrat oss till att göra ett bra arbete. 
 
 
Halmstad 15-05-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Jonas Andersson 760511-2724  Emil Persson 841016-3953 
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Inledning 

Företagspresentation  
Asko Cylinda bildades 1950 av Karl-Erik Andersson en ung företagsam bonde, som ville ha 
en maskin som kunde tvätta. Det var egentligen hans mamma som ville ha den och då skulle 
den även vara miljövänlig men framförallt ekonomiskt, så redan på den tiden tänkte man på 
miljön vilket idag sitter djupt rotat och genomsyrar hela företaget.  
 
Maskinen han skapade blev så bra jämfört med vad marknaden då hade att erbjuda så han 
bestämde sig för att börja tillverka dem för försäljning och en industri växte snabbt fram. 
Företaget ligger idag fortfarande kvar på samma plats som det startade och dagens namn 
ASKO är ett internationellt varumärke som är kända för sin skandinaviska design samt höga 
kvalité. De är även ISO certifierade enligt 9001 och 14001 vilket är en självklarhet när man 
utvecklar nya teknikinnovationer inom vitvarubranchen. 
  
Nedan nämns några av företagets alla vikiga milstolpar. 

• 1950 – Den första tvättmaskinen tillverkas 
• 1965 – Den kompakta diskmaskinen tillverkas 
• 1967 – Första maskinen går på export 
• 1970 – Första golvdiskmaskinen intruduceras 
• 1978 – Asea förvärvar Junga Verkstäder och ändrar namnet till Asea Cylinda 
• 1988 – ASKO förvärvar ABB Cylinda och ändrar namnet till Asko Cylinda 
• 2000 – Antonio Merloni förvärvar Asko Appliances 

 

Bakgrund 
Miljöklassning av olika produkter blir allt viktigare och en alltmer betydande konkurrens- 
fördel i dagens globala värld. En faktor som ökar i betydelse ju mer upplyst allmänheten blir 
är vår påverkar av omgivningen. Miljöklassnig på en diskmaskin avgörs av hur pass mycket 
energi det krävs för att genomföra en diskprocess. Klassningen (A till G, där A är bäst)är 
gjord för att allmänheten enkelt ska förstå om det är en miljövänlig eller en mindre 
miljövänligmaskin. 
 
Men det är inte bara miljöpåverkan som är viktig på en diskmaskin utan den betygsätts även 
för hur bra diskeffektivitet och torkeffektivitet den har, konsumenten vill ha ren och torr disk. 
Så att man kan ställa in den direkt i skåpen efter avslutad diskning. Dessa tre faktorer är de 
som klassar hela maskinen där den bästa får betyget AAA. Då samtliga faktorer är viktiga för 
konsumenterna får en förbättring av en inte påverka de andra negativt. Konsumenterna som 
skall köpa maskinerna är i dag väldigt kräsna vilket gör att denna klassificering ytterst viktig.   
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Behov/problem 
Det finns dock en faktor som inte ingår i denna bedömning och det är tiden det tar att 
genomföra ett program. Eftersom det går åt mindre energi om man förlänger programmet så 
har detta resulterat i långa diskprogram som inte konsumenten är alltför glad över. Att det går 
åt mindre energi med längre program låter först ganska abnormt men då en längre disk kan 
genomföra samma resultat med längre temperatur1 så förstår man ganska snabbt att så borde 
vara fallet då det går åt en hel del energi att värma både vatten och maskin även om det bara 
rör sig om några få grader. 
Tittar man på temperaturen i maskinen så ser den ut ungefär så här i förhållande till tiden. 

 
Fig I1.Diagram över hur temperaturen i diskmaskinen förändras under en diskprocess2 
 
Det första man ser är att processen tar över 2,5 timme vilket dagens användare upplever som 
mycket dåligt. För om deras gamla maskin klarade av att diska en maskin disk på 1,5 timme 
varför skulle då inte en ny modern maskin genomföra en diskprocess mycket effektivare och 
snabbare?  
 
Då det endast är normalprogrammet som testas när maskinen blir betygsatt så kringgår 
tillverkarna detta genom att försöka få användarna att inte använda normalprogrammet som 
tar för mycket tid utan de mer energikrävande programmen som går betydligt snabbare. En 
lösning som egentligen innebär att man lurar konsumenten att tro att de har en miljövänligare 
maskin än de använder sig av.  
 

Syfte och mål 
Denna trend är inget som passar Asko Cylinda. Då miljömedvetenheten på företaget är så pass 
viktig att de vill leverera en maskin som diskar lika miljövänligt hos slutkonsumenten som när 
den testas och klassificeras. Vilket leder till att huvudsyftet med vårt projekt är att korta 
disktiden utan att öka energiåtgången och miljöbelastningen, genom att konstruera ett system 
som klarar av att värma sköljvattnet samtidig som diskvattnet. Vi kan då spara in den tid det 
tar att värma sköljvattnet och med en jämnare temperatur också kunna korta in tiden det tar 
för disken att torka.  Målet är att kunna korta den totala processtiden till strax under två 
timmar vilket är en gräns för vad många konsumenter tycker är acceptabel längd på ett 
diskprogram3.  Detta för att stärka Asko Cylindas varumärke runt om i världen, så att de kan 
fortsätta vara det ledande märket vad det gäller miljö, teknik och kvalité, genom att erbjuda 
den effektivaste, snabbaste och miljöskonsammaste maskinen på marknaden. 
 
 

                                                 
1 Källa: Asko Cylinda 
2 Diagram från en av Asko Cylindas maskiner 
3 Källa: Asko Cylinda 
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Krav/Önskemål 
Efter vårt första möte4 med Asko Cylinda och Patrik Ivarsson så hade vi problemställnigen 
klar för oss. Vi hade även en del önskemål som hade varit bra om vår konstruktion var 
anpassad till. För att strukturera upp det på ett effektivt sätt omsatte vi problemställningen och 
önskemålen i en kravspecifikation där vi har primärkrav, sekundärkrav och önskemål. Inom 
respektive kravkategori står kraven utan inbördes ordning. Primärkraven som är viktigast ska 
samtliga vara uppfyllda innan man tittar vidare på sekundärkraven. Däremot är det inte fel att 
ha dem i åtanke när man tittar på primärkraven eftersom en lösning som inte klarar alla 
sekundärkrav är helt oanvändbar även om den skulle uppfylla primärkraven med bravur. 
Önskemålen som står som tredje kategori är, som det heter, önskemål och inga krav. Dessa är 
de sista man tittar på, när samtliga krav är uppfyllda, med mål att uppnå så många som 
möjligt. Däremot är det inget man ska utgå ifrån från början. T.ex. patenterbarheten är inget 
man kan förutspå om det är en möjlighet eller inte. 
 
Primärkrav 

• Värma sköljvattnet under övriga diskprocessen 
• Ha uppnått sluttemperatur innan diskprocessen är över 

 
Sekundärkrav 

• Lätt att tillverka och montera, inga svåra moment. 
• Billig i massproduktion, konsumenterna skall märka en förbättring inte att produkten 

blivit dyrare 
• Inte öka energiåtgången 
• Enkel lösning 
• Klara att värma minst 3,5 liter vatten 
• Minimal negativ påverkan på övrig diskprocess 

 
 
Önskemål 

• Använder mindre energi än i dag 
• Flexibel, fungera i många olika diskprocesser 
• Patenterbar för att vinna mark mot konkurrenterna 
• Få ändringar från dagens system 
• Enkel att anpassa till produktion 
• Värma vatten till skölj 1 och skölj 2 
• Positiv påverkan på övrig diskprocess 
• Enkel att syra och kontrollera 

 
 

                                                 
4 För mer detaljer se under genomförande på sida 5 
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Budget 
Alla projekt har en budget, en uppskattning för hur mycket saker och ting kommer att kosta 
när man kan förvänta sig intäkter mm. Hur den är upplagd är mycket upp till vad det är för 
form av projekt. Detta är inte bara ett produktutvecklingsprojekt utan även ett examensarbete 
vilket gör att för Asko Cylinda blir det ett billigt projekt jämfört med om de skulle använt 
egen personal eller konsulter. Detta då arbetskostnaden uppgår till 0kr eftersom vi som 
studenter inte räknar arbetstimmar och får vårt arvode från CSN. Då personal och 
lokalkostnader utgår samt att man inte har intäkter under utvecklingstiden så blir det inte 
många punkter att ta upp i budgeten5. Vi har reseersättning, prototyptillverkning och kostnad 
för monter till Utexpo6. Något startkapital för att finansiera dessa kommer vi inte att använda 
oss av utan vi kommer kontinuerligt få de pengar vi behöver efterhand som arbetet fortskrider 
vilket har gett Asko Cylinda fullständig kontroll på samtliga utgifter och en möjlighet att säga 
nej till vissa inköp. 
 

Avgränsningar 
Då vi ska lägga vår energi och tid på att konstruera ett system som fungerar och löser huvud 
problemet, att värma sköljvattnet under tiden som maskinen diskar, så kommer vi att avgränsa 
projektet till just detta. Vi kommer inte att anpassa konstruktionen till dagens befintliga 
maskiner då den ändå inte kommer byggas in där. Asko vill nämligen ha systemet till sin nya 
diskmaskin som håller på att utvecklas. Likaså kommer vi inte att anpassa den för produktion 
av samma anledning, men däremot så som i kravspecifikationen ska vi göra av vi kan för att 
göra den enkel att produktanpassa. Vad det gäller patent så kommer vi att göra en snabb 
undersökning om vi hittar pattent som skulle hindra vår konstruktion. När det gäller eventuell 
ansökning om eget patent så kommer Asko Cylinda att ta ställning till denna fråga när 
projektet presenteras för dem i början av sommaren. Vi kommer göra precis så som Asko 
Cylinda vill, lägga tonvikten  på problemet med att värma vattnet utan ökad energiåtgång. 
 

Projektplan 
 
Vid starten av detta projektet togs en projektplan7 fram för att göra projektet mer överskådligt. 
Planen innerhåller bakgrund, syfte, mål, avgränsningar och kritiska faktorer samt ett flertal 
analyser så som riskanalys och intressentanalys. Det har även skapats en tidsplan för att lättare 
kunna följa och se utvecklingsprocessens olika delar och göra uppföljning på dem. Denna 
plan har vi försökt att hålla oss till men som i alla projekt så har denna modifierats under 
projektets gång, då det ibland framkommer nya fakta eller andra saker som kan  
påverka projektet som man inte vet om vid projektets början.  

                                                 
5 För detaljer se budgeten i bilaga: Projektplan 
6 Utexpo är en mässa i Halmstad där alla högskolans examensarbete visas i början av varje sommar 
7 Se bilaga: Projektplan 
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Genomförande 
Att genomföra projekt, oavsett typ, börjar på liknande sätt. Det första man måste få klart för 
sig är vad som ska göras vilket man gör genom att sammanställa ett projektdirektiv. Direktivet  
beskriver projektet tillräckligt för att en utomstående ska få en förståelse för vad det är man 
ska göra. Direktivet ska innehålla, kort bakgrund och definition av problemet, syftet och 
målet, avgränsningar, start- och sluttid, vilka krav som finns och sist eventuella 
samarbetspartners. I samband med uppstarten av projektet så besökte vi Asko Cylinda i Vara 
för att diskutera dessa bitar och mer därtill. 
 
Med ett klart direktiv om vad som skall göras så är det hög tid att titta på hur vi ska gå till 
väga. En så kallad ”work break down” innebär att man delar upp arbetet i många små 
aktiviteter i syfte att kunna identifiera dessa och sedan se vilka aktiviteter som är beroende av 
varandra. Vad som måste göras först och vad som kan göras parallellt tas upp. Dessa båda 
delar av planeringsarbetet utmynnar i en projektplan.8 

Idéer och utvärdering  
När man ska ta fram idéer som var det första vi behövde för att angripa vårt problem så är det 
en fördel att vara några stycken med olika erfarenheter som ser saker på olika sätt. Men då 
vårt projekt är under sekretess valde vi att ta  ha hjälp med idéer på en väldigt grundläggande 
nivå, närmare bestämt att värma vatten. Vi hade en brainstorming med två andra 
projektgrupper för att komma fram till några bra idéer att utgå ifrån när vi skulle börja sätta 
samman koncept. Utvärderingen av denna brainstorming9 gav tre idéer/metoder som vi 
beslutade oss för att fortsätta med. Dessa tre metoder att värma vatten använde vi sen som 
grund när vi tog fram sex olika konceptuella lösningsförslag10. De två bästa av dessa koncept 
tänkte vi presentera för Asko Cylinda och låta de hjälpa oss att välja. För att kunna utse de två 
bästa koncepten på ett så enkelt men bra sätt som möjligt så satte vi samman en 
utvärderingsmatris.11 

 
Fig G1. Utvärdering av koncepten med hjälp av en utvärderingsmatris 

                                                 
8 Se bilaga: projektplan 
9 Se bilaga: brainstorming 
10 Se bilaga: konceptuella lösningsförslag 
11 Se bilaga: konceptuella lösningsförslag 
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Det är väldigt jämt mellan de olika koncepten och en av dem mest avgörande faktorerna är 
hur de kommer att påverka uppvärmningen av själva diskvattnet som måste minimeras. En 
lägre genomsnittstemperatur ger ett sämre diskresultat eller en förlängd disktid vilket är det vi 
arbetar mot. De två vinnande koncepten, koncept ett och fyra, presenterade vi för Asko 
Cylinda och lät dem peka ut det konceptet som de trodde mest på. Vi hade även funderingar 
på om man eventuellt skulle kombinera dessa två koncept till ett tredje12. Asko Cylinda 
föredrog koncept fyra framför både koncept ett och kombinationslösningen. Då de var mycket 
positiva till våra idéer och då vår matris talade mest för koncept fyra så gick vi vidare med 
den.  

Lösningen tar form 
Elementet är den värmekälla man använder sig av i en diskprocess. Men det som idag 
används kom inte att fungera tillsammans med vår lösning. Vi besökte Backer i nordöstra 
Skåne, ett företag som är experter på elektrisk uppvärmning inom de flesta områden. Där 
träffade vi Björn Persson som vi diskuterade med och kom fram till en lösning13. På Björns 
inrådan beställde vi två element då det är lätt att torrkoka dem, speciellt när man håller på att 
experimentera.  
 
Data på den värmekälla vi kommer att använda oss av gav oss ett bra underlag för att göra 
uppskakade beräkningar14 på hur energiåtgången kommer att se ut. Vi gjorde även några 
andra analyser av vår tänkta konstruktion samt påbörjade byggandet av en testrigg. 
 
När vi fick vårt element och skulle börja testa så gick inte detta felfritt15. Första problemet vi 
hade var att flödet genom konstruktionen blev för lågt. Detta var i sig inga stora problem att 
lösa, däremot tog det tid för vi fick börja jaga nya delar. 
 
När vi väl fått testriggen att fungera så inledde vi vårt testande för att se hur olika mängder 
sköljvatten påverkade systemet. Också hur det påverkades av att fylla på med mer vatten i 
efterhand undersöktes.  Resultat som vi utvärderat och de slutsatser vi dragit presenteras 
nedan.16 

                                                 
12 Se bilaga: Konceptbeskrivning 
13 Se Bilaga: Backers ritning 
14 Mer om beräkningarna finns under beräknigar sida 9 
15 Mer om testerna och testriggen finns under tester sida 12 
16 Se Resultat sida 17 
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Beräkningar 
En diskmaskin använder ström till fler saker än bara att värma vattnet, som konkret exempel 
så har vi en pump som pumpar runt vattnet under hela disk och sköljprocessen. Även om 
energiåtgången inte är så stor jämfört med vad det krävs för att värma vattnet så är även detta 
energi som sparas med kortare program. Men nu ska vi koncentrera oss på uppvärmningen 
och elementet.  

Dagens element 
Idag används elementet i fyra etapper, tre under diskningen och en under andra skölj. På de 
diagram vi utgått ifrån så har temperaturen värmts från 17˚C upp till disktemperaturen i tre 
etapper för att sen ersättas med kallt sköljvatten som sedan värms upp innan torkningen 
påbörjas. Totalt värms vattnet och maskinen upp 61,2˚C under de 35,5 minuter som elementet 
är tillslaget17 
 
Då effekten är energin/tidsenhet 

kJW

tPW
t

WP

383460*5,35*1800

*

==

=⇒=
 

Så ger det att elementet konsumerer 3834kJ under en diskprocess. 
 
Första frågan vi ställde oss hur mycket går egentligen åt till uppvärmning av vatten och hur 
mycket är förluster. För att räkna ut detta använde vi oss av den specifika 
värmekapaciteten(spvk) hos de olika materialen som är 4,18 för vatten, 0,8 för porslin och 
0,46 för bestick (rostfritt stål). I dag värms 3 liter vatten i omgångar och maskinen lastas med 
21,5kg porslin och 2,9kg bestick. Maskinen är svårare att räkna på då den består av många 
olika delar i olika material. För att få fram en genomsnittlig spvk så gjorde vi vårat första 
test18  
 

kJW
kJW

kJW

kJW
kJW
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bestick

proslin

vatten

maskin

spvktestvatten

2757
10232,61*56,16

822,61*9,2*46,0

8942,61*5,21*8,0
7672,61*3*18,4

3646,0

17*
3
62,37

50

503*4*18,4

**
*
)(

≈
≈=

≈=

≈=
≈=

≈⇒≈

≈=

≈

≈=

Δ=⇒
Δ

=

 

 
 

                                                 
17 Se bilaga: beräkningar på vSv-systemet 
18 Mer om testerna finns under tester sida 12 
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Det visar att elementet förbrukar nästan 1,4gånger mer energi än det behöver som försvinner i 
förluster. Då hela maskinen är isolerad men elementet inte är det antar vi att mycket av 
energin som går förlorad försvinner som värme ut i luften.19  

Vårt element 
Vi gjorde några tester på bara elementet(1800W) och hur pass effektivt det är.Det är en 
konstruktion som utan större svårigheter skulle kunna passa in i dagens maskiner som vi 
kallar vSv-värmesystem20. Detta system värmer vatten från 18,1˚C till 33,6˚C på fem element 
minuter (antal minuter som elementets används) en temperaturhöjning på 15,5˚C. 

 
 
Elementet använder då 1,04gånger mer energi än vad som maskinen behöver, en 
energireduktion med 25 %. Räknar man med noll förlust vid elementet skulle vi ha fått fram 
en energireduktion med närmare 28 % . Då detta borde gälla även för det riktiga vSv- 
systemet innebär det att vi behöver 25 % mindre elementtid för att uppnå samma resultat. 
Vilket skulle innebära 26,6 elementminut och systemets verkningsgrad skulle öka från 72 % 
till 96 % vilket är en höjning med nästan 25 %21. 

Energibesparing 
Energin som värmesystemet kräver för att köra en diskmaskin idag är 3834kJ eller 
1,065 kWh. Minskar vi den med 25 % får vi istället 0,8kWh. Om man räknar med att Sveriges 
9,1 miljoner invånare innehar 2 miljoner diskmaskiner som används en gång per dag i ett år så 
skulle förbrukningen minska med 193*103MWh vilket motsvarar 24 av våra modernaste 
vindkraftverk22 alternativt låta Ringhals som producerar 20%23 av Sveriges totala 
energiförbrukning stå still i 3 dagar och spara in 39 miljoner kr i energikostnader. 

Vårt system 
Tittar vi på vårt riktiga system istället så värmer vi diskvatten, diskmaskin, disken och 
sköljvattnet samtidigt. 

kJW
kJW

kJW

kJW
kJW

tot

tmaskin

bestick

proslin

vatten

276921,2769
63538*72,16

5138*9,2*46,0

65438*5,21*8,0
143038*9*18,4

≈=
≈=

≈=

≈=
≈=

 

 
Att värma allt vatten samtidigt kommer inte att dra mer energi än föregående system. Med 
vårt system så kommer det att kräva 
                                                 
19 Se bilaga beräkningar för mer förklaringar och andra intressanta uträkningar 
20 Se bilaga vSv-värmesystem 
21 Experterna på Backer trodde att verkningsgraden på systemet skulle öka med ungefär 20-30% 
22 Sveriges största vindkraftverk producerar ca: 8000MWh/år (www.svensk-vindkraft.org) 
23 Se: www.ringhals.se för mer information om Ringhalskärnkraftverk 

4,1
2757
3834

≈=
tot

element

W
W
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En minskning med 954kJ eller 25%  
Vilket reducerar elementtiden till 26,6 minuter. 
 

Jämförelse mellan testerna 
Tittar vi på de tester vi gjort24 på vårt system så kan vi börja med att titta på testet med fyra 
liter vatten. Och jämför med det isolerade systemet. 

91,0
2484
2266

:)(
248460*23*8,1

2266
8565,49*72,16

55333*4*18,4
8562,51*4*18,4

79,0
2592
2048

:)(
259260*24*8,1

2048
5998,35*72,16

5424,32*4*18,4
.9083,54*4*18,4

≈

≈=
≈

≈=

≈=
≈=

≈

≈=
≈

≈=

≈=
≈=

isoleratradverkningsg
kJW

kJW
kJW

kJW
kJW

oisoleratradverkningsg
kJW

kJW
kJW

kJW
kJW

element

tot

tmaskin

nsköljvatte

siskvatten

element

tot

tmaskin

nsköljvatte

diskvatten

 

 
Verkningsgraderna för systemet oisolerat resp. isolerat är betydligt högre än vad som sitter i 
dagens maskin. Om vi räknar på 4 liter eller på 6 liter så spelar inte det så stor roll förutom att 
energiåtgången är större med ökad mängd vatten25.

                                                 
24 Mer om testerna finns under tester sista 12 
25 För mer information om beräkningarna se bilaga: beräkningar 

kJ288004,1*2770 =
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Tester 
Det första testet vi gjorde var ett test för att kunna räkna ut specifika värmekapaciteten för 
själva diskmaskinen. Ett väldigt enkelt test om man har tillgång till någon form av 
termometer. Då vi vet att maskinen har rumstemperatur och vi vet temperaturen på en viss 
mängd vatten så behöver vi bara hälla i vattnet och låta det flöda genom maskinen tills både 
maskin och vatten har samma temperatur.  
 

 
Fig T1. Hur mycket temperaturen i maskinen sänks för att vattnet och maskinen ska uppnå samma temperatur 

 
I Figur T1 ser vi att 4 liter vatten ökar sin temperatur med 3˚C samtidigt som maskinens 
temperatur sjunker med 3 grader. Det betyder att det krävs lika mycket energi att höja 
temperaturen på maskinen en grad som för fyra liter vatten vilket är 17kJ/grad 
 
Men det var inte förrän testriggen var klar som testerna började på allvar26. Vi började med att 
testa utan någon diskmaskin för att se om systemet fungerade. Däremot hade vi problem med 
flödet på version 1. Vilket krävde en mindre ombyggnad av hela systemet27. När väl denna 
var gjord så gjorde vi om första testet för att se att flödet blev tillfredsställande och att 
värmesystemet fungerade.  
 
Med ett fungerade system så kopplade vi in det i maskinen. För att göra det enkelt för oss så 
drog vi slangar från vårt värmesystem och till maskinen. Detta gav oss slang med total volym 
på 1 liter som vi kompenserade med att diska med en liter mer i system än vad som det ska 
vara. Detta har vi använt under samtliga tester och det måste man ta hänsyn till i resultaten. 
 
Vi började med att testa hur processen påverkas med olika mängder sköljvatten i början av 
processen med samma mängd i slutet, genom att fylla på resterade mängd. Då det varit oklart 
om det kommer att få plats 6 liter i de nya maskinerna valde vi att göra våra experiment med 4 
liter sköljvatten när vi tittade på början av processen. De faktorer som vi tittat på under de 
första 50 minuterna som testen pågått har varit uppvärmningshastighet till 55˚C, 
användningstiden av elementet i minuter och sluttemperaturerna. Under testernas gång så 
hade vi som mål att hålla disktemperaturen mellan 50 och 55˚C. 28 
 
 
 
                                                 
26 Se bilaga testrigg 
27 Se bilaga testrigg 
28 Se bilaga testrigg 

Temperatur 
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Diagram 
Diagrammen nedan (figur T2,T3,T4 och T5) visar tre olika kurvor, diskvattentemperaturen, 
sköljvattentemperatur och elementet. Elementet är en specialkurva som visar när elementet är 
till resp. från och inte vilket temperatur det har som de övriga två kurvorna visar. På den 
vågrätta axeln visas tiden i minuter. Diagrammen visat inte fullständiga diskprogram utan de 
första 50 minuterarna under skälva diskfasen. Diskvattentemperaturgivaren var placerad inuti 
golvbrunnen då det är en enkel plats att mäta på då denna är konstant vattenfylld.  Medan 
temperaturgivaren för sköljvattnet sitter i mitten av tanken för att ta en medeltemperatur.  
Temperaturskillnaden i tanken var som mest under testerna några få grader mellan botten och 
ytan. En skillnad som sakta ökade när elementet var i gång och som snabbt utjämnades när 
elementet var frånslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig T2. Resultat med fyra liter i tanken från början 
 

T2 visar hur temperaturen successivt ökar. Och att diskvattentemperaturen varierar med om 
elementet är till resp. frånslaget. När elementet är från så överförs värmeenergi från 
diskvattnet till sköljvattnet vilket gör att diskvattentemperaturen sjunker medan 
sköljvattentemperaturen fortsätter stiga oförändrat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig T3. Resultat med tre liter i tanken från början och där den fjärde tillsätts 
 

T3 visar hur stor skillnaden på om vi påbörjar diskfasen med endast tre liter i tanken för att 
sedan fylla på med den fjärde när sköljvattnet kommit upp i temperatur. När den fjärde litern 
tillsätts så sjunker givetvis temperaturen i tanken drastiskt, se pil, däremot är 
disktemperaturen oberörd.  
 

Tid (min) 

Temperatur 

Temperatur 

Tid (min) 
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Fig T4. Resultat med två liter i tanken från början och där vi tillsätter en 2 liter till 
 
T4 visar hur snabbt sköljvattnet ökar i temperatur om det bara är två liter. Vi fyllde på med 
ytterligare två liter vatten efter tio minuter för att se hur mycket det påverkade processen. 
Precis som när vi tillsatte vatten i föregående test så sjönk sköljvattentemperaturen drastiskt, 
se pil, och diskvattentemperaturen berörs inte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig T5. Resultat med endast en liter i tanken från början och där vi tillsätter en liter i taget tills vi  
uppnår totalt fyra liter i tanken 

 
I T5 ser vi hur sköljvattentemperaturen först snabbt ökar och sedan snabbt sjunker vi de tre 
tillfällena då vatten fylls på, se pilar. Som vi ser så påverkas inte diskvattentemperaturen här 
heller av påfyllningarna utan endast av elementet och värmeöverföringen av värmeenergi. 
 

Temperatur 

Tid (min) 

Temperatur 

Tid (min) 
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Några snabba slutsatser man kan dra av diagrammen är att i samtliga fall så får vi upp 
sköljvattnet till 45-46 grader sen så blir det stora förluster i avsvalning då vi gjorde dessa 
tester med ett oisolerat system. Vi ser också att påfyllnaden av vatten påverkar diskprocessen 
marginellt. Det syns väldigt tydligt på 2+2liters försöket då vi dubblade mängden sköljvatten 
vilket fick sköljvattenkurvan att dyka men disktemperaturen förblev oberörd.  
 
Tiden för att diskvattentemperaturen uppnå 55˚C tog för 4liter och 3+1liter 17 minuter, för 
2+2 liter 19 minuter och för 1+1+1+1 liter 16 minuter. Då de båda sista testen har 2 liter 
sköljvatten i systemet när temperaturen uppgår till 55 låter det orimligt att test vårt tredje 
försök (figur T4) kräver så pass många fler minuter än de övriga fyra. Ett avvikande resultat 
som vi tror beror på osäkra temperaturgivare. Slutsatts av detta är skillnad men inte någon 
speciellt stor. 
 
Det tredje försöket avviket också en del i antalet använda element minuter. I det försöket 
användes 26 minuter medan den andra tre klarade sig med 23 resp. 24 minuter. Försöket som 
använde sig av 24 minuter är också det försök med högst sluttemperatur. 
 
Slutsats av detta är att det inte spelar så stor roll hur mycket sköljvatten vi börjar med om 
slutmängden är densamma. Det påverkar varken diskprocessen eller energimängden som 
används. Därför gjorde vi endast ett test med 6 liter vatten. Däremot hade vi tekniska problem 
som gjorde att vi kylde ner maskinen och började på en lägre temperatur. 
Istället för 17˚C så hade vi 12,9˚C att utgå ifrån. Vilket teoretiskt skulle innebära att det krävs 
ca 2,5 minuter längre tid att uppnå 55 grader. För att uppnåen diskvattentemperatur på 55˚C så 
krävdes det 22 elementminuter och totalt under testets gång användes 28minuter. I teorin 
skulle vi behöva använda elementet en minut mindre och samtidigt kunna uppnå en högre 
sköljvattentemperatur. Anledningen att vi inte får varmare vatten är avsvalningen som ökar 
exponentiellt med temperaturen29. För att minska dessa förluster behöver vi isolera vårt 
system som idag har stora onödiga förluster30.  

Isolera systemet 
För att bli av med förlusterna isolerade vi vårt system med samma sorts isolering som idag 
används i diskmaskinen och testade med ett test med 4 liter sköljvatten. 

 
Fig T6. Resultat med fyra liter vatten i tanken från början men denna gång är systemet isolerat 

                                                 
29 Enligt Newtons avsvalningslag 
30 Se beräkningarna sida 9 

Tid (min) 

Temperatur 
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Uppvärmningstiden är ungefär densamma. Detta är inte förvånande då liten 
temperaturskillnad mellan sköljvattnets temperatur och omgivningens temperatur ger väldigt 
små värmeförluster även utan isolering. Den stora skillnaden är att diskvatten och sköljvatten 
uppnår samma temperatur, 50˚C efter 50 minuter istället för att på grund av förluster inte 
komma över 46˚C på sköljvattnet 
 
 Isoleringen reducerade förlusterna så att verkningsgraden på systemet ökade från 79 till 
92%31. Appliceras det på 6 liter systemet så medför det att vi totalt använder 28 minuter och 
uppnår en temperatur på 45,3˚C. Den blir inte högre p.g.a. avsvalningsförlusterna till 
omgivningen. Detta är en minut mer än vi beräknat och vi kom inte upp riktigt i önskad 
temperatur. Om vi med isolering får samma resultat som med fyra liter sköljvatten, en höjning 
av verkningsgraden från 79 till 92%32 så skulle vi reducera detta till 24minuter.  

Styrning av diskprocessen 
För att få ett så bra diskresultat som möjligt så handlar det inte bara om att snabbt få upp en 
hög temperatur utan disktemperaturen behöver kunna styras. I diskmedlen finns enzymer som 
arbetar bäst vid temperatur 35-40 grader. Dagens program värmer till denna temperatur och 
sen håller man den temperaturen i 15-16 minuter. Vi gjorde ett test för att se hur detta skulle 
påverka vårt resultat. Då vi ville testa effekten av att från inget sköljvatten öka mängden 
direkt till fyra liter så började vi utan sköljvatten. 
 

 
Fig T7. Resultat med tom tank från början i syfte att styra diskvatten temperaturen för att efterlika  
dagens process 

 
Att fylla på med fyra liter påverkade disktemperaturen mycket lite. Det sjönk men utan någon 
värmekälla så återhämtade det sig snabbt. Så för styrning av systemet så var det inte någon 
mening med att vänta att fylla på sköljvatten. Vi använde 2 minuter mindre temperatur för 
denna process men fick inte upp temperaturen riktigt lika varmt. Detta försök bevisade 
ytterligare att fylla på vatten efterhand eller ta in det från början inte spelar så stor roll och att 
det inte kommer vara några problem att styra disktemperaturen. 
 

                                                 
31 Se beräkningarna sida 9 
32 Se beräkningarna sida 9 
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Resultat 
Vi har tagit fram ett unikt uppvärmningssystem för diskmaskiner. Systemet ökar 
verkningsgraden från 70% till över 97%. Ett värmesystem som går att använda för sig själv 
eller som del i det kompletta vSv systemet. Genom att öka verkningsgraden så minskar man 
energiåtgången för samma arbete. Om man skulle byta ut samtliga av Sveriges diskmaskiner 
mot detta nya system skulle energikostnaderna i vårt land minska med 39 miljoner kr per år 
och vi skulle klara energiförsörjningen med 24 toppmoderna vindkraftverk mindre.  
 
Använder man inte bara värmesystemet som är hjärtat i vårt uppvärmningssystem för 
sköljvatten utan även värmer sköljvattnet samtidigt så ökar förlusterna i form av avsvalning 
och verkningsgraden sjunker till 91% samtidigt som vi får en jämnare temperatur under själva 
processen. Då vi istället för att skölja två gånger med 14 ˚C vatten vilket kyler ner maskinen 
väldigt snabbt, sköljer med förvärmt vatten behålls temperaturen i maskinen. Detta ger 
dessutom en skonsammare diskprocess som skadar porslinet mindre. 
 
Så istället för bara ett förvärmningssystem som uppfyller alla befintliga krav så har vi ett 
alternativt system som går att implementera i dagens maskiner för att på ett effektivare sätt 
värma upp vattnet.   
Förvärmningssystemet däremot har betydligt fler positiva aspekter.  

• Det drar mindre energi 
• Skonsammare mot porslinet 
• Sparar tid 
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Slutsatser och reflektioner 
Vi har här nu ett system som effektiviserar diskprocessen genom att effektivare utnyttja den 
energi som vi tillför och som värmer sköljvattnet innan det används. Detta för att ge Asko 
Cylinda möjligheter att kunna korta sitt diskprogram och samtidigt använda sig av mindre 
energi som kommer resultera i ökade konkurrensfördelar speciellt nu när miljöpåverkan blir 
allt viktigare och viktigare för användaren  

Miljöaspekter 
Det är vikigt att ha hänsyn till miljön när man utvecklar en produkt, detta för att få en så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Målet är att ha en 100 % miljöanpassad produkt. Detta gäller 
givetvis i hela kedjan från tillverkning till återvinning.  
 
Vårt system 
För att tillverka systemet användes koppar, stål och plast. Den negativa miljöpåverkan för 
tillverkningen är mycket liten jämfört med de positiva miljöeffekterna som alla diskmaskiner 
utrustade med vSv-systemet bidrar med. 
Systemet sparar framför allt energi och tid, vår diskprocess blir även skonsammare då en 
jämnare temperatur inte är sliter lika mycket på porslin och glas. Detta skulle alltså även det i 
förlängningen leda till en positiv miljöpåverkan då vi får längre livslängd på porslin och glas 
eftersom slitaget minskar. 
 
Energi 
Om vi tittar närmare på det som är mest intressant i projektet så är det ju tid och energi 
besparningar. Skulle en familj på 4 personer diska all sin disk för hand skulle det gå åt 
ca 1050kWh/år33, skulle man i stället diska fulla maskiner kommer man undan med endast 
300kWh/år. Med vårt system kan man minska detta ännu mer. Vilket påverkar miljön 
betydligt mer än man tror, då vårt system minskar energiåtgången vid användningen ca 
0.25kWh/disk och om man räknar att 2 miljoner av Sveriges 2,7miljoner siskmaskiner diskar 
en disk/dag under ett år, så skulle detta medföra att om alla dessa byts ut till maskiner med 
vårt system så skulle vi kunna använda energin från 24 svenska toppmoderna vindkraftverk 
till något annat än att diska med.  
 

Utveckling 
Vårt system är ett enkelt system som kommer att kunna vidare utvecklas. Inte för att göra 
värmesystemet effektivare men för att optimera det mot diskprocessen vilket vi inte gjort här. 
Eftersom vår uppgift har varit att konstruera ett värmesystem som fungerar. 

Dubbla källor 
Vi har funderat på om man inte skulle kunna använda sig av två olika värmekällor och 
dela upp effekten mellan dessa, detta system skulle fungera precis som vårt vSv system med 
en skillnad, den andra värmekällan finns utanför röret i sköljvattnet. Det skulle finnas klara 
fördelar med detta då man skulle kunna styra värmen i de olika systemen och optimera dem 
efter behov.  
 

                                                 
33Se: www.kopguiden.konsumentverket.se 
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Bakgrund: 
Vi lever i ett samhälle med ökade krav på kvalitet, prestanda, kostnader och miljöbelastning 
och för att bli framgångsrika i vår globala värld måste man arbeta hårt med dessa faktorer. 
AskoCylinda är en högkvalitets tillverkare av diskmaskiner. För att vara en högkvalitets 
diskmaskin så måste den uppfylla vissa krav som sedan betygssätt.  
Kraven är energiförbrukning, hur ren disken bli och hur torr den blir. För AskoCylinda gäller 
bara AAA som betyg vilket också är det högsta som går att få. Energiförbrukning och 
vattenmängden som används är de enda miljöpåverkningar maskinen i stort sett har. Och 
genom att minska vattenmängden minskas energiförbrukningen då det krävs mindre energi för 
att värma mindre mängd vatten. Men när man använder mindre mängd vatten och sänker 
temperaturen för att klara energikraven så framträder en annan nackdel. Nämligen att 
processtiden ökar. Så jämför man en modern diskmaskin med en gammal så kommer 
konsumenterna att uppleva en försämring då den nya maskinen tar betydligt längre tid på sig 
för samma arbete. En modern Cylinda maskin tar idag över två timmar på sig att få disken ren 
vilket ur många konsumeters synvinkel är onödigt lång tid. Speciellt då det är tänkt att man 
ska diska flera maskiner eftervarandra. Detta är inte bara ett problem Asko Cylinda stött på 
utan hela diskmaskinsbranschen bråkar med långa processtider. Det företag som skulle få ner 
process tiden utan att öka energiåtgången skulle få stora marknadsfördelar och vinna andelar 
från sina konkurrenter. 

 
En variant är att försöka förvärma sköljvattnet. Då diskmaskinen förs använder ungefär 
3,5 liter vatten att diska med sen ytterligare 3 + 3 liter sköljvatten i två omgångar. Då varmt 
sköljvatten är effektivare än kallt och om man då kan få in det varmt från början istället för 
kallt skulle man spara många minuter. Detta skulle även ge en jämnare temperatur i 
diskmaskinen och en kortare torknings tid efteråt.  Med andra ord så det inte bara process tid 
man vinner utan även skonsammare diskning av porslin och glas.   
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Syfte: 
Genom att förvärma sköljvatten minska processtiden så att användaren upplever en effektiv 
maskin som denne är nöjd med. Som i sin tur bör leda till ökade marknadsfördelar mot 
konkurrenterna och stabilisera AskoCylindas position som ledande företag inom utveckling 
av effektiva och energisnåla diskmaskiner. Genom att diska med jämnare temperatur som är 
skonsammare för disken och detta kan medföra att köksutrustning som inte gått att diska i 
maskin innan på grund av de inte tålt snabba temperaturändringar skulle fungera att 
maskindiska. 
 

Mål: 
Minska processtiden från dagens nya maskin som tar 140 minuter till under 120 minuter då 
två timmar anses vara en magiskgräns för vad vardagsbrukaren i dag tycker kan vara 
acceptabelt. Att genom inköp av en ny diskmaskin ska gå från disktid på 90minuter till 140 är 
betydligt svårare att acceptera än från 90 till knappt 120.  
  

Avgränsningar: 
De avgränsningar vi har kommer främst fått från AskoCylinda som vill att vi enbart arbetar 
med huvudproblemet och får fram en bra lösning. Vi kommer att enbart arbeta med att 
kallvattenansluta maskiner som är det vanligaste att använda i norra Europa vilket också är 
deras största marknad för dessa maskiner. Vi kommer även att avgränsa oss från marknaden 
totalt då projektet går ut på att skaffa sig konkurrensfördelar mot konkurrenter vilka vår 
uppdragsgivare redan har under uppsikt.  
 
Kritiska faktorer: 

• Temperatur 
• Tid 
• Storlek (utrymme) 
• Komponenter 
• Dålig prestanda 

 
Detta kan ses som de kritiska faktorerna i projektet då vi behöver hög temp för att 
kunna korta tiden det tar att diska, utrymmet som finns i maskinen kommer att  
påverka möjligheterna i utvecklingen då vi måste få plats med komponenterna 
i maskinen. Komponenter kan man alltid se som en kritiskfaktor då kvalitén  
påverka den tänkta prestanda som krävs för att lyckas. 
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Intressenter 
Intressenter är personer och organisationer som har intresse i projektet.  Som vi måste ta 
hänsyn till på olika sätt beroende på intresse och deras inflytande över projektet. För att luska 
fram intressenterna för vårta projekt gjorde vi en intressentanalys1. De intressenter med störst 
påverkan förutom projektgruppen är givetvis AskoCylinda och vår handledare på företaget.  
Intressenter som inte är speciellt intresserade som kommer att påverka projektet i ett lite 
senare skede är patentverket och CE-märkningsorganisationer. Av analysen fick vi fram att 
det bara är kärnintressenterna som är intressanta för oss att arbeta med. Då AskoCylinda vill 
vi avgränsar oss från övriga intressenter som marknaden. Skulle vara underleverantörer men 
då vi inte vet vilka de blir ännu så vet vi inte på vilka sett de kommer att kunna påverka oss 
positivt eller negativt.  
 

Riskanalys 
Det finns alltid risker med projekt. De misslyckas och kostar bara en massa pengar. För att 
inte misslyckas eller minimera riskerna går man igenom vad som kan hända. Vilka saker som 
kan försena projektet och bedömer dem hur alvarliga och hur stor sannolikheten är. Man 
analyserar2 helt enkelt vilka risker som finns. De största riskerna vi har som kan försena 
projektet är o tester ta längre tid än vi beräknat. Vilket kommer att medföra att vi måste arbeta 
övertid eller om våra underleverantörer inte kan leverera i tid eller har sämre kvalitet på sina 
produkter än vad vi tänkt oss. Undvika problem med underleverantörer gör vi enklas genom 
att hålla dem under uppsikt och vara ute i god tid. Beställa dem innan vi behöver dem. 
 

Tidsplan 
Vårt projekt har tre viktiga tider som inte gå att flytta på. 

• Halvtidsredovisningen vid jul (14 december) 
• Slutredovisningen i maj (16 maj) 
• Utexpo i maj (26maj) 

För mer detaljer så titta på vår nätverksplanering3 och vårt ganttschema4  

                                                 
1 Bilaga 1, Intressent analys 
2 Bilaga 2, Riskanalys 
3 Bilaga 3, Nätverksplanering 
4 Bilaga 4, Ganttschema 
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Budget: 
Det finns inga direkta krav på vad utvecklingen får kosta då detta är ett problem som skall 
lösas men den bästa lösningen så snart som det bara är möjligt. Detta medför att kostnaderna  
kan komma att  bli höga eftersom det inte finns någon tid till att kolla efter de billigaste 
komponenterna till olika tester. Företaget vill inte heller lägga något krav för vad det får kosta 
så länge det inte handlar om extrema kostnader då dom ser detta som en avgränsning för att få 
fram den bästa lösningen. Det som är sagt är att de står för samtliga omkostnader och skulle vi 
bli osäkra så hör vi av oss och får klartecken. 
Men vi satte ändå ihop en lite budget för att se vad det kan komma att kosta. 
Kostnad för prototyp tillkommer och kan inte beräknas förrän vi vet vilken typ av lösning som 
kommer användas. 
 

Budget:       
  Kr Mil Kostnad

Resor 18 45*6 4680 
Testmaterial 5000   5000 

Montermaterial 2500   2500 
        

Summa:     12180 
 



 

A 
 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1, Intressent analys 
Bilaga 2, Riskanalys 
Bilaga 3, Nätverksschema 
Bilaga 4, Ganttschema  
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Intressentanalys 
Projekt startas alltid för att nå ett mål och för att någon är intresserad av målet. Vem som 
är intresserad beror helt på vilket projekt det är. Det är också stor skillnad på hur 
intresserade och hur mycket de kan/vill påverka projektet. Man delar in intressenter i tre 
kategorier: kärnintressenter, primärintressenter och sekundärintressenter. 
Kärnintressenterna är de viktigaste för projektet som 
beställare, finansiär, kunder och projektgruppen. 
Medan primärintressenter kan vara andra projektledare 
och medarbetare, konsulter och andra som är kunniga 
inom området. Sist är sekundäranvändaren de som är 
svårast att identifiera. Det är ofta personer man inte 
tänkt på som bara kan dyka upp och påverka projektet 
mer eller mindre. 
 
Ett effektivare sätt, ur projektgruppens synvinkel, att 
dela in intressenterna är hur mycket de kan påverka och hur intresserade de är.  

 
 
Då Asko Cylinda har sett behovet av att korta disktiden för att kunna vinna fördelat mot 
konkurrenter. Så sorteras många intresserade intressenter bort från de som har makt att 
påverka projektet mycket. Intressenter som medel Svensson, mindre kök och  
återförsäljare gemensamt har de att de ställer krav på produkten. Då de väljer den som 
passar de själva bäst. Konkurrenter har inte heller speciellt stor möjlighet att påverka 
skulle vara om de arbetar på något liknande projekt som vi skulle kunna dra nytta av. 

Grad av inflytande 

 Mindre Stort 

 

     
Vanliga Svensson 
Mindre kök 
Återförsäljare av vitvaror 
Konkurrenter 
Tvättmaskinstillverkare 
Högskolan Halmstad 
Underleverantörer 
 

 
Företagskoncernen 
Lokala ledningen 
Handledare vid Asko 
Konstruktörer 
Forskning vid Asko 
Projektgruppen 

 

 
Diskmedelstillverkare 
Övriga  

 
Patentverket 
CE-märkningsorganisationer 
Hälsoverket Naturvårdsverket 
Vattenverket 
 
 
 



 

A 
 

Underleverantörer är intresserade av en helt annan anledning då dessa tillverkar 
komponenter Asko köper. De vill inte bli utan ordrar och om de kan förnya sortimentet 
för att passa Asko bättre för att försäkra sig om att Asko inte väljer någon annan. Om 
projektet resulterar i en innovation som skulle kunna användas i en liknande branch som 
tvättmaskinner. Eller andra typer av verksamhet där man använder varmt vatten i 
omgångar. Intressenter som är ointresserade och har minimal påverkan är inte mycket att 
lägga ner energi på då de tillför så pass lite så det inte är värt det. Utan det som vi ska 
koncentrera sig på att tillfredsställa är de intressenter med stort inflytande och intresse. 
Då det är dessa som är våra kärnintressenter. 
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Riskanalys 
Att arbeta med projekt innebär alltid en risk. Risker som att nyckelpersoner försvinner, att 
kraven ändras eller något anat som drar ut på tiden Vilket är den gemensamma faktorn för 
nästan alla risker. Att de drar ut på tiden och försenar projektet. Projekt som har begränsad tid 
är detta en mindre katastrof. För att minska risken att någon oväntad händelse inträffas som 
gör att vi blir försenade så tar vi fram en massa olika tänkbara risker. Prioriterar dem för hur 
sannolikt det är att de inträffar och hur stor påverkan de kommer att ha om de inträffar. När vi 
vet vilka risker som är farligast så tar vi fram ett åtgärdsprogram för dessa för att undvika att 
de påverkar projektet mer än nödvändigt. 
 
Men vi börjar med att identifiera vad som skulle kunna hända  

• Kraven förändras under tiden 
• Kraven är dåligt definierade 
• Nya krav tillkommer 
• Planerad tid för tester är ej tillräcklig 
• Produkten funkar inte i verkligheten 
• Vissa funktioner tar längre tid/är svårare att genomföra 
• Underskattat vissa aktiviteter 
• En försenad aktivitet slår hårt mot en annan 
• Pressad tidsplan minskar produktiviteten 
• Beslut som minskar motivationen 
• Projekt utan bra styrning 
• Budgeten minskas 
• Viktiga beslut dröjer 
• Arbetsmiljön är dålig 
• Hjälpmedel finns inte tillgängliga i rätt tid 
• Hjälpmedel som finns är inte tillräckligt bra 
• Underleverantörer levrar inte i tid 
• Kvaliteten från underleverantörerna är lägre än väntat 
• Lagar och regler ändras till vår nackdel 
• Ny oväntad konkurrent tillkommer 
• Konstruktionen är för komplicerad 
• Konstruktionen är för låg kvalitet 
• Vissa konstruktionslösningar fungerar inte 
• Vår administration är mer omfattad än väntat 

 
För att prioritera de olika riskerna och sortera ut de som är intressanta klassificerar vi den. 
Sannolikheten går i en tregradig skala. Låg, medel och hög sannolikhet. Vi använder oss 
av samma skala för att enkelt kunna jämföra dem. För att kunna prioritera riskerna enkelt 
ger vi skalorna värden från ett till tre. Där ett är låg/liten samt tre hög/stor. 
Prioritetsvariabeln är produkten av sannolikheten och påverkan. Som kan anta värdena ett, 
två, tre, fyra, sex och nio. Där nio är högsta prioritet då risken har stor sannolikheten att de 
inträffar och samtidigt påverka projektet mycket.  
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Risk Sannolikhet Påverkan Prioritet 
Kraven är dåligt definierade 
Nya krav tillkommer 
Planerad tid för tester är ej tillräcklig 
Produkten funkar inte i verkligheten 
Vissa funktioner tar längre tid/är svårare att 
genomföra 
Underskattat vissa aktiviteter 
En försenad aktivitet slår hårt mot en annan 
Pressad tidsplan minskar produktiviteten 
Beslut som minskar motivationen 
Projekt utan bra styrning 
Budgeten minskas 
Viktiga beslut dröjer 
Arbetsmiljön är dålig 
Hjälpmedel finns inte tillgängliga i rätt tid 
Hjälpmedel som finns är inte tillräckligt bra 
Underleverantörer levrar inte i tid 
Kvaliteten från underleverantörerna är lägre än 
väntat 
Lagar och regler ändras till vår nackdel 
Ny oväntad konkurrent tillkommer 
Konstruktionen är för komplicerad 
Konstruktionen är för låg kvalitet 
Vissa konstruktionslösningar fungerar inte 
Vår administration är mer omfattad än väntat 

1 
2 
2 
1 
2 
 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

2 
3 
3 
3 
3 
 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
 
3 
2 
2 
2 
3 
2 

2 
6 
6 
3 
6 
 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
6 
 
3 
2 
4 
4 
6 
2 

 
De risker som ska prioriteras högst är 

• Nya tillkommande krav 
• Om tester tar längre tid än vad vi planerat 
• Vissa funktioner/problem tar längre tid 
• Underleverantörer som inte levererar i tid/håller vad de lovar 
• Inte tillräcklig kvalitet på komponenter beställda från underleverantörer 
• Om konstruktionslösningar inte fungerar 

 
Nya krav är inget vi kan påverka genom att agera på ett visst sett. Då projektet är väldigt fritt 
med enda stora kravet att det ska värma sköljvattnet under tiden som maskinen diskar. För att 
förebygga detta problem måste kontakten med Asko Cylinda vara god. Vi måste låta de vara 
mycket delaktiga i val av bland annat koncept. Då de kan utesluta idéer pga krav de inte tänkt 
på eller inte vill prata om för att hämna vår kreativitet. 
 
Hur lång tid våra tester och utvärderingar av tester är inpå omöjligt att säga. Inte nu innan vi 
kommit igång med dem. De flesta testerna kommer att ligga efter jul för att se att vår lösning 
fungera men en del koncept tester kommer att göras nu innan. Märker vi att vi får svårt att 
hinna med får vi helt enkelt ta oss tid genom att börja arbeta på kvällar och helger. För att 
kunna göra detta har vi ordnat med nycklar och fri tillgång till IDEs verkstad1 där vi genomför 
våra tester.  
                                                 
1 En av högskolans verkstäder 
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Om vi skulle stöta på svåra problem som vi inte klarar av att lösa snabbt får vi försöka 
utnyttja oss av flödandevattnets princip för att kringgå problemet eller 80-20metoden som 
innebär att vi löser delar av problemet och återkommer senare med ytterlerigare 80% av 
lösningen. Men problem som tar tid måste få ta tid då vi vill hitta bra lösningar så om detta 
skulle inträffa får vi försöka stjäla lite tid från andra aktivteter eller börja arbeta övertid. 
 
Man kan inte förutse om en underleverantör kommer att hålla utlovade leveranser eller inte. 
För att förebygga ett sådant problem är att beställa sker i god tid och kontrollera 
underleverantören om denne brukar leverera i tid. Då vi är mer beroende av leverans i tid än 
pris. Då Asko Cylinda själva erbjuder viss tillverkning i sin verkstad så kommer vi försöka 
utnyttja den så mycket som möjligt för att slippa anda underleverantörer i största mån då detta 
kommer att minska risken för leveransförseningar. 
 
Samma sak gäller om risken för att en underleverantör inte kan tillverka med tillräckligt god 
kvalitet, Kontrollera vad vi kan innan höra om företaget har god kvalitet på övriga produkter 
och själva prioriterar kvalitet när de tillverkar saker. För att minimera risken för 
underleverantörer som levererar dåliga varor kommer vi att försöka använda oss av Asko 
Cylinda även av denna anledning i största möjliga mån. 
 
Om vi skulle konstruera komponenter som av någon anledning inte fungerar eller inte går att 
tillverka är detta ett självklart problem. Då det kommer kräva tid att göra om och ev hitta 
andra lösningar vilket är tidskrävande. För att inte hamna i den situationen måste vi ha tänka 
på om den går att tillverka medan vi konstrar detaljer och att dessa kommer att fungera med 
varandra. Även tänka på om komponenterna påverkas av andra faktorer i maskinen som 
utrymme temperatur etc.  
 



ID Aktivitet Varaktighet Start Slut

1 Idégenerering 9 dagar fr 06-09-01 on 06-09-13

2 Litterarturstudie/Faktainsamling 13 dagar to 06-09-14 må 06-10-02

3 Utvärdering och val av idéer 3 dagar ti 06-10-03 to 06-10-05

4 Framtagning av koncept 14 dagar fr 06-10-06 on 06-10-25

5 Benchmarking 6 dagar må 06-10-16 må 06-10-23

6 Tentamens Vecka (Semester) 6 dagar to 06-10-26 to 06-11-02

7 Val av Koncept (möte) 1 dag fr 06-11-03 fr 06-11-03

8 Patentkontroll 11 dagar? on 06-10-18 on 06-11-01

9 Koncept konstruktion 30 dagar må 06-11-06 fr 06-12-15

10 Halvtidredovisningsförberedelse 4 dagar fr 06-12-08 on 06-12-13

11 Halvtidsredovisning 1 dag to 06-12-14 to 06-12-14

12 Funktionsprototyp/Validering 66 dagar må 06-12-18 må 07-03-19

13 Ritningar till prototyp 11 dagar ti 07-03-20 ti 07-04-03

14 Prototyptillverning 35 dagar on 07-04-04 ti 07-05-22

15 Slutkontroll Prototyp/ritningar 5 dagar on 07-05-23 ti 07-05-29

16 Förberedande slutredovisning 7 dagar on 07-05-30 on 07-06-06

17 Slutredovisning 1 dag to 07-06-07 to 07-06-07

18 Förberdelser Utexpo 10 dagar fr 07-06-08 to 07-06-21

19 Utexpo 3 dagar fr 07-06-22 ti 07-06-26

20 Rapportskrivining 172 dagar fr 06-09-01 må 07-04-30

21 Kontroll av rapport 5 dagar ti 07-05-01 må 07-05-07

08-21 08-28 09-04 09-11 09-18 09-25 10-02 10-09
2006-08-2 2006-08-2 2006-09-0 2006-09-1 2006-09-1 2006-09-2 2006-10-0 2006-10-0

Aktivitet

Delad

Status

Milstolpe

Sammanfattning

Projektsammanfattning

Externa aktiviteter

Extern milstolpe

Tidsgräns

Sida 1

Projekt: AskoCylinda
Datum: sö 06-10-29



10-16 10-23 10-30 11-06 11-13 11-20 11-27 12-04 12-11 12-18 12-25 01-01 01-08 01-15 01-22 01-29 02-05 02-12 02-19
2006-10-1 2006-10-2 2006-10-3 2006-11-0 2006-11-1 2006-11-2 2006-11-2 2006-12-0 2006-12-1 2006-12-1 2006-12-2 2007-01-0 2007-01-0 2007-01-1 2007-01-2 2007-01-2 2007-02-0 2007-02-1 2007-02-1

Aktivitet

Delad

Status

Milstolpe

Sammanfattning

Projektsammanfattning

Externa aktiviteter

Extern milstolpe

Tidsgräns

Sida 2
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Datum: sö 06-10-29



-06-07

02-26 03-05 03-12 03-19 03-26 04-02 04-09 04-16 04-23 04-30 05-07 05-14 05-21 05-28 06-04 06-11 06-18 06-25 07-02
2007-02-2 2007-03-0 2007-03-1 2007-03-1 2007-03-2 2007-04-0 2007-04-0 2007-04-1 2007-04-2 2007-04-3 2007-05-0 2007-05-1 2007-05-2 2007-05-2 2007-06-0 2007-06-1 2007-06-1 2007-06-2 2007-07-0

Aktivitet

Delad

Status

Milstolpe

Sammanfattning

Projektsammanfattning

Externa aktiviteter

Extern milstolpe

Tidsgräns
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Datum: sö 06-10-29



Idégenerering
Start:  06-09-01 ID:   1

Slutför: 06-09-13 Var: 9 dagar

Res:    

Rapportskrivining
Start:  06-09-01 ID:   20

Slutför: 07-04-30 Var: 172 dagar

Res:    

Kontroll av rapport
Start:  07-05-01 ID:   21

Slutför: 07-05-07 Var: 5 dagar

Res:    

Utvärdering och val av idéer
Start:  06-10-03 ID:   3

Slutför: 06-10-05 Var: 3 dagar

Res:    

Framtagning av koncept
Start:  06-10-06 ID:   4

Slutför: 06-10-25 Var: 14 dagar

Res:    

Tentamens Vecka (Semester)
Start:  06-10-26 ID:   6

Slutför: 06-11-02 Var: 6 dagar

Res:    

Patentkontroll
Start:  06-10-18 ID:   8

Slutför: 06-11-01 Var: 11 dagar?

Res:    

Benchmarking
Start:  06-10-16 ID:   5

Slutför: 06-10-23 Var: 6 dagar

Res:    

Litterarturstudie/Faktainsamling
Start:  06-09-14 ID:   2

Slutför: 06-10-02 Var: 13 dagar

Res:    

Sida 1



Funktionsprototyp/Validering
Start:  06-12-18 ID:   12

Slutför: 07-03-19 Var: 66 dagar

Res:    

Ritningar till prototyp
Start:  07-03-20 ID:   13

Slutför: 07-04-03 Var: 11 dagar

Res:    

Prototyptillverning
Start:  07-04-04 ID:   14

Slutför: 07-05-22 Var: 35 dagar

Res:    

Val av Koncept (möte)
Start:  06-11-03 ID:   7

Slutför: 06-11-03 Var: 1 dag

Res:    

Halvtidredovisningsförberedelser
Start:  06-12-08 ID:   10

Slutför: 06-12-13 Var: 4 dagar

Res:    

Halvtidsredovisning
Start:  06-12-14 ID:   11

Slutför: 06-12-14 Var: 1 dag

Res:    

Koncept konstruktion
Start:  06-11-06 ID:   9

Slutför: 06-12-15 Var: 30 dagar

Res:    

Sida 2



Slutkontroll Prototyp/ritningar
Start:  07-05-23 ID:   15

Slutför: 07-05-29 Var: 5 dagar

Res:    

Förberedande slutredovisning
Start:  07-05-30 ID:   16

Slutför: 07-06-06 Var: 7 dagar

Res:    

Slutredovisning

Datum för milstolpe: to 07-06-07

ID: 17

Förberdelser Utexpo
Start:  07-06-08 ID:   18

Slutför: 07-06-21 Var: 10 dagar

Res:    

Utexpo
Start:  07-06-22 ID:   19

Slutför: 07-06-26 Var: 3 dagar

Res:    

Sida 3



Kritisk

Icke-kritisk

Kritisk milstolpe

Milstolpe

Kritisk sammanfattning

Sammanfattning

Kritiskt infogat

Infogat

Kritiskt märkt

Märkt

Kritisk extern

Extern

Projektsammanfattning

Markerat kritiskt

Markerat icke kritiskt
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Brainstorming: olika metoder att värma vatten 
 
En brainstorming innebär i kort att man sitter ner lite olika personer och går igenom ett 
problem. Ju mindre faktorer som begränsar lösningen, ju bättre är det i detta stadium. För 
även en idé som alla som läst kravspecifikationen förstår är en omöjlighet kan ge upphov till 
något annat som är betydligt mer användbart.  
 
Vi började med att gå till grunden med vårt projekt genom att inte börja leta lösningar till ett 
system som kunde värma två vätskor samtidigt utan olika metoder att värma vatten.  
 
 

 
Fig1 mindmap från brainstorming 
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Sammanfattat gav det oss följande 
 

• Fission/Fusion 
• Öppen spis/extern enhet 
• Induktion 
• Utnyttja spillvärme 
• Cirkulationsvärme 
• Turbinvärme (Vattenkraft) 
• Värmeväxlare 
• Solenergi/Vindkraft 
• Mikrovågor 
• Doppvärmare/värmeelement  
• Tryckkokare 

 
Tyvärr var många av dessa idéer som vi inte har möjlighet att kunna gå vidare med. Då ett 
krav från Asko Cylinda var att det skulle vara en integrerad enhet. Vi började med att utgå 
ifrån att energin får vi i form av elektricitet och hur denna skapas kommer inte vara så 
relevant. Då inget modernt kök idag har möjlighet att utnyttja solenergi eller vindkraft 
inomhus. Att bygga in en liten kärnreaktor är inte heller något bra alternativ då det dels finns 
mycket kärnkraftsmotståndare, dels är det farligt och sist så behöver man öppna maskinen för 
att byta ut förbrukat uran mot nytt. Att bygga in en turbin som drivs av flödet skulle vara att 
skjuta sig själv i foten då att förbruka energi för att skapa ny är inte det vi ska syssla med 
dessutom ger det inte varmt vatten utan energi. Då det är ytterst olämpligt att ha 
metallföremål i en mikrovågsugn torde det vara ännu olämpligare att använda sig av denna 
teknik i en maskin full av metalldelar. 
 
De idéer som vi gick vidare med var 
Värmeväxling 
Doppvärmare/element 
Utnyttja spillvärme 
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Konceptuella lösningsförslag 
För att kunna gå vidare med våra olika förslag på hur vi skulle värma upp sköljvattnet så satte vi 
samman några olika koncept på hur den färdiga lösningen skulle fungera. För att få fram så många 
konceptvarianter som möjligt så använde vi oss inte av brainstorming i början utan vi hade en variant 
av idé cirkulering. Då vi bara var två var detta det effektivaste för att sen diskutera våra förslag och 
från dessa kanske komma på något ännu bättre 

Koncept 1 
En diskmaskin blir väldigt varm när man diskar, hur varm är beroende av diskprogram om man kör ett 
55˚c eller ett 70˚c. Maskinen är väl isolerad för att behålla denna värme men det försvinner ändå en 
hel del. Värme energi som vi vill kunna utnyttja genom att klä taket med en tunn värmeväxlare och 
låta sköljvattnet cirkulera därigenom då all värme stiger så kommer även sköljvattnet att bli varmt. 

Koncept 2 
Dagens element sitter utan på ett rör som diskvattnet flödar igenom och blir varmt. Om vi omsluter 
detta rör med en tank sköljvatten och låter elementet värma sköljvattnet som i sin tur värmer 
diskvattnet och då ha kvar röret som skiljer de två vätskorna åt. 

Koncept 3  
Då det ändå tillförs energi för att värma sköljvattnet så skulle man kunna integrera ett oberoende 
system som värmde sköljvattnet med ett eget element eller elektrisk värmare. Detta skulle ge en 
flexibel placering i maskinen även utformningen skulle kunna se ut nästan hur som helst bara den fick 
plats.  

Koncept 4  
Vi bygger in elementet i röret där diskvattnet flödar igenom för att värma detta först och sedan låta 
detta värma upp sköljvattnet då diskvattnet måste bli varmt snabbare än skölj. Men en konstruktion 
mycket lik koncept 2 

Koncept 5  
En kaffebryggare är en produkt i dag som värmer vatten snabbt Om man kunde anpassa en liknande 
värmeslinga att vridas likt en spiral runt det rör där idag elementet sitter och på detta vis värma upp 
både skölj och disk samtidigt. 

Koncept 6 
Istället för att använda sig av något nytt element skulle man modifiera det befintliga för att uppnå 
ungefär samma resultat som i koncept 5 i syfte att förändra mindre av de befintliga produkterna. 

För att avgöra vilka koncept vi vill gå vidare med måste vi väga dem mot varandra.  En parvis 
jämförelse skulle bli altför ineffektiv så vi använde oss av en utvärderingsmatris istället som är ett 
effektivt verktyg för att välja mellan olika koncept. Det finns en del olika faktorer som kommer 
avgöra om det är det koncept vi vill ha och de är naturligtvis olika viktiga.  
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Koncept 1 och koncept 4 är de två som har högst poäng även om det är ganska jämt mellan de olika. 
Vilket inte är speciellt konstigt när många av dem påminner en del om varandra.  En av de avgörande 
faktorerna blev tiden för att värma diskvattnet samtidigt som vi värmer sköljvattnet. Då 
diskprocessen inte får försämras måste den fortfarande snabbt upp i temperatur. 
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Konceptbeskrivning 
 
Vi började med att titta på olika alternativ till lösningar som fanns, för att ta tillvara på dem 
energi som redan finns i en maskin. För som man vet så finns det en hel del spillvärme i alla 
apparater då det inte finns en maskin med 100% verkningsgrad. Frågan är bara hur stora 
energi förlusterna är och hur man kan begränsa dem. Det är begränsa dem som vi har tittat på 
hur man kan göra effektivt för att få en bättre verkningsgrad och på det sättet lösa de problem 
vi är satta inför. Vi har valt ut några av de förslag som framkommit under olika brainstom 
aktiviteter, som vi nedan kommer vi presentera kort.  

 

Förslag1  (kylskåp) 
Genom att man som i ett kylskåp använder en platta som man 
låter vätska cirkulera i för att kyla utrymmer funderade vi på om 
man inte skulle kunna köra det omvända, cirkulera vatten genom 
rör liggandes i diskutrymmers tak för att på detta sätt kunna ta 
tillvara på den värme som stiger upp under själva processen och 
på detta sätt få en värmeväxling. Fördelen med detta är att vi inte 
skulle behöva nytt element. Dock gick vi ifrån denna idé då vi 
inte tror att den kommer att ge fullt tillräklig effekt plus att den 
tar plats i diskutrymmet som vi inte vill använda oss av. En 
annan negativ effekt som denna kan bidra med är att sänka 
temperaturen i diskutrymmet vilket kan få den effekt att disken bli svalare och där med tar 
längre tid att torka vilket vi vill undvika.  
 
 

Förslag 2 (element) 
Dagens element i maskinen utnyttjades inte på bästa sätt, utan var i 
våra ögon ganska så slösaktig på energi så vi funderade på om man 
inte skulle kunna utnyttja spillvärmen från elementet, eftersom detta 
blev vid våra tester väldigt varm på utsidan då värmeslingan på 
original elementet ligger lindad runt på utsidan av röret. Så genom att 
ändra på värmeslingan och kapsla in elementet kan man utnyttja dess 
spillvärme till att värma med. Detta bygger alltså på att man utnyttjar 
den effekt som redan tillförs maskinen på ett mera effektivt sätt än det 
görs i dag. Fördelen med denna lösning är att så modifikationer av systemet behöver göras 
och att det kommer vara enkelt och relativt billigt  
att ta fram och implementera i kommande maskinmodeller. 
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Förslag 3(kombi) 
Detta förslag bygger på att kombinera förslag 1 och 2. Detta skulle med alla sannolikhet 
kunna få en mycket bra verkningsgrad men då detta skulle bli mycket dyrt att tillverka samt 
att det skulle vara komplicerat att montera in och mycket modifikationer från dagens maskin 
skulle vara ett måste vilket inte är önskvärt från företagets sida. Detta och att maskinen i 
sådant fall skulle få ett högt pris gör att vi inte väljer att gå vidare med denna idé trotts att den 
är ganska intressant ur energibesparings syfte. 

Presentation av lösningar 
Vi gjorde efter det att vi genomarbetet våra lösningsförslag själva ett urval av vad som skulle 
vara möjligt att gå vidare med ut efter de krav som ställts på den tänkta lösningen. När detta 
väl var gjort så gjorde vi en noggrannare studier på de förslag som fanns kvar. Vi skapade ett 
presentationsmaterial som vi hade vi halvtid redovisningen av projektet samt vid urval av den 
lösningen som vi valde att gå vidare med.  
 
Diskussioner fördes med Patrik på Asko som tyckte att flera av våra lösningar var klart 
intressanta att jobba vidare på dock fastnade han för förslag 2 vilket sedan blev det förslag vi 
valde att gå vidare med. De framkom också att det kunde finnas andra positiva följder för 
processen även om vi inte skulle få upp den önskade temperaturen. Så nu började jobbet att 
hitta de ingående komponenterna som vi behövde.  
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Beräkningar 
Dagens system 
En diskmaskin använder energi i form av elektrisk ström till många olika saker det mesta av 
den förbrukade energi går till att värma vattnet och maskinen för att ta reda på hur mycket 
börjar vi med att titta på hur dagens process ser ut. De två faktorer vi tittar på är elementets 
temperatur som är än vattnet när det är tillslaget och innehar samma temperatur när det är från 
och vattnets temperatur i processens gång 

 
Här ser vi att elementet är igång i fyra steg. Tre under diskningen och en under andra 
sköljningen. Elementet börjar värma vattnet efter 5,0 minuter och håller på till 10,2 minuter 
efter programstart, där efter börjar elementet värma igen efter 20,2 minuter till 26,2 minuter 
sista värmningen under diskningen startar vid 29,0 minuter efter start och fortsätter till 39,3. 
Då vi värmer både sköljvatten och diskvatten samtidigt så lägger vi till värmningen av 
sköljvattnet också som pågår 94,0 minuter till 108,0 minuter efter start. 
 
  Element tid (min) Temperatur skillnad (˚c) 
Värmning 1   5,0 – 10,2 5,2 17 – 28 11 
Värmning 2  20,2 – 26,2 6,0 27,5 – 38 10,5 
Värmning 3  29,0 – 39,3 10,3 38 – 53 15 
Värmning 4 (skölj) 94 – 108 14,0 34 – 58,7 24,7 
Totalt   35,5  61,2 
 
Då vårt systems syfte är att värma både sköljvatten och diskvattens amtidigt så kommer vi 
räkna med det totala användandet av elementet. För att räkna ut hur mycket av den tillförda 
energin som används så börjar vi med att räkna ut hur mycket energi vi tillför och jämför detta 
med hur mycket energi som teoretiskt behövs för att värma vattnet. 

tPW
t

WP *=⇒=  

 
P = effekt (Watt) 
W = energi (Joule) 
t = tid (sekund) 
 

JsW

ss

310*38342130*1800

213060*5,35min5,35

=

⇒
==
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Elementet förbrukar med andra ord 3834kJ för att värma vattnet under dagens diskprocess 
som idag förbrukar totalt 1,1kWh. Av dessa är det mesta energi som elementet förbrukar men 
exakt hur mycket? 
 

97,0
1,1

065,1

065,1
3600
38343834

38343834

≈

=

=

kWh
kWh

kWh

kWhkWs

kWskJ

 

 
Vilket är ungefär 97% av den totala energiförbrukningen. Detta ger en god förståelse för 
varför utvecklingen har gått mot längre tider och mindre temperatur för att reducera 
elementtiden.  
 
Nästa intressanta faktor i dagens värmesystem är verkningsgraden på elementet. Den räknas 
snabbt ut genom att dela förbrukad energi med den energi som gör någon verklig nytta. 
Energin som används har vi redan räknat ut till 3834kJ för att räkna ut det som används 
behöver vi använda oss av den specifika värmekapaciteten (spvk) för de olika material som 
värms upp. I en diskprocess idag värms det 3 liter vatten hela tiden. Maskinen innehåller 
ca:21,5kg disk och 2,9kg bestick. 
Vilket ger 

kJW
kJW

kJW
kJW

TMSpvkW
TM

WSpvk
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Δ
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Maskinen är svårare att räkna på då den består av många olika delar i olika material. För att få 
fram en genomsnitts spvk så gjorde vi vårat första test  
Som gav oss att 
 

kgmspvk

mspvk

kJW
kJW

TMSpvkW

maskin

vatten

3646,0

72,16*
3
16,50

16,50
16,503*4*18,4

**

≈⇒≈

==

=
==

Δ=

 

 
Det som är intressant är inte spvk utan spvk*m då vi ändå kommer multiplicera ihop dessa. 
Men om vi skulle anta att hela maskinen bestod av plåt så skulle det innebära ca: 36kg plåt.  
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4,1
2766
3834

2766...27,2666
27,10232,61*72,16

≈

≈=
==

kJW
kJW

tot

maskin

 

 
Det visar att elementet förbrukar nästan 1,4gånger mer energi än det behöver som försvinner i 
förluster. Då hela maskinen är isolerad men elementet inte är det antar vi att mycket av 
energin som går förlorad försvinner som värme ut i luften.  
Vekningsgraden på värmesystemet är 
 

72,0..719082,0
3834
2757

≈≈

=
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ut

E
E

radVerkningsg

 

 
Verkningsgraden på det befintliga systemet är 0,72 eller 72% 
 
Vårt system utan sköljvatten 
Vårt system är konstruerat för att värma sköljvatten samtidigt som själva diskningen pågår 
detta genom att diskvattnet värmer sköljvattnet. Men om vi vill jämföra verkningsgraden på 
endast värmesystemen utan att blanda i sköljvatten så gjorde vi ett test och värmde 4 liter 
vatten och maskinen från 18,1 grader till 33,6 grader med elementet igång i fem minuter. 
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Verkningsgraden på vårat system  
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Vilket är en höjning från 72% till 96% 
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Om vi skulle använt endast vårt element u den ursprungliga processen så skulle vi ha en 
energiåtgång på  
 

25,075,01

7503,0
3834
2877

287704,1*2766

=−

=

= kJ

  
Vilket är en reduktion med 25% 
 
Om vi hade haft nollförlust på elementet så skulle inte värdena skilja speciellt mycket då vi 
har så pass hög verkningsgrad.  
 

28,072,01

7214,0
3834
2766

276600,1*2766

=−

=

= kJ

  
Med nollförlust så skulle energin reduceras med 28% vilket är 3%:s skillnad  

Energibesparing 
Elementet idag kräver 1,065 kWh men med vårt system skulle vi reducera detta med 
 

kWh
kJ

265,08,0065,1
79875,0)25,01(*065,1

=−
=−

 

 
I Sverige finns idag mellan 2,7 och 2,8 miljoner diskmaskiner och om vi räknar med att 2 
miljoner används varje dag så 
 

MWhkWh
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Denna siffra säger inte så mycket mer än att det är reduktionen i energi per år, men om vi 
jämför det med ett toppmodernt vinkraftverk eller ett kärnkraftverk så 
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Så skulle vårt system om ersätta 24 vindkraftverk eller kunna låta ringhals stå stilla i 3dagar 
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Då kostnaden för en kWh är 20öre så skulle det leda till att 
 

hushållkr
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krkrkWh

/20345,19
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10*69,382,0*10*45,193
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Energikostnaden i Sverige skulle minska med knappt 39 miljoner kr per år eller 20kr per 
diskmaskin och år 
 
Det kompletta vSvsystemet 
Tittar vi på vårt riktiga system istället så värmer vi diskvatten, diskmaskin, disken och 
sköljvattnet samtidigt. 

kJW

W

kJW
kJW

kJW

kJW
kJW

ttverklighe

ttverklighe

tot

tmaskin

bestick

proslin

vatten

2880

04,1*2770

277021,2769
36,63538*72,16

69,5038*9,2*46,0

6,65338*5,21*8,0
56,142938*9*18,4

=

=

≈=
==

==

==
==

 

 
Vilket är en reduktion med 
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Teorin i praktik 
För att se hur bra detta system fungerar i verkligheten gjorde vi ett antal tester. Tester både 
med och utan isolering för att se skillnaden.  
    Temperatur skillnad (˚c) 
  Element tid (min) Diskvatten Sköljvatten 
Värmning 1   17  40,4  
Värmning 2  4  7,6 
Värmning 3  3  6,4 32,4 
Totalt  24  54,3 32,4 
 
    Temperatur skillnad (˚c) 
  Element tid (min) Diskvatten Sköljvatten 
Värmning 1   17  39,3  
Värmning 2  3  5,4 
Värmning 3  3  6,5 33,1 
Totalt  23  51,2 33,1 
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Systemets verkningsgrad är något lägre än om vi bara använder boss av elementet i sig. Detta 

på grund av avsvalningen som är betydligt större när vi har ytterligare en varm komponent. 
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vSvvärmesystemet 
 
Värmesystemet, som är hjärtat i vårt system, är precis som övriga systemet väldigt enkelt. Vi 
tog fram ett nytt element i samarbete med Backer och har i slutänden flyttat elementet från 
utsidan till insidan av röret som figur 1 visar. 
 

 

Förslag1  (kylskåp) 
 
 

Fig . Värmekällan är flyttad från utsidan till i mitten av systemet 
 
Genom att värma inifrån istället för utan på så reducerade vi värmeförlusterna så pass att vi 
ökade verkningsgraden från 72% till hela 97%. Vi gjorde detta test med ganska låga 
temperaturer för att kunna göra en bra mätning utan att isolera systemet då vi hade det inbyggt 
i tanken som figur 2 visar och då hade svårt att får det tillräkligt isolerat  
 

 
Fig 2 Hur värmesystemet ser ut i verkligheten, längst till vänster ser man elementets fäste som är på utsidan av tanken 

 
Då vårt system ska in i nästa generation diskmaskin och inte in i dagens så har vi enligt 
Asko Cylindas önskemål inte anpassat vårt kompletta system till dagens maskin men däremot 
endast värmesystemet skulle inte vara några problem att implementera.  Då vi har samma 
diameter på röret och kan använda samma tätningar som sitter i maskinen idag enda 
skillnaden blir att man får flytta pumpen lite beroende på hur man väljer att utforma systemet, 
se figur 3, för med samma rördimension finns platsen. Isoleringen på utsidan tar upp det 
gamla elementets plats och skulle det behövas lite till så finns det lite runt dagens element att 
ta av. 
 

   
Fig 3 visar dagens element och tre olika varianter på hur man skulle kunna implementera vårt system med olika många modifikationer  
det gula är elementfästet  
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Testrigg 
För att genomföra tester på vår lösning så byggde vi ihop en funktionsprototyp eller testrigg 
vilket ord man nu föredrar att använda. Prototypen har 3 stora skillnader jämfört med hur 
systemet är tänkt att fungera i verkligheten. För det första så har vi placerat tanken utanför 
maskinen för att enklare kunna göra tester med den. Detta har gjort att vi har kopplat slangar 
mellan golvbrunnen ut till värmesystemet och en returslang från pumpen tillbaka in i 
maskinen, se figur 1. Dessa extra delar skapar ett tryckfall i maskinen då en liter av vattnet 
som används ryms i dessa. En liter vatten som vi kompenserade genom att använda fyra liter 
istället för tre i processen. Denna extra liter har vi sedan tagit hänsyn till i våra beräkningar. 
 

 
Fig 1 visar hur en lang går från golvbrunnen in i systemet via ett förlängt kopparrör och hur den röda slangen leder vattnet tillbaka in  
i maskinen igen 

 
Efter själva värmesystemet på andra 
sidan tanken så placerade vi pumpen 
och som man ser i figur 2 så från 
pumpen är den röda slängen fäst för att 
återföra vattnet in i maskinen. Vi ser 
även här värden från två mätgivare som 
visar hur varmt diskvattnet rep 
sköljvattnet är i en av våra tidiga tester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Hur pumpen är inkopplad i systemet 
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Fig 3. Testriggen inkopplad till maskinen utan isolering 

 
Fig 4. Testriggeninvändigt 
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Fig 5. vSv-systemet frånkopplat och isolerat 

 

 
Fig 6. Elementet, hjärtat i vårt system, är enkelt att montera   
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Fig 7 vSs-systemet utan lock 

 

 
Fig 8 vSs-systemet med lock 
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vSv 

Systemet 
vSv-systemet är ett enkelt system som tar tillvara värmeenergin från elementet betydligt 
bättre. Det är ett system som uppfyller alla högt ställda krav på ett bra sätt torts sin tekniska 
enkelhet. Genom att vi byter ut elementet mot en ny typ med samma effekt som tidigare kan 
vi reducera förlusterna och på detta vis höja verkningsgraden. Genom att utnyttja  energin 
effektivare så behövs inte lika mycket tillförd energi vilket ger oss ett miljövänligare system 
än dagens. 

Elementet  
Vi har tagit fram ett nytt element, som är effektivare än det gamla genom  
att vi värme inifrån i stället för runt om, detta medför att det inte kan bli 
någon spillvärme direkt från elementet. Värme stiger enligt fysikens lagar 
och detta har vi tagit fasta på och utnyttjar detta till att värma både skölj 
och diskvatten.  Figur 1 visar en bild på hur själva värmekällan. Genom att 
ha en skruvad plåt ut med källan kan vi bromsa flödet tillräkligt för att få 
en bra värmande effekt utan att för den saken skull tappa trycket som kräv 
för en diskprocess vilket är ca 60lit/min.  Denna värmekälla konstruerades  fig1 
med hjälp av Björn Persson, på Backer AB. Som vi valde att bli vår leverantör av element 
samt experthjälp på området då de kan allt om värme och flöde. Så vad vi gjorde var att 
bokade ett möte med honom för at se vad vi kunde komma fram till, när vi väl var överens om 
något vi trodde på så var det då dags att göra en formel beställningen på detta. Leveranstiden 
var satt till ca 5 veckor. Detta gjorde att vi hade några veckor då vi inte kunde göra så mycket.  
 

Komplett element  
Genom att sätta elementet i ett rör med T-form där vi tar in vattnet på sidan 
och sedan låter det komma ut i änden på röret. Detta rör är tillverkat av 
koppar för att ta upp värme så bra och snabbt som möjligt för att vi skall 
kunna utnyttja till värmeväxling och på det sättet värma upp sköljvattnet.                                              
Röret har i ena änden G1 gänga för att elementet skall kunnas sättas fast.            
Det som inte syns här på bilden (figur 2) är att värmekällan och röret inte sitter   fig 2 
ihop utan har en diameter skillnad på några millimeter. Detta för att säkerhetsställa att flödet 
inte blir för lågt. Vi har valt att använda oss av kopparrör för att det har så bra 
värmeegenskaper och vid massproduktion borde man kunna ta fram en specialutformad rörbit 
och inte bygga samman av standardkomponenter. 
 

Tank +  element  
Tanken till prototypen är gjort i plåt, det är enkelt bearbetat när det kommer till ändringar. 
Detta är dock inget material man bör välja till den färdiga lösningen utan då är tanken att man 
skall ha någon form av plastmaterial som inte ta upp värme utan fungera som isolering samt 
att det är väldigt anpassningsbart till den maskin det skall implementeras eventuellt så byggs 
den samman med golvbrunnen och är då ingen extrakomponent som skall monteras. Fördelar 
med detta är tanken kan bli stor trotts att det är trångt, med tanke på formbarheten. Det är då 
tänkt att man gjuter in kopparröret i tanken.  Genom att man få en kompaktare lösning som 
inte läcker massa värme får man ännu högre verkningsgrad. 
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Komplett system 
Genom att ha ett kompakt komplett system med en formgjuten tank som är precis anpassat 
med elementet kan man uppnå en mycket hög verkningsgrad. Det är väldigt vikigt att formen 
är sådan att elementet täcks av vatten även om man väljer att använda sig av lite sköljvatten i 
början då det annars skulle påverka systemet negativt med minskad verkningsgrad. Om man 
undviker detta vid designen av tanken kan man använda sig av flera olika fall av intappning 
och uttappning av vatten för att hitta det optimala temperatur förhållandet för just den 
diskprocess som användare väljer att köra. Detta gör således att vår lösning inte är knuten till 
ett specifikt diskprogram utan kan användas i samtliga. Det som krävs för att vårt system skall 
funka utöver dagens komponenter är tank, och en flödesmätare av samma typ som sitter på 
inflödet i dag. Detta för att kunna mäta hur mycket vatten man tappar in respektive ut ur 
tanken vid olika tillfällen i processen för att kunna hålla den optimal. Det är även vikigt att 
inte ha en större tank än att den är helt fylld vid max antal liter då en större tank skulle 
innebära förluster som man inte vill ha. 
 

 
Fig 3 vår isolerade prototyp    
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SWOT-Analys 
 
 
 
En analys som utreder produkten/lösningens möjligheter att utvecklas för den marknaden som 
den är tänkt att verka på. Det man tittar på är dess styrkor, svagheter, alternativ/möjligheter 
och hot. Detta för att kunna skapa sig en helhetsbild av läget. Genom att göra detta kan man 
se hur man skall fortsätta utvecklingen på bästa sätt. 
 
 

Styrkor:  
Ingen extra energi behöver tillföras utan allt bygger på bättre utnyttjande av det befintliga 
systemet. Finns inget liknade på marknaden i dag vilket gör denna produkt unik. 
Effektiviteten gör att man kan ha detta som ett bra försäljningsargument.  
 

Svagheter: 
Lätt för konkurrenter att komma med liknade lösningar. Vatten i tankar utgör alltid en risk för 
läckage. Sköljvattnet kommer alltid att ha lite lägre temp än diskvattnet. Troligen är lösningen 
svår att patentera på grund av dess enkelhet. Systemet tar mer plats än dagens elementlösning. 

 

Alternativ/möjlighet: 
Om man lägger en plastvärme slinga utanför röret kan man uppnå en högre temp på 
sköljvatten vilket kan vara önskvärt i vissa fall. Större möjligheter till fler och bättre 
optimerade diskprocesser uppkommer. Använda delar av lösningen och ändå uppnå en 
effektivare diskprocess. 
 

Hot: 
Att den börja läcka, konkurrenterna kopiera lösningen och får då ett stor hjälp i utvecklingen 
av sina system. Svårigheter att implementera systemet kan ge upphov till att effektvitet 
höjningen inte blir så stor som på vår testrigg. 
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