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Förord 
 
Denna tekniska rapport är en redovisning av det examensarbete som ingår i 
magisterprogrammet Teknisk Produkt- och Produktionsframtagning på Högskolan i 
Halmstad. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har utförts under höstterminen 
2007 i samarbete med Electrolux Laundy Systems i Ljungby. 
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II 

Sammanfattning 
 
Det här projektet är ett examensarbete, vilken omfattar 30 högskolepoäng, och har 
bedrivits efter riktlinjer uppsatta av Högskolan i Halmstad för magisterprogrammet 
Teknisk Produkt- och Produktionsframtagning. Projektet har utförts i samarbete med 
uppdragsgivaren Electrolux Laundry Systems Sweden AB i Ljungby under höstterminen 
2007.  
 
Projektet initierades genom ett önskemål ifrån Electrolux om en förenklad luddhantering 
hos dess torktumlare för den professionella marknaden. Detta då den nuvarande lösningen 
erfordrar underhåll med korta intervaller och oergonomiska och otympliga moment för 
användaren. Syftet med projektet var således att ta fram en konceptlösning, vilken 
förenklar det dagliga underhållet av luddhanteringen i jämförelse med den nuvarande 
konstruktionen. 
 
Metodologin som använts under projekts gång har genomsyras av tre 
produktutvecklingsmetodologier; D. Ullmans (2003)”Mechanical Design Process”, S. 
Ottossons (1999) ”Dynamisk Produktutveckling” och F. Olssons (1995) ”Integrerad 
Produktutveckling”, vilka vi kommit i kontakt med under våran studietid på högskolan i 
Halmstad. Då inget konstruktionsprojekt är det andra likt har vi valt att arbeta efter ett 
egenkomponerat angreppssätt, specifikt för just för detta examensarbete. Vi har under 
projektet fortlöpande valt ut de faser, steg och verktyg från ovanstående metodologier, 
som ansetts bäst passa in i det ögonblicket för att komma fram till ett så bra resultat som 
möjligt. Projektets genomförande delades upp i tre faser; uppstartsfasen, 
idégenereringsfasen och visualiseringsfasen 
 
Projektet resulterade i en filterpåse vilken enkelt monteras in i maskinen. Lösningen 
möjliggör en underlättad luddhantering och påvisat längre underhållsintervaller. Med få 
förändringar kan lösningen även monteras in flera modeller utav Electrolux torktumlare.  
En prototyp har byggts och långgående tester har påbörjats för att säkerhetsställa dess 
funktion. Arbete återstår med att utföra mer omfattande tester och optimering av 
konstruktionen för tillverkning innan den kan implementeras i produktionen. 
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Abstract  
 

This master’s thesis is a project of 30p made in accordance with the requirements set by 
Halmstad University for a Master’s degree in Technical Product and Production 
Development. The thesis has been carried out in co-operation with Electrolux Laundry 
System Sweden AB in Ljungby during the autumn of 2007.  
 
The project was initiated by a request from Electrolux. They had a wish of a more easier 
handling of lint and longer maintenance intervals for their tumble dryers. Consequently, 
the objective with the project was to make a conceptual redesign, which simplifies the 
daily maintenance of the lint handling. 
 
The methodology, which has been used during the project, has been inspired by three 
well renowned methods within product development, which we have been introduced too 
during our studies at Halmstad University. These are; D. Ullmans (2003) ”Mechanical 
Design Process”, S. Ottossons (1999) ”Dynamisk Produktutveckling” och F. Olssons 
(1995) ”Integrerad Produktutveckling”. Though no project is the other alike we chose  to 
compose our own methodology, specific just for this project. During the project we 
picked out the phases, steps and tools from the methodologies above, which we felt were 
most suitable, for the given situation, to solve the problem in the best possible way. The 
project was divided into three phases; the initiation phase, the idea generating phase and 
the visualization phase. 
 
The project resulted in a “lintbag” solution, which is easily mounted into the tumble 
dryer. The concept makes the lint handling easier and has been proven to increase the 
time between maintenance. Also, the concept can be mounted into other models of 
Electrolux generation 4000 machines with only smaller adjustments. A prototype has 
been built and an endurance test has been initiated to provide information about its 
function. Work still remains with conduction more extensive tests and optimizing the 
design for manufacturing before it can be implemented into the production.        
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1 Introduktion 
Denna tekniska rapport är en redovisning av ett examensarbete på D-nivå och omfattar 20 
poäng (30 ECTS). Examensarbetet ingår som ett moment inom magisterprogrammet 
TPP; Teknisk Produkt- och Produktionsframtagning, och har bedrivits under hösten 2007 
på Högskolan i Halmstad. Projektet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren 
Electrolux Laundry Systems AB (ELS) i Ljungby. 

1.1 Företagspresentation 
Electrolux AB såg ljuset för första gången år 1919 genom en sammanslagning av de två 
dammsugartillverkarna Lux AB och Elektromekaniska AB (Friberg D., Runhäll T., 
2005). Sedan dess har Electrolux AB expanderat kraftigt och slagit sig in på nya 
marknader och är idag världens största tillverkare av köks-, städ- och tvättmaskiner för 
konsumenter och även en av de största tillverkarna av motsvarande produkter för 
kommersiellt bruk. Konsumentprodukterna står för 93 % av försäljningen och 
professionella produkter för resterande. Bolaget tillverkar och säljer årligen över 40 
miljoner produkter under flertalet märken men 50 % sker under det globala namnet 
Electrolux. Geografiskt är koncernen verksam i 150 länder världen över och omsatte år 
2006 104 miljarder SEK[1]. 
 
Electrolux Laundry Systems AB (kommer hädanefter att förkortas ELS) ingår som en del 
i Electrolux koncernen. ELS är en av världens ledande tillverkare av professionell 
tvättutrustning för flerbostadshus, tvättomater och industriell tvättning men även för 
inrättningar med tvättning i egen regi såsom hotell, och restauranger. ELS har idag ca 
1400 anställda med fabriker i Sverige, Frankrike och Thailand och försäljningskontor i 21 
länder med huvudkontor i Pordenone, Italien.  
 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med ELS i Ljungby där de tillverkar och 
utvecklar tvättmaskiner och torktumlare. Företaget har cirka 550 anställda med 380 
personer anknutna till produktionen, varav 300 kollektivanställda och 80 tjänstemän[2]. 

1.2 Problembeskrivning 
Med dagens filtersystem fordras det underhåll och rengöring med korta intervaller. Detta 
är ett moment som måste utföras för att maskinen ska fungera optimalt. Glöms detta bort 
leder det till sämre maskinprestanda, längre torktider, ökad energiförbrukning och ökad 
risk för brand. Slarv med filterrengöring kan även resultera i irritation mellan brukarna, 
speciellt i flerbostadshus där samma maskin delas med andra, mer eller mindre okända 
människor, och personen innan inte avlägsnat luddet. 
 
Dagens filterkonstruktion, med ett snedställt lutande filter i ett filterrum under trumman, 
är både otympligt och oergonomiskt för användaren. För att komma åt att utföra underhåll 
måste personen i fråga först öppna luckan under trumman och sedan böja sig ned och in i 
maskinen för att borsta av filtret, och ännu längre ned för att avlägsna luddet ifrån botten. 
Detta blir desto mer tydligt då maskinstorlekarna ökar, då dessa är betydligt djupare och 
användaren då måste sträcka sig längre in. 
 
Ytterliggare en följd utav dagens luddhantering är nedsmutsning. När luddet så 
småningom hamnar på botten av filterrummet, antingen av egentyngd eller också 
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borstning, blåser det omkring och riskerar på så sätt att komma ut i lokalen när väl luckan 
öppnas. 

1.3 Syfte och mål 
Med problembeskrivning i åtanke är således syftet med detta projekt att ta fram och 
presentera en konceptlösning, vilken förenklar det dagliga underhållet av luddhanteringen 
i jämförelse med den nuvarande konstruktionen.  
 
Målsättningen med projekt är att ta fram en fungerande prototyp, vilken uppfyller de av 
ELS på förhand uppsatta kriterier och som möjliggör långgående tester för att säkerställa 
dess funktion. 
 
Examensarbetets avsikt i stort är att ge författarna möjlighet till att väva samman och 
fördjupa sig i de praktiska och teoretiska kunskaper som inhämtats under studierna på 
högskolan. Resultatet av examensarbetet ska redovisas muntligt samt i en skriftlig rapport 
för examinator, handledare, uppdragsgivare och övriga intressenter.  

1.4 Torktumlaren 
Torktumlare brukar delas upp i två olika kategorier. 
Evakueringstumlare, vilken ansluts till 
rumsventilationen, och kondenstorktumlare, där den 
varma och fuktiga luften istället leds till en kondensor 
som kyler av luften och samlar upp vattnet i en 
behållare. Gemensamt för de båda är att torktumlarna 
innehåller i stort sätt samma beståndsdelar; trumma, 
värmeenhet, motor, luddfilter, fläkt, kabinett och 
eventuellt även en värmeväxlare. Tillsammans utgör 
de basen för en torktumlare och ser de till att våta 
textilier blir torra[3]. År 2006 lanserade ELS 
modellserien ”generation 4000”. I den ingår tio 
stycken torktumlarmodeller i varierande storlekar (se 
bilaga 6) alla av evakueringstumlare typ. Sju av dessa 
är uppbyggda på mer eller mindre på liknande sätt och 
använder sig alla utav ett radiellt luftflöde ut ur 
trumman. Med detta menas att luften kommer in i 
trumman, för att sedan sugas ned vertikalt igenom 
trummans perforering (se figur 1-1). Luftflödet drivs 
genom en fläkt (1), placerad under trumman, vilken 
suger in luft i maskinen. Luften passerar först en värmeenhet (2) bak på trumman, där 
luften värms upp innan den åker in i trumman (3). Där går luften igenom de våta 
textilierna för att sedan sugas ned genom trummans perforering, genom ett luddfilter (4) 
och tillslut transporteras ut genom rummets ventilationsrör (5). Under tiden roteras 
trumman och kastar runt textilierna så att den varma luften ska komma i kontakt med så 
mycket av textilierna som möjligt (Pettersson I., 2007-09-21)  

1.5 Luddfilter 
Många tror att det är torktumlaren som sliter på kläderna då det samlas så mycket ludd i 
tumlarens filter. Enligt Energimyndighetens testlaboratorium nöter dock torktumlaren 
mindre på kläder än både tvättmaskinen och daglig användning gör. En undersökning de 

Figur 1-1: Schematisk bild över 

luftflödet. 
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utfört visar att cirka 75 % av slitaget sker vid användning av textilierna, 20-25 % under 
tvätten och resten vid torktumling (Ahlkvist Johansson H., 2007-11-12). Luddet i 
torktumlarens filter är därför lösa fibrer, tvättmedelsrester och andra partiklar, som om de 
inte hade utsatts för tumling, hade stannat kvar i kläderna.  
 
Luddfiltrets funktion är att rena luften och förhindra att ludd och andra partiklar från att 
flyga runt och leta sig fram till oönskade platser, såsom känslig elektronik och motorer, 
vilka annars hade kunnat ta skada och/eller då ökat risken för brand. Filtret är även till för 
att förhindra luddet att ta sig ut i ventilationsrören, vilka annars med tiden täpps igen och 
resulterar i blockage och försämrad maskinprestanda.  
 
Då det med tiden byggs upp ett luddlager på filtret vid användning av torktumlare är det 
viktigt att med jämna intervaller rensa och rengöra filtret. Hur ofta detta bör ske är 
beroende av filtrets area, fläkteffekt, textiltyp och luddmängd. Slarvas det med 
underhållet leder det till längre torktider, då torktiden är beroende av ett optimalt 
luftflöde, och därmed krävs en högre energiförbrukning. Sämre luftgenomströmning 
innebär även att temperaturen höjs i maskinen och en ökad risk för brand föreligger. I 
dagens maskiner sitter det ett överhettningsskydd som mäter temperaturen på luften i 
trumman. När lufttemperaturen når en viss förinställd temperatur slås automatiskt 
värmeelementet från och temperaturen i trumman börjar pendla. 

1.5.1 Dagens luddfiltersystem 

Dagens luddfilter i ELS torktumlaren utgörs av en löst uppspänd filterväv av polyamid 
kring en ram. För filtrets materialdata se bilaga 5. Filtret är placerad undertill trumman i 
ett framåtlutande läge (se figur 1-2). Tanken med lutningen är att luddet ska lossna med 
hjälp av dess egentyngd och lägga sig i botten av filterrummet då ett tillräckligt tjockt 
lager bildats.  
 
Då rengöring ska utföras, lossas luckan framtill och viks ned. Luddfiltret skall inte 
plockas bort utan luddet och dammet avlägsnas med en sopborste eller dammsugare (se 
figur 1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 Tidigare luddfiltersystem 

En av ELS tidigare torktumlarmodeller (T3190) innehöll fram till år 2001 en lösning på 
ett självrensande luddfiltersystem. Denna utnyttjade trummans rotation för rengörning av 
filtret. Systemet var konstruerat på så vis att i ytterhöljet, vilken löper runt den roterande 
trumman, hade ett hål stansats ut där ett filter monterats över (se figur 1-3 A). På 

Figur 1-2: Luddfiltrets placering i dagens maskiner. 
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trummans utsida satt sedan en borste, vilken var utformad så att den låg ned emot 
trumman när trumman roterade medsols, för att sedan resa sig upp när trumman 
reverserade och kom därmed i kontakt med filtret och avlägsnade det ludd som ansamlats 
(se figur 1-3 B). Luddet samlades upp i en låda som i sin tur drogs ut och tömdes vid 
behov (se figur 1-3 C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principen och tanken med denna lösning var mycket god då brukaren undgår direkt 
kontakt med luddet och att momentet med att behöva komma ihåg att manuellt rengöra 
filtret efter varje torkningscykel försvann. Problemet med denna konstruktionslösning, 
och främsta anledningen att den togs ur produktion 2001, var dock att det saknades 
visuell kontroll gällande filtret och dess status, vilket är väldigt viktigt. För att komma åt 
filtret, vid kontroll och underhåll, krävdes det att locket på torktumlaren först 
demonterades och sedan utsugsröret. Då detta endast utfördes med längre och bestämda 
underhållsintervaller kunde filtret skadas och/eller revas isär och på så vis tappa sin 
funktion utan att detta upptäcktes.  

1.6 Avgränsningar 
Detta projekt kommer endast att utvecklas emot ELS torktumlaremodell T4250 och dess 
luddfilter. Dock ska det finnas i åtanke att lösningen ska gå att anpassas till övriga 
modeller i varierande storlekar och till kommande generations torktumlare. 
 
Då dagens filtermaterial, som används i ELS torktumlar, har blivit standard efter många 
års provande och de uppfyller kraven på igenomsläppning och beständighet kommer detta 
projekt ej behandla frågan om ett nytt filtermaterial. 

Figur 1-3: Tidigare luddfilters placering. 

A B C 
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1.7 Metodologi 
Den metodologi som använts under detta projekt genomsyras av tre 
produktutvecklingsmetodologier; D. Ullmans (2003)”Mechanical Design Process”, S. 
Ottossons (1999) ”Dynamisk Produktutveckling” och F. Olssons (1995) ”Integrerad 
Produktutveckling”. Examensarbetets författare har valt ut de faser, steg och verktyg, från 
dessa metodologier, som de ansett bäst passa in under projektets gång till ett 
egenkomponerat angreppssätt, specifikt just för detta examensarbete, för att komma fram 
till ett så bra resultat som möjligt. Projektets genomförande har delats upp i tre faser; 
uppstartsfas, idégenereringsfas och visualiseringsfas, som tillslut leder fram till resultatet 
och den slutgiltiga produkten (se figur 1-4).  

I uppstartsfasen samlas förutsättningar inför projektet in för att erhålla så mycket 
information som möjligt kring det uppfattade problemet. Denna inkluderar en grundlig 
förstudie och analys av dagens lösning, intervjuer med berörda personer och 
benchmarking av konkurrenters lösningar. Uppstartsfasen resulterade i en 
projektbeskrivning, tidsplan med hjälp av ett Gantt schema och en kriterieuppställning 
som sedan låg till grund för idégenereringsfasen. 
 
I idégenereringsfasen används flertalet av Ullmans konceptgenereringsmetoder för att 
generera fram flertalet lösningar. Dessa gallras sedan i en inkrementell process genom 
olika urvalsmetoder tills endast ett par, ”de bästa”, konceptförslagen återstår. Dessa tas 

Figur 1-4: Författarnas metodologi 

Ottosson 
”Dynamisk 

Produktutveckling” 

Olsson 
”Integrerad 

Produktutveckling” 
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Uppstartsfas 

Idégenereringsfas 

Visualiseringsfas 

Resultat 
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Teoretisk 
referensram 

Metod 

Resultat 

Slutsatser 

Introduktion 

sedan vidare i visualiseringsfasen där antingen funktionella testriggar byggs eller 
visualiseras av 3D-modeller. 
 
För att kunna utvärdera koncepten och därefter bestämma sig för det optimala kan det 
vara till hjälp att först bygga fysiska modeller för att därefter testa dessa. I 
visualiseringsfasen förfinas koncepten så att funktionella tester kan utföras och sedan 
utvärderas. En slutgiltig utvärdering ligger till grund när sedan en slutgiltig 
konceptlösning väljs ut för att sedan konstrueras så att en prototyp kan byggas. 

1.8 Rapportens Disposition 
 
 

Introduktion – Här ges en kort 
företagspresentation och bakgrund till projektet. 
Även syfte, mål och avgränsingar för projektet 
tas upp och den metodologi som arbetats efter 
gås igenom. 
 
Teoretisk referensram – Olika metoder och 
teorier som är relevanta för projektet presenteras. 
 
 

 

Metod – Detta kapitel beskriver val av metod 
och vägen fram till resultatet. 
 
 
 
Resultat – Här presenteras resultatet av projektet 
och vad författarna kommit fram till. 
 
 
Slutsatser – I detta kapitel ges reflektioner och 
slutsatser, vilka författarna dragit under 
projektets gång. 
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2  Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en genomgång av relevant litteratur för de metodologier och de teorier 
som detta examensarbete bygger på. För att finna väsentlig litteratur har författarna utfört 
flertalet bibliotek- och databassökningar. Den främsta litteraturen har dock hämtats ifrån 
böcker och föreläsningsmaterial, vilka författarna har kommit i kontakt med under deras 
studietid på Högskolan i Halmstad.  

2.1 Produktutvecklingsstrategier 
Vad gäller produktutveckling brukar det talas om två olika synsätt eller strategier att 
arbeta efter; statisk respektive dynamisk. Det statiska synsättet kännetecknas av en låg 
grad av flexibilitet, centralstyrda beslut och detaljerad långtidsplanering. Det dynamiska 
synsättet kännetecknas genom en översiktlig långtidsplanering, detaljerad 
korttidsplanering, stor flexibilitet och decentraliserade beslut (Ottosson, 1999). Flertalet 
metoder och metodologier kan härledas till dessa och dess utveckling kan följas ur ett 
teknikhistoriskt perspektiv. 

2.1.1 Produktutveckling ur ett historiskt perspektiv 

I alla tider har människor konstruerat och tillverkat produkter för sina omedelbara egna 
behov (Ullman, 2003). Förr i tiden kunde en och samma person konstruera och tillverka 
en hel produkt. Även vid ett större projekt, såsom att bygga en bro eller ett skepp, hade en 
person tillräckligt med kunskap inom fysik, material och tillverkningstekniker för att 
lyckas.  
 
Med den industriella revolutionen och ingenjörskonstens kraftiga utveckling ökade också 
komplexiteten hos produkterna. Under mitten av 1900-talet hade utvecklingen fortskridigt 
så långt att endast en person inte längre hade tillräckligt med kunskap eller tid att arbeta 
med alla aspekter som krävdes. Istället bildades olika avdelningar med människor som 
fick ansvar över olika delar, såsom marknad, utveckling, produktion och övergripande 
styrning. Denna evolution ledde till vad som idag är känt som ”over-the-wall” eller 
seriell produktutveckling (se figur 2-1). 

Figur 2-1: "Over-the-wall" produktutvecklingsmetoden (Ullman, 2003) 

Denna metod innebär att marknadsavdelningen finner ett marknadsbehov, vilket de sedan 
för över till utvecklingsavdelningen, informationen ”kastas” över väggen. 
Utvecklingsavdelning i sin tur tolkar förfrågan, utvecklar lösningskoncept och förfinar 
det bästa till tillverkningskriterier. Dessa ”kastas” därefter över till 
produktionsavdelningen som tolkar informationen och tillverkar vad de tror 
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utvecklingsavdelningen vill ha. Mellan varje fas finns stora besultspunkter som är 
avgörande för om nästa skede i processen skall påbörjas eller ej (Ottosson, Ullman).   
 
Svagheten med detta synsätt är först och främst att fokus förloras på vad kunden 
egentligen vill ha. Marknadsavdelningen lyckas kanske inte fullt ut att uttrycka kundens 
förväntningar sig till utvecklingsavdelningen. Kvalitén kan också bli lidande, då 
utvecklingsavdelningen i sin tur inte har lika bra kunskap om produktion och tillverkning 
som produktionsavdelningen och därför konstruerar delar som är omöjliga eller blir 
onödigt dyra att tillverka (Ullman, 2003). En annan nackdel med denna metod är att den 
är långsam, då kedjan från start till mål blir lång med många väntetider mellan de olika 
faserna.   
 
I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet myntades begreppet samtidig/parallell 

utvecklingsmetod och dess filosofi var att bryta ned väggarna mellan de i den seriella 

produktutvecklingsmetoden nämnda faser. Under 80-talet utvidgades denna metod och 
kallades istället för Concurrent Engineering eller Integrerad produktutvecklingsmetod, 
vilken komplimenterade föregångaren med olika datorhjälpmedel. Fokus för dessa ligger 
i att samla alla aktiviteter som ingår i den seriella produktutvecklingen och utföra dessa 
parallellt med integrerade team, med samarbetande personal från både marknad, 
utveckling och produktion, genom hela utvecklingsprocessen. Detta eliminerar många av 
de problem med ”over-the-wall” synsättet och utvecklingstider kan förkortas ned, då alla 
faser löper mer eller mindre parallellt. Även informationsflödet mellan de olika 
avdelningarna underlättas genom att alla berörda får ta del av ritningar, planer, 
konceptskisser och mötesanteckningar i rätt tid (Ottosson, 1999).  
 
Sedan mitten av 1980-talet har en metod som kallas Dynamic Product Developmet - DPD 
utvecklas vid sidan av de ovannämnda statiska produktutvecklingsmetoderna. Denna 
bygger på fyra huvuddelar, vilka är avgörande för hur väl teamet lyckas med sin 
produktutveckling. Dessa är; organisation, lokaler, strategi och utvecklingsverktyg (se 
figur 2-2).  

 
Istället för att följa steg-för-steg metodiken är tanken att med DPD att man ”utför 

arbetsuppgifterna på ett flexibelt och obundet sätt beroende på varje individuell situation 

och de förutsättningar som därmed gäller”. DPD har främst tagits fram för banbrytande 

Figur 2-2: Ottossons fyra huvuddelar för en snabb 

och effektiv produktutveckling. 
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nyutveckling och när man inte kan utnyttja existerande lösningar i någon större 
omfattning vid utveckling av nya produkter (Ottosson, 1999).  

2.2 Ullman – The Mechanical Design Process 

David G. Ullman är en aktiv produktutvecklare som har undervisat, forskat och skrivit 
inom området produktutveckling och konstruktion i mer än 25 år. Han har publicerat över 
20 artiklar och skrivit boken ”The Mechanical Design Process”, i vilken Ullman 
presenterar en egen teori och reflektioner kring produktutvecklingsprocessen. Med 
resultatet från sin forskning och med sin erfarenhet har Ullman kommit fram till fyra 
slutsatser kring produktutveckling: 
 

o Det enda sättet att lära sig om produktutveckling är att produktutveckla själv. 
 
o Produktutveckling inkluderar tre typer av kunskaper; att kunna generera idéer, att 

kunna utvärdera idéer och att kunna strukturera upp 
produktutvecklingsprocessen. 

 
o En produktutvecklingsprocess som resulterar i en kvalitetsprodukt kan inhämtas 

genom kunskap, så länge det finns tillräckligt med förmåga och erfarenhet att 
generera idéer och tillräckligt med erfarenhet och träning att utvärdera dem. 

 
o En produktutvecklingsprocess kan inte studeras endast i en akademisk miljö, utan 

måste även förankras i en verklig och industriell miljö. 
 
Vare sig det är en satellit, en växellåda eller ett dörrhandtag som ska konstrueras finns det 
ett antal tekniker som kan utgöra ett stöd under processen för att nå ett så bra resultat som 
möjligt. Målet med Ullmans ”The Mechanical Design Process” är enligt honom själv att 
ge läsaren verktyg för att själv utveckla en effektiv utvecklingsprocess oavsett vad som 
ska konstrueras. Hur pass effektiv en utvecklingsprocess är mäts i produktens kostnad, 
kvalitet och tiden det tar för den att nå marknaden (Time to market). 
 
I sin bok beskriver Ullman produktutvecklingsprocessen och dess steg med hjälp av en 
modell (se figur 2-3). Denna är uppdelad i fem faser med underliggande aktiviteter, vilka 
alla måste återfinnas i alla typer av projekt. Allt börjar med att ett behov finns eller skapas 
för en produkt och slutar med produktens återgång. Olika verktyg och tekniker som kan 
vara till hjälp inom de olika faserna, för att designa in kvalitet i produkten och leda 
projektet framåt, presenteras genomgående i boken. Enligt Ullman är boken The 

Mechanical Design Process integrerad med Concurrent Engineering filosofin. 
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Den första fasen i Ullmans process är Project definition and planning, i vilken ett team eller 
projektgrupp sätts ihop, uppgifter delas ut och marknadsanalys, tidsplan och budget görs. I 
slutet av varje fas tar en styrgrupp beslut om projektet ska godkännas, läggas ned eller måste 
förfinas ytterliggare. Om projektet godkänns går projektgruppen vidare till fas två; 
Specification definition. I denna fas är målet att förstå problemet och lägga grunden för resten 
av projektet. Detta åstadkoms genom att identifiera kunderna och intressenterna för att sedan 
kunna ta reda på deras krav och önskemål. Därefter görs en konkurrentanalys och kundernas 
krav och önskemål översätts till mätbara kriterier. Slutligen bestäms mål för att kunna mäta 
produktens ”kvalitet”. 
 
När de två första faserna är igenomarbetade och godkända går det vidare till den tredje fasen; 
Conceptual Design. Här börjar projektgruppen generera och utvärdera koncept för produkten. 
Ytterliggare ett viktigt steg i denna fas är att dokumentera och kommunicera information 
kring koncepten till rätt personer i rätt tid. Om Conceptual Design fasen godkänns går 
projektet vidare till nästa fas, om inte så måste den förfinas ytterligare.  
 
Då koncepten har genererats och evaluerats är det tid att utveckla den bästa av dem till en 
faktisk produkt. Detta görs i fas nummer fyra, Product Development, vilken innefattar steg 
som produktgenerering och produktutvärdering med hänsyn till prestanda, robusthet, kostnad 
och produktion. Även i denna fas är det viktigt att dokumentera och kommunicera 
produktinformation till andra, såsom produktionsunderlag till produktionsavdelningen.  
 
När produkten anses vara tillräckligt förfinad för att den ska tillverkas kan 
produktutvecklarens arbetsuppgifter vara till ände eller fortsätta in i Product support fasen. 

Figur 2-3: Ullmans produktutvecklingsprocess och dess steg. 
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Där ingår stöd till återförsäljare, kunder och produktionsavdelning och att ta hand om 
produkten när den förbrukats.  
 
Pilarna som pekar bakåt i figuren representerar att produktutvecklaren kan och bör gå tillbaka 
i processen för att förfina tidigare beslut, då ny kunskap erhålls och inhämtas med tiden. Det 
är viktigt, enligt Ullman, att satsa stora resurser i ett tidigt stadium för att samla in så 
mycket fakta som möjligt från början. Detta då det är både enklare och kostar betydligt 
mindre att göra konstruktionsförändringar och ”brandkårs utryckningar” i ett tidigt skede 
än ett senare. Desto längre fram i utvecklingsprocessen en förändring behöver göras desto 
mer av det tidigare arbetet är tvunget att kasseras.  

2.3 Olsson – Integrerad Produktutveckling 
Professor Fredy Olsson presenterade 1976 sin modell över en generell 
konstruktionsprocess i sin avhandling Systematisk Konstruktion, institutionen för 
maskinkonstruktion, LTH. Modellen används primärt inom LTH:s kurser inom 
Produktutveckling / Konstruktion, men även på andra högskolor, industrier och 
organisationer, både nationellt som internationellt.  
Som alla projekt utgår även Olssons modell ifrån ett behov, vilket i 
konstruktionssammanhang skall betraktas som ett materiellt behov enligt Olsson. Detta är 
en viktig sak att tänka på då många behov kan tillfredsställas icke-materiellt.  
 
Utifrån behovet genomgår projektet enligt Olsson sedan fem steg, (se figur 2-4), innan 
den slutgiltiga produkten nås. Under första steget, Produktalternativstudie, tas en 
principiell behovslösning fram där det bestäms vad det är för typ av produkt som skall 
utvecklas. När detta är bestämt påbörjas arbetet med att ta fram flera koncept och 
lösningsprinciper, en så kallad Principkonstruktion. Målet med denna etapp är att ta fram 
ett lösningsförslag som uppfyller ställda kriterier. Detta lösningsförslag presenteras med 
skisser och/eller enkla modeller som ger en uppfattning om hur produkten kommer att se 
ut och fungera. Under tredje konstruktionsetappen, Primärkonstruktionen, 
vidareutvecklas principkonstruktionen och en prototyp, vilken i största mån skall vara 
användbar och fungera som den är tänkt att fungera, tas fram. När man är nöjd med sin 
prototyp och alla önskade funktioner är implementerade och användbara går projektet 
sedan in i den fjärde fasen, Tillverkningskonstruktion, där arbetet riktar sig mot att 
anpassa prototypen för serietillverkning. Innan den slutgiltiga produkten tas fram så görs 
en Slutkonstruktion där eventuella tidigare upptäckta brister i produkten elimineras.  
 

Figur 2-4: Olssons arbetsuppgifter och etapper i systematisk konstruktion. 



TEORETISK REFERENSRAM 

12 

Varje etapp i konstruktionsarbetet utförs och styrs mot avsedda mål med hjälp av enkla 
modeller. För principkonstruktionsetappen gäller modellen enligt figur 2-5 där KS1-KS4 
är styrfaserna och A-E är de huvudsakliga arbetsmomenten som skall gås igenom. 

Under konstruktionsinledningen sker initiering, formulering av projektet, ledarval samt 
att startbeslut tas, vilka sedan dokumenteras i ett konstruktionsuppdrag (projektuppdrag). 
Initieringen innefattar konstruktionsprojektets benämning, beskrivning av företags- och 
marknadsanledningen till projektet. 
 
När konstruktionsuppdraget är definierat påbörjas konstruktionsförberedelserna då 
sammanställning av eventuell existerande grundläggande information om projektet, med 
eventuella kompletteringar av förutsättningar, planering av konstruktionsarbetet samt 
beslut om utförande av projekt genomförs. Denna information dokumenteras i en 
projektplan. Planeringen omfattar tidsplanering, personalresursplanering samt 
kostnadsplanering. Efter beslut tagits om att projektet skall utföras påbörjas 
konstruktionsuppföljningen vilken sträcker sig fram till att vald principlösning 
presenteras. Då det ofta inträffar oförutsedda händelser under projektets gång i form av 
till exempel resursförändringar är det nödvändigt att revidera konstruktionsplanen med 
jämna mellanrum. Enligt Olsson är det vanligt att planen revideras varannan till var fjärde 
vecka då en ny plan tas fram och godkännes. Beslut som tas i denna fas, till exempel 
arbetsfördelning, bevakning och omplanering, sammanställs i så kallade 
konstruktionslägesrapporter. Slutligen kommer konstruktionsavslutningsetappen när 
redovisning och presentation av principlösningen genomförs, slutdokumentation 
sammanställs, projektpersonal frigörs ifrån projektet samt att ett stoppbeslut tas. Hela 

Figur 2-5: Olssons modell över principkonstruktionsetappen. 
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konstruktionsprojektet sammanfattas i dokumentet konstruktionsresultat och med detta 
avslutas Principkonstruktionsfasen och Primärkonstruktionsfasen startas.  
 
Som det går att utläsa ur figur 2-5 så är principkonstruktionsarbetet indelat i fem moment 
enligt Olsson. I första momentet, Produktdefinition, bestäms saker så som produktens 
användningsområde, produktens huvuduppgift och deluppgifter, miljön där produkten 
skall användas, vem som skall använda produkten, ekonomiska villkor och beroende för 
produkten. Dessa termer kan delas upp och knytas till fem begrepp; Produkten, 

Processen, Omgivning, Människan och Ekonomin. Produkten är det objekt som 
konstruktionsarbetet skall leda fram till. De andra fyra bildar akronymen POME vilken 
gett namn till en metod som används under andra momentet, Produktundersökning och 
Kriterieuppställning. I detta moment skall Produktundersökning (studie av produktens 
bakgrund, nuläge och framtid) och Kriterieuppställning (härledning och formulering av 
krav och önskemål på den blivande produkten, samt gradering av kriteriernas betydelse) 
utföras. Även när man arbetar med en nykonstruktion så är det viktigt att under 
Produktundersökningsfasen tittar på hur det ser ut idag inom det aktuella produktområdet 
inom vilket den nya produkten är tänkt att verka. Olsson är noga med att betona att för 
mycket undersökningsarbete kan hindra möjligheterna till avancerat nytänkande. Saker 
man kan titta på; historik, hur har problem blivit löst tidigare? Erfarenheter och brister, 
vilka tidigare erfarenheter har man av de olika lösningsalternativen? Upplysningar om 
marknadsföring, försäljning och distribution, hur konkurrenskraftiga har tidigare 
lösningar varit? Ekonomisk bakgrund, hur utvecklas kostnaderna? 
 
De övergripande mål vilka finns nedskrivna i konstruktionsuppdraget och/eller i 
konstruktionsplanen måste skrivas om så att de blir kriterier som kan delas upp i krav och 
önskemål. Kriterierna måste formuleras på ett sådant vis att de inte kan misstolkas samt 
att deras uppfyllelse är kontrollerbar, men samtidigt får de inte begränsa arbetet med att ta 
fram lösningsförslag. Kriterieframtagningen bör ske så att en vältäckande och balanserad 
kriterieuppställning erhålls. Olssons POME metod är en enkel metod för att systematiskt 
gå igenom vart och ett av de i POME (se ovan) ingående områdena så att en allsidig 
kriterieuppställning erhålles. POME metoden kan kort beskrivas som att man undersöker 
hur kriterier påverkar och påverkas av Process, Omgivning, Människa och Ekonomi. När 
sedan kriterier tagits fram och formulerats behöver dessa delas in i krav eller önskemål. 
Det kan även finnas ett behov att inbördes rangordna önskemålen sinsemellan.   
 
Tredje momentet enligt Olsson är att ta fram ett principiellt produktförslag som skall visa 
produktens verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning. Med verkningssätt 
menas hur en produkt arbetar och/eller drivs. En produkt kan delas upp i flera mindre 
delverkningssätt och dessa tillsammans bildar då en totalverkningssätt. Varje 
totalverkningssätt kan ha flera olika uppbyggnadssätt, det vill säga hur de ingående 
delarna är placerade relativt till varandra samt deras antal. Tredje delen, 
totalutformningen, skall ge information angående dimensionering, proportionering, 
formgivning och färgsättning. Ett och samma uppbyggnadssätt kan ha flera utformningar, 
och på samma sätt kan samma utformning ha flera olika uppbyggnadssätt, detta är dock 
mer vanligt för äldre mindre tekniskt komplicerade lösningar. 
 
Under Utvärdering av produktförslag sker utvärdering av de olika koncepten ofta i flera 
omgångar där det under första fasen gäller att ta bort de förslag som anses ointressanta 
och orimliga. Då det under föregående fas strävas efter att ta fram många olika lösningar 
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gäller det att i den första gallringsfasen använda sig utav enkla metoder och endast de 
viktigaste kriterierna beaktas, annars finns risken att denna fas tar för mycket tid och 
energi. De förslag som klarar av denna gallring utvecklas vidare vartefter en mer 
ingående utvärdering genomförs av de skissade lösningsförslagen. Denna 
utvärderingsfasen är mer noggrann och lösningsförslagen kontrolleras mot fler kriterier 
än under första fasen. Mer än en utvärderingsomgång kan behöva genomföras, dels på 
grund av att för många förslag klarar av kraven men också på grund av att nya 
erfarenheter införskaffas under utvecklingsarbetet. Till slut finns mellan två och fyra 
lösningsförslag kvar som tas med till en sista slutgiltig utvärdering. Där gäller det att 
finna det optimala förslaget, vilket sedan väljs ut och arbetas vidare med. Innan det 
bestäms vilket lösningsförslag (möjligen två) som ska arbetas vidare med skall förslagen 
om möjligt genomgå beräkningar, tester, genomgående kontroll av kriterier samt 
kommentarer på detta. Denna information skall sedan ligga till grund för det slutgiltiga 
valet av lösning. Viktigt att tänka på är att dålig uppfyllelse av en kriteriegrupp inte får 
kompenseras av bra uppfyllelse av en annan grupp. 
 
Femte och sista steget under Principkonstruktionsarbetet är att presentera det valda 
lösningsförslaget. Detta kan kräva kompletterande tekniska och ekonomiska beräkningar, 
mer detaljerade och beskrivande bildmaterial, nya fysiska modeller och/eller 
sammanfattande kommentarer om hur lösningen klarar av att uppfylla alla ställda krav 
och önskemål. 
 
När slutgiltiga förslaget redovisats och godkänts är det som ovan nämnt styrgruppens 
uppgift att avsluta principkonstruktionsetappen innan projektet går in 
primärkonstruktionsetappen. Arbetet fortsätter med att ta fram en användarriktig produkt 
och en fungerande prototyp. Primärkonstruktionsfasen börjas med att ett produktutkast 
bestäms så att produktens helhet, ingående detaljer och klassificering kan fastslås. 
Därefter fortsätter arbetet, vilket likt principkonstruktionsetappen är baserat på ett 
gatesystem där en förutbestämd status på projektet skall uppnås innan det går vidare till 
nästa moment. Som figur 2-4 visar så finns det förvisso en uppföljning mot situationen, 
men endast ifrån etapp till etapp, den förutbestämda statusen är kvar tills det att den 
uppfyllts innan projektet slussas vidare till nästa etapp. 
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2.4 Ottosson – Dynamisk Produktutveckling 
Stig Ottosson har drygt 20 års industriell praktisk erfarenhet av innovationsverksamhet, 
produkt- och företagsutveckling. Han har akademiskt utnämnts till professor i produkt- 
och företagsutveckling och ansvarat för Center for Product och Development Research 
vid Högskolan i Halmstad. År 1999 skrev Ottosson boken ”Dynamisk Produktutveckling” 
där han formulerar aktuella teorier och metoder kring produktutveckling, vilka bygger på 
hans egna erfarenheter från bland annat tiden som chef vid SKF Nya Produkter samt 
forskning och rådgivning i dynamisk produkt- och företagsutveckling. 
 
I boken ”Dynamisk Produktutveckling” behandlar Ottosson förutsättningarna för 
framgångsrik produktutveckling samt hur sådan verksamhet bör genomföras för att få 
framgång. Fokus ligger på den tekniska genomförandeprocessen. 
 
Dynamisk produktutveckling (DPD) innebär enligt Ottosson att man på ett dynamiskt och 
resurseffektivt sätt med användaren i fokus utvecklar kvalitativa produkter på snabbast 
möjliga sätt. DPD är en helhetsteori som kombinerar många kända metoder och 
lösningar. Metodologin bygger på flexibilitet och små snabba beslut och Ottosson anser 
att det är bortkastat med tid att planera i detalj för mer än en vecka framåt, då 
produktutveckling utförs. Istället bör en klar vision, grova långsiktiga planer och 
detaljerade kortsiktiga planer eftersträvas tills en stabil situation är nådd. DPD är lämplig 
att använda vid nyproduktutveckling men kan användas i alla typer produkt- och 
processutveckling.  
 
Ottosson har sammanfattat sin utvecklingsprocess enligt figur 2-6. Steg visas som bör 
genomföras från det att ett behov har uppfattas tills att en första funktionell prototyp 
finns. En central ståndpunkt i DPD är att det inte är viktigt i vilken ordning de olika 
uppgifterna i utvecklingsprocessen utförs, så länge de utförs. 
 

Figur 2-6: Ottossons produktutvecklingsprocess. 
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Utgångspunkten för processen börjar med ett uppdrag, vilket kommer ifrån ett 
uppmärksammat behov eller marknadsmöjligt. Därefter gäller det att tillsätta och 
bestämma lämplig personal till att lösa uppgiften. För att skapa sig underlagsinformation 
anser Ottosson att produktutvecklarna själva skall göra miljöstudier för att bättre kunna 
leva sig in i en tänkt användares situation och på så sätt införa bättre användarvänlighet i 
produkterna. Att endast göra enkätundersökningar är att förlora värdefull utvecklingstid. 
Nästa steg är produktidégenerering och utvärdering. För att få fram många bra idéer och 
principiella lösningar att välja mellan bör en eller flera brainstorminggrupper med 
kreativa personer i olika åldrar, av olika kön och med olika bakgrund sättas samman.  
 
Enligt Ottosson är det vanligt inom den industriella världen att det rekommenderas att 
man börjar med en benchmarking av existerande lösningar när en ny produkt skall tas 
fram, då det anses att det är bortkastat med tid att ”uppfinna hjulet på nytt”. Ottosson 
hävdar att detta leder endast till mer eller mindre detaljerade förändringar av tidigare 
lösningar och få innovativa lösningar. Istället, anser Ottosson att man bör börja med att 
hitta sina egna lösningar först. Detta görs genom att använda sig utav de olika verktygen 
Brain Aided Design (BAD), Pencil Aided Design (PAD) and Model Aided Design 
(MAD), vilka kan användas enskilt eller löpa parallellt med varandra (se figur 2-7).  

I Brain Aided Design är det kreativa tänkandet som främjas för att skapa en funktionell 
men odimensionell lösning. Pencil Aided Design används för att finna mer konkreta 
lösningar genom skissning med papper och penna och i Model Aided Design görs 
modeller utav exempelvis kartong eller lera för att få en helhetsbild över lösningen. Så 
fort en lösning har hittats som anses vara realiserbar blir nästa steg att utföra 
benchmarking och granska andra lösningar. När detta är utfört och tillfredsställande 
resultat har nåts går projektet vidare till Computer Aided Design (CAD) där lösningen 
ritas upp i en datormiljö.  
 
Nästa steg är framtagning av den första funktionella prototypen. Är produkten komplex är 
det lämpligt att dela upp produkten i mindre moduler. Detta för att öka effektiviteten i 
förfiningsprocessen för att uppnå maximal kvalitet. För varje modul bör en ansvarig utses 
och ovanstående verktyg användas. När prototypen har tagits fram och testats på 
”hemmaplan” släpps den vidare till de första användartesterna. Får dessa godkänt så 
återstår framställning av officiell dokumentation och sedan stöd för produktion och 
marknadsföring. Nu ska produkten vara färdig för en första nollserietillverkning. 

Figur 2-7: Ottossons verktyg inom DPD. 
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3 Metod 
Då inget konstruktionsprojekt är det andra likt har författarna valt att arbeta efter ett 
egenkomponerat angreppssätt, specifikt för just detta examensarbete. Denna bygger på en 
sammanställning av de olika produktutvecklingsmetodologier som presenterats i den 
teoretiska referensramen. Författarna har valt ut de faser, steg och verktyg från dessa 
metodologier som de ansett bäst passa in under projektets gång för att komma fram till ett 
så bra resultat som möjligt. Projektets genomförande har i denna rapport delats upp i tre 
faser; uppstartsfas, idégenereringsfas och visualiseringsfas. 

3.1 Uppstartsfasen 
I uppstartsfasen samlas förutsättningar in inför projektet. En grundlig förstudie utfördes 
för att samla in så mycket information som möjligt kring det uppfattade problemet. Denna 
inkluderar en analys av dagens lösning, intervjuer med berörda personer och 
benchmarking av konkurrenters lösningar. Uppstartsfasen resulterade i en 
projektbeskrivning, en tidsplan och en kriterieuppställning som sedan låg till grund för 
idégenereringsfasen. 

3.1.1 Projektuppstart 

Författarna blev presenterade för projektuppgiften den 28 augusti 2007, vid ett besök hos 
ELS i Ljungby. Uppgiften var att se på dagens lösning av ELSs torktumlare och komma 
med lösningar gällande förenklad luddhantering. Vid projektstart uppfördes en 
projektbeskrivning där även en tidsplan presenterades i form av ett ganttschema (se bilaga 
2). Författarna blev tilldelade Ingrid Pettersson (avdelningschef – torktumlare) som 
handledare på ELS och efter eget önskemål Lars G Johansson på Högskolan i Halmstad. 
ELS erbjöd att tillhandhålla med arbetsplats med dator och tillgång till deras verkstad, 
samt med material vid prototypframtagning. 

3.1.2 Förstudie 

Syftet med att göra en förstudie är att på ett bra sätt öka förståelsen för nuläget och 
minska och belysa riskerna i ett projekt [4]. På så sätt är det lättare att själv sätta sig in i 
problemet och bilda sig en uppfattning om projektets omfattning. Förstudien ligger sedan 
som underlag för fortsatt utveckling. 
 
Författarnas förstudie innefattar informationsinsamling, fältstudier och benchmarking. 
Denna resulterade i en kriterieuppställning (se bilaga 4). 

Informationsinsamling 

I och med att författarna inte hade någon djupare kunskap om torktumlare och dess filter 
blev första steget att samla in så mycket bakgrundsinformation som möjligt. Detta 
initierades med en detaljerad granskning av torktumlarens funktion och uppbyggnad ute i 
produktionen, granskning av ritningar och en genomgång tillsammans med I. Pettersson. 
För klargörande över torktumlarens funktion och uppbyggnad se kapitel 1.2.  
 
Därefter utfördes en litteraturstudie, vars syfte är att kartlägga den kunskap som redan 
finns kring det aktuella ämnet för att sedan belysa det specificerade problemet (Winter, 
1985). Flertalet internet-, databas- samt bibliotekskatalogssökningar utfördes kring olika 
filtreringstekniker och filter. Längre fram under projektets gång bestämdes det dock att 
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avgränsa projektet till att lösningen skulle fortsätta använda sig utav dagens filterväv, 
vilket medförde att resultatet ifrån sökningarna blev irrelevanta. 
 
För att öka kunskapen kring problemen med luddhanteringen hos dagens maskiner 
kontaktades Stefan Linnèr (2007-10-10), eftermarknadschef hos ELS, då han har kontakt 
med kunderna och får på så sätt tillbaka feedback ifrån dessa. Linnér belyste ergonomiska 
problem med dagens luddhantering då filtret sitter långt ned och långt in. Han belyste 
även hur viktigt det är med ett luddfilter som möjliggör visuellkontroll, så att man ser om 
det går sönder och på så sätt kan rapportera skadan.   

Fältstudier 

Enligt Ottosson (1999) är det viktigt att utvecklaren prövar på och sätter sig in i 
användarens situation före och under produktutvecklingsarbetet. Detta då egen erfarenhet 
ger en förståelse som bidrar till att funktionella och andra krav lättare kan omformuleras 
till tekniska krav.  
 
För att få en förståelse över användningen av professionella torktumlare och för att kunna 
sätta sig in i problemen vid luddhantering valde författarna att utföra fältstudier. Det 
visades sig dock svårare än väntat att hitta en T4250 torktumlare i drift i närområdet, 
varav endast en fältstudie genomfördes.  
 
Den nionde oktober 2007 besöktes en av bostadsrättsföreningen Opalens tvättstugor i 
Falkenberg. Lars Nilsson som är fastighetsskötare åt bostadsrättsföreningen visade 
författarna runt och en diskussionsartad intervju hölls. Det framkom att föreningen idag 
har fem stycken, tre år gamla, T4250. Städningen i tvättstugorna sköttes av de boende 
själva och fungerade bra. Nilssons erfarenhet var att det endast framkom klagomål på 
maskinerna i samband med att föregående användare har slarvat med rengöringen. Han 
ansåg att dagens lösning brister i ergonomin då filtret lutar in i maskinen och med en 
lucka som fälls nedåt kan det vara svårt, framförallt för äldre personer, att komma åt och 
rengöra ordentligt. 
 
Under projektets gång har författarna själv utfört flertalet torkcykler i labbet hos ELS och 
på så sätt införskaffat sig erfarenhet ifrån användandet och sett problem och brister med 
dagens luddhantering. 

Benchmarking 

Ordet benchmarking kommer ifrån en engelsk term som används inom lantmäteri, där ett 
”benchmark” beskriver en referenspunkt i terrängen som sedan används för att beskriva 
andra punkters position. Metoden är ett systematiskt sätt att lära av förebilder, vilket 
förutsätter att man tror att det finns andra produkter som är bättre än sin egen. Med denna 
insikt så hoppas man att lära av andra och slippa uppfinna hjulet på nytt. När det handlar 
om fysiska produkter kan benchmarkingen helt sonika gå ut på att skruva isär 
konkurrenters maskiner för att se hur de gjort. Det kan tyckas finnas många olika sätt att 
genomföra benchmarking, men de bygger alla på ett antal grundfaktorer; 
 

• Identifiera den egna produkten 
• Identifiera de marknadsledande produkterna inom produktområdet 
• Analysera skillnaderna 
• Implementera förbättringar på egna produkten 
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Med en benchmarking kan man sålunda genom att titta på andra få idéer hur man kan 
förbättra den egna produkten (Ottosson 1999, [5]).  
 
Författarna utförde en benchmarking för att få en uppfattning om hur andra 
torktumlartillverkare, med liknande trumvolymer, har löst det med luddfiltret och 
luddhanteringen. ELS tillhandahöll en lista över deras huvudkonkurrenter världen över 
varefter deras hemsidor besöktes och genomsöktes. Vid oklarheter kring luddfiltrets 
placering och funktion kontaktades tillverkarna för redogörelse. En sammanfattning av 
denna benchmarking kan ses i bilaga 3. De olika tillverkarna har listats med deras 
modeller som påminner om ELS T4250 i storlek. Kommentarer om luddhantering och 
luddfiltrets placering samt tillverkarnas egna beskrivningar är uppspaltade i den högra 
kolumnen. 

Kriterieuppställning 

En kriterieuppställning hjälper till att förstå problemet som ska lösas och fungerar som en 
vägvisare under projektets gång, både som en checklista att luta sig tillbaka på men också 
som mål att sträva efter. Kriteriernas formulering ska vara tydliga och mätbara så de inte 
kan misstolkas. Samtidigt som de inte får vara för begränsande, vilket då kan hämma den 
kreativa processen (Olsson, 1995). Vidare ska varje kriterium vara ortogonala och inte ge 
upphov till överlappning. Varje kriterium ska identifiera en unik egenskap (Ullman, 
2003). 
 
De kriterier som tas fram har ofta olika betydelse eller vikt. Vissa kriterier måste absolut 
uppnås (krav) med andra kan graderas i önskvärdhet (önskemål) (Olsson, 1995).  
 
I slutskedet av förstudien, när författarna inhämtat tillräckligt med bakgrundsinformation 
och information om problemet som skulle lösas, sattes en kriterieuppställning samman för 
projektet (se bilaga 4). Kriterierna delades upp i Process, Omgivning, Människa, 
Ekonomi enligt Olssons POME-metod. Detta för att lättare få en överblick över 
kriterierna, att de inte överlappar varandra och att hela produktens spektra behandlas. 
Kriterieuppställningen har reviderats under projektets gång då ny kunskap inhämtats. 

3.2 Idégenereringsfasen 
”If you generate one idea, it is probably a poor one. If you generate twenty ideas, you 

may have a good one” David G. Ullman 

 

I idégenereringsfasen genereras konceptlösningar som sedan utvärderas och de bästa väljs 
ut. I början tilläts stor kreativitetsfrihet kring hur problemet skulle lösas. I 
inledningsskedet togs flertalet koncept fram, en del mer realistiska än andra, för att sedan 
genom olika utvärderingssteg plocka bort och förfina koncepten så att tillslut endast tre 
stycken fanns kvar. De olika konceptgenererings- och utvärderingsmetoderna som 
använts beskrivs nedan. 

3.2.1 Konceptgenereringsmetoder  

Ullman tar upp flertalet olika konceptgenereringsmetoder för problemlösning. De 
metoder som använts i detta projekt för att bistå författarna omnämns nedan. Ingen 
särskild kronologisk ordning utav metoderna har använts utan de har använts enskilt eller 
parallellt i olika faser av projektet.  
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Brainstorming 

Brainstorming är en teknik som används för att få fram många lösningsförslag till ett 
givet problem. Metoden, som är enkel att tillämpa, bygger på att en grupp människor 
under diskussionsartade former försöker lista upp alla tänkbara lösningar de kan komma 
på till ett problem, oavsett om de är realistiska eller inte. Det råder delade meningar om 
hur bra brainstorming är som metod för att ta fram lösningsförslag. Bland annat Mullen 
(1991) menar i sin artikel att metoden möjligen är lite bättre än andra gruppmetoder men 
den är mindre effektiv än idéskapande metoder som bygger mer på individuellt skapande. 
En annan faktor som gör brainstorming till en populär metod är den sociala biten där 
gruppen sitter och för en öppen diskussion. Det finns många olika tips för en lyckad 
brainstorming, men 3 av de viktigaste sakerna att tänka på är: 
 

• Desto fler idéer desto bättre; uppmuntra deltagarna att presentera alla sina idéer 
och då även de som verkar för tokiga. 

• Inga kommentarer, positiva eller negativa, på förslagen skall ges under själva 
brainstormingen då detta kan hämna kreativiteten, antingen att folk inte vågar 
föra fram sina tokiga idéer om dessa ändå bara blir kritiserade, eller så kanske 
gruppen fastnar och sitter och diskuterar ett förslag. 

• Uppmuntra deltagarna att ta idéer ifrån varandras förslag och bygg på dessa. Två 
mindre möjliga lösningsförslag kanske kan kombineras till en möjlig lösning. 

 
Ullman (2003) anser vidare att det är viktigt att uppmuntra till humor under 
brainstorming sessioner, då även vilda och tokiga idéer kan leda till användbara koncept. 

Analogier 

Att använda sig utav analogier är en annan metod. Genom att tänka på vilka funktioner 
som behövs ställer man sig sen frågan; Vilka befintliga produkter löser en sådan funktion 
idag? En produkt som löser ett liknande problem kan väcka idéer till nya 
konceptlösningar hur det givna problemet kan lösas. Till exempel kan man titta på hur en 
motocross motorcykel för att få lite nya idéer på hur man ska lösa hjulupphängning samt 
stötdämpning på en mountainbike som är tänkt att klara av hård körning ute på 
skogsstigar etcetera.  
 
Att jobba för mycket med analogier kan hämna projektets utveckling, och ett känt 
exempel på detta är när människan försökte flyga. Under århundraden hade man sett 
fåglar vifta på sina vingar för att börja flyga, och analogiskt tänkande gav; fåglarna lyfter 
när de flaxar med sina vingar, då borde ett par flaxande vingar också lyfta en människa. 
Det var inte förens man började experimentera med fasta vingar som man göra framsteg 
mot att få upp människan i luften (Ullman, 2003). 

Morfologisk metod 

Den morfologiska metoden genomförs i två steg där första momentet är att få fram så 
många olika koncept som möjligt, vilka kan lösa de redan identifierade 
funktionsbehoven. Då det anses att det inte längre kan komma fram fler lösningar så 
påbörjas det andra momentet, vilket är att kombinera de nyframtagna koncepten så att det 
blir ett antal lösningar som klarar av alla utav de funktionella kraven. Då idéerna som tas 
fram nu kommer att ligga som grund till hela utvecklingsfasen är det viktigt att det är 
kunniga och kreativa personer som jobbar med metoden. Metoden kallas Morphological 
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Method och resultatet blir en tabell med alla möjliga lösningar, en morphology. Ordet 
morphology kan översättas till ”en studie i form och struktur”. 
 
Skulle det visa sig i slutet av första steget att en funktion bara har en lösning så får man 
gå tillbaka till denna funktion och försöka få fram fler förslag. Det finns olika anledningar 
till att man bara har ett koncept för en funktion, det kan till exempel vara som så att det 
har rått förutfattade meningar om att en funktion bara kan lösas på ett sätt, man ser på hur 
och inte vad problemet är som skall lösas. Eller är det som så att det saknas tillräckligt 
med kunskap för att lösa problemet. Det är också viktigt att alla förslag hålls på samma 
nivå när det kommer till detaljer och beskrivning. Exempel är om man skall flytta ett 
objekt i en bestämd riktning, då kan man tillföra den erforderliga kraften genom: en 
hydraulisk kolv, en linjär elektrisk motor, fysisk kraft ifrån annat objekt eller magnetisk 
kraft. Skillnaden mellan dessa är att de två första beskriver komponenter (kan bli mer 
inriktade om man nämner tillverkare eller dimensioner) medan de andra två beskriver två 
fysiska principer. Detta gör det svårt att jämföra hur dessa fyra olika lösningar klarar av 
att utföra en och samma uppgift. Istället kan det första förslaget ändras till att objektet 
skall flyttas med hydraulisk kraft, eller kanske lufttryck. 
 
Resultatet blir nu en tabell med alla koncept till respektive funktion. Andra steget är att 
kombinera ett konceptförslag för varje funktion så att man får fram kompletta lösningar 
som löser alla önskade funktioner. Följer man detta ordagrant kommer man dock få 
oöverskådligt många lösningsförslag relativt fort, som exempel skulle en morphology 
enligt tabell 3-1 resultera i 27 olika lösningar. 

Tabell 3-1: Ett exempel på en Morfologisk matris med tre  vägar fram till lösningsförslag. 

 
Istället gäller det att ha fingertoppskänsla och försöka hålla nere konceptförslagen. Det får 
dock inte glömmas att denna fas går ut på att ta fram koncept, så energi skall inte läggas 
på att tänka för mycket på detaljer då det oftast räcker med enkla skisser. 

3.2.2 Koncepturvalsmetoder 

I boken ”The Mechanical Design Process” tar Ullman även upp flertalet 
koncepturvalsmetoder som kan användas för att gallra fram det bästa av de framtagna 
koncepten. Enligt Ullman är målet att välja ut det konceptet med störst potential att bli en 
kvalitetsprodukt med så lite resurser som möjligt. Urvalsprocessen innebär både att 
koncepten jämförs inbördes men även att de jämförs om och hur bra de uppfyller 
kriterierna. De koncepturvalsmetoder som har använts i detta projekt för att hjälpa 
författarna att fatta beslut om vilket koncept att gå vidare med beskrivs nedan. 
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Magkänslan 

När ett koncept tagits fram så får utvecklaren oftast en av tre direkta reaktioner: (1) det är 
inte realistisk, lösningen är omöjlig att genomföra; (2) det kanske kan fungera om något 
annat händer; (3) det är en möjlig lösning. Denna bedömning grundar sig på magkänslan 
hos utvecklaren som jämför med tidigare erfarenheter. Detta ger att en mer erfaren 
utvecklare har i denna fas större känsla för hur olika koncept kommer fungera. 
 
Det är inte realistiskt. Om en lösning verkar vara oanvändbar och orealistisk bör den 
ändå beaktas ifrån olika vinklar innan den sorteras bort. Frågan som måste ställas är 
varför det är en orealistisk lösning. Denna fråga kan resultera i fyra olika svar: 
uppenbarlig omöjlighet, möter inte kundens krav, en lösning som skiljer sig för mycket 
ifrån hur saker brukar lösas och slutligen att lösningen inte är en egen idé och därav finns 
det ingen vilja att ha kvar den. Slutligen bör tankar riktas till om lösningen kan ge upphov 
till nya lösningsalternativ, och på så sätt ta ett steg tillbaka till konceptgenereringen. 
 
Det kan fungera. Den första känslan kan vara att döma ett konceptförslag till att det 
kommer att fungera om något annat sker. Andra faktorer kan vara att tillgänglig teknik 
inte är redo än, om ny information blir tillgänglig eller konceptet är beroende på att andra 
detaljer utvecklas. 
 
Det är en möjlig lösning. De koncept som är svårast att bedöma är de som inte är 
uppenbart dåliga eller bra lösningsförslag, men fortfarande bra nog för att övervägning 
bör ske. Konstruktionskunskap och erfarenheter är viktiga faktorer för att utvärdera 
sådana koncept, och om sådan kunskap och erfarenhet inte finns måste den inhämtas. 
Detta kan ske genom framtagning av modeller och prototyper vilka är lätta att utvärdera. 

Go/No-Go 

När ett koncept klarar ’magkänslegallringen’ är det dags för en go/no-go gallring. Denna 
gallring baseras på två saker: de uppsatta kriterierna för produkten samt tillgängligheten 
av tekniker som används. 
 
Varje koncept måste jämföras mot kundens krav, vilka ställs i frågeform som kan 
besvaras med ja eller kanske (go), eller nej (no-go). Detta hjälper inte bara till att ta fram 
de koncept som inte längre skall finnas kvar i utvecklingsarbetet utan ger även möjlighet 
till nya idéer. Om ett koncept bara får ett fåtal no-go så kan det vara värt att modifiera 
istället för att eliminera konceptet. Denna metod pekar snabbt på de svaga punkterna hos 
ett koncept så att dessa kan förbättras. Utöver att klara av kundens krav skall konceptet 
vara möjligt rent tekniskt och inte kräva tekniker som inte kan anses som redo att 
använda inom dagens produktion.  

Beslutsmatris 

Beslutsmatris metoden, även kallad Pugh’s metod, är en relativ enkel men likväl effektiv 
metod för att jämföra koncept mot varandra. Målet med metoden är att betygsätta hur de 
olika koncepten klarar av att uppfylla produktönskemålen som satts upp. En jämförelse 
av slutresultatet för respektive koncept ger information om de bästa alternativen samt 
information inför viktiga beslut.  
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Beslutsmatrisen är en metod som bygger på upprepande bedömningar, som testar 
uppfyllelsen och förståelsen av kraven, och identifierar snabbt de bästa alternativen samt 
ger uppslag till nya idéer för lösningsförslag. Metoden blir mer effektiv om varje 
gruppdeltagare själv bedömer de olika konceptförslagen för att gruppen sen ska 
sammanställa alla individuella resultat och på så sätt upprepas bedömningarna när hela 
gruppen går igenom var och en av medlemmarnas personliga bedömningar.  
 
En Pugh matris görs i fem steg där det första man gör att bestämma vilka kriterier som 
ska jämföras (se 1 i figur 3-2) mot de olika konceptförslagen. Kundens önskemål på 
produkten är exempel på kriterier som kan sättas in. Efter att alla kriterier listats skall 
dessa rangordnas (se 2 i figur 3-2) och ges ett viktningsvärde där högre värde betyder en 
viktigare kriterier. Tredje steget är att bestämma vilka koncept som skall jämföras (se 3 i 
figur 3-2). Det är viktigt att alla koncept är på samma nivå i utvecklingen. Med detta 
menas att det är bäst att presentera alla koncept på samma sätt, generellt är en enkel skiss 
bästa sättet, så länge alla ligger på samma nivå så att inte skisser ställs mot bilder på 
färdiga prototyper. Fjärde steget är att utvärdera de olika koncepten (se 4 i figur 3-2). 
Först bestäms vilket av förslagen som skall fungera som referens, mot vilket alla andra 
förslag jämförs. Är det en omkonstruktion så är det kanske att föredra att ha dagens 
lösning som referens. Varje kriterium för varje alternativ lösning ställs mot referensen, är 
det bättre än referensen sätter man ett + för det kriteriumet och det konceptet, är det 
sämre sätter man ett –, och om de kan anses likvärdiga ett S (same). När alla kriterierna 
viktats mot referensen så är det dags för femte steget, vilket är att sammanställa 
utvärderingen (se 5 i figur 3-2). Viktningsvärdena räknas helt sonika ihop för alla kriterier 
hos respektive alternativ. Är det ett + så adderas det till viktningsvärdet, ett – så 
subtraheras det och slutligen med ett S görs varken eller. Slutvärdet blir sedan en siffra 
som visar hur mycket bättre eller sämre förlaget anses vara än referensen, ett positivt tal 
visar på att det är bättre än referensen, och ett negativt tal är sämre.  

 

Figur 3-1: . En Pugh’s matris struktur (Ullman, 2003). 
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3.2.3 Resultat av idégenereringsfasen 

Ur den inledande konceptgenereringen uppkom det 12 stycken lösningsprinciper, vilka 
kan återfinnas i bilaga 9 med dess för- respektive nackdelar. Dessa presenterades sedan 
för handledaren på ELS i tur och ordning. Principerna genomgick därefter en 
grundläggande urvalsprocess, utförd utav författarna i samråd med ELS, där magkänslan 
och go/no-go metoderna var tongivande. Genom denna urvalsprocess bestämdes det att 
tre stycken principer, av de 12 ursprungliga, skulle tas med till nästa fas för förfining och 
modellbyggande. Dessa tre koncept var ”dammsugarpåsen”, ”draglådan” och ”borsten på 
trumman”. 

3.3 Visualiseringsfasen 
För att kunna utvärdera koncepten och därefter bestämma sig för det bästa kan det vara 
till hjälp att först bygga fysiska modeller för att därefter testa dessa. Fysiska modeller 
demonstrerar funktion och form och gör så att känslosinnet aktiveras och bidrar på så sätt 
till bättre lösningar än om man inte gör det (Ottosson, 1999). Ett annat sätt är att först 
visualisera lösningen genom en 3D-modell i ett CAD-system och sedan utföra tester i en 
teoretisk miljö. Tid och kostnad för att bygga en modell elimineras på så sätt och 
förändringar kan göras utan fysisk omkonstruktion är nödvändig. Generellt gäller dock att 
ju mer komplex en produkt eller ett koncept är, desto mer lämpar sig att bygga fysiska 
modeller (Ullman, 2003). Ullman åskådliggör dessa två synsätt med två 
utvärderingscykler, där den yttre loopen är den teoretiska cykeln och den inre är den 
fysiska.  
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Figur 3-2: Ullmans utvärderingscykler. 
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3.3.1 Funktionstester 

Ur idégenereringsfasen togs tre lösningsförslag med till visualiseringsfasen. För att kunna 
utvärdera lösningarna mer innan den slutgiltig utvärdering så bestämdes det att det skulle 
byggas funktionsdugliga fysiska modeller av två av lösningarna medan den tredje 
lösningen endast skulle visualiseras med hjälp av en 3D-modell. Anledningen till detta 
beslut var att ELS hade erfarenhet av principen som den tredje lösningen, ”borste på 
trumman”, byggde på och det ansågs vara mer intressant att se hur de två första 
lösningsförslagen fungerade och hur luddet beter sig i dessa två lösningsförslag. 
Testriggarna monterades in i en maskin och tester utfördes enligt bilaga 9, 10. Även ett 
mindre test gällande material till ”draglådans” skrapa utfördes enligt bilaga 11. 

Koncept 1 - Dammsugarpåsen 

 
Istället för det snedställda filtret som sitter i filterrummet i dag så monteras en sydd påse 
över utloppet från trumman. På så sätt sugs luften först genom trumman och textilerna 
och sedan igenom filterpåsen. När sedan påsens insida är täckt med ludd kan påsen 
monteras ned och innehållet lätt tömmas genom att man vänder påsen ut och in.  

Koncept 2 – Draglådan  

Dagens snedställda filter tas bort. Istället avskärmas insuget med hjälp av låda av bockad 
plåt. Ett filter spänns upp över lådan nedanför utsuget för under trumman. En 
borstanordning monteras på skenor och ligger an mot filtret. Efter ett antal cykler dras 
sedan borsten manuellt över filtret. Luddet sopas av och trillar ned i en behållare, vilken 
töms vid behov. 

Figur 3-4: Koncept 1 –CAD-modell Figur 3-5: Koncept 1 – Testrigg 

Figur 3-6: Koncept 2 – CAD-modell Figur 3-7: Koncept 2 - Testrigg 
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Koncept 3 - Borsten på trumman 

Figur 3-8: Koncept 3 - CAD-modell 

Samma princip som den tidigare lösningen som nämns i kapitel 1.3.2 men istället för att 
filtret sitter ovanför trumman är det placerat nedanför(A) (se figur 3-8). En plåtlåda(B) 
skärmar av insuget i filterrummet och leder upp emot trumman. Ett filter spänns upp för 
utsuget under trumman. En borste(C) monteras på utsidan av trumman. När trumman 
sedan roterar sopas filtret rent utav borsten och luddet ramlar ned på sidan av filtret i en 
låda(D). Filtrets tänkta rotation visualiseras i de tre sekventiella bilderna som illustrerar 
en rotation medsols där borsten reser sig upp och sopar rent filtret. 

3.3.2 Slutgiltig utvärdering 

Efter utförda funktionstester och utvärdering av dessa utfördes en slutgiltig utvärdering 
tillsammans med handledaren på ELS där resultaten av funktionstesterna diskuterades. 
Med hjälp av en Pugh’s beslutsmatris ställdes sedan de tre kvarvarande lösningsförslagen 
mot dagens lösning, vilken fungerade som referens. Författarna listade kriterierna som 
togs ifrån kriteriesammanställningen vilka sedan ELS rangordnade inbördes och slutligen 
genomfördes en gemensam viktning av kriterierna. Då Pugh’s beslutsmatris endast 
jämför om en lösning är bättre, lika bra eller sämre än en referens gjorde författarna en 
utveckling utav matrisen. Samtliga lösningsförslag rangordnades sinsemellan hur pass bra 
de uppfyllde kriterier. Den lösning som ansågs uppfylla kriteriet bäst fick 4, följt av 3, 2, 
1 för de övriga lösningarna. Resultatet av denna åskådliggörs i bilaga 12. 
 
Som matrisen visar kom lösningarna i fallande ordning: ”dammsugarpåsen”, ”dagens 
lösning”, ”borsten på trumman” och på sista plats ”draglådan”. Det gjorde att 
”dammsugarpåsen” vann var främst dess höga enkelhet kring rengöring av filter och 
filterrum och dess möjlighet till visuellkontroll. Med detta resultat som grund tillsammans 
med diskussionen kring testresultaten ifrån våra tester bestämdes det att 
”dammsugarpåsen” var den lösning som skulle vidareutvecklas och förfinas. 
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Vidareutveckling/förfining 

När det bestämts att dammsugarpåsen var det koncept som skulle vidareutvecklas och 
förfinas påbörjades arbetet med att arbeta fram en mer produktions- och användarvänlig 
konstruktion. Den befintliga modellen var inte tillverkad med dessa två faktorer i åtanke 
utan den togs fram med syftet att prova principen att samla upp luddet i en påse. Detta 
medförde att lösningen gjordes om från grunden för att möjliggöra ett användarvänligt 
handhavande. Kriterier som sattes upp för den slutgiltiga lösningen var: 
 

• Filtret behöver komma ner en bit för att underlätta upphängning av påsen. 
• Filtret skall vara lätt att demontera och montera i maskinen 
• Detaljerna skall vara produktions och monteringsvänliga 
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4 Resultat 
Detta examensarbete har resulterat i en ny lösning för att underlätta det dagliga 
underhållet på Electrolux professionella torktumlare. En prototyp har byggts och 
installerats och ritningsunderlag tagits fram. Den konstruerade lösningen har anpassats 
för att rymmas i modell T4250 men även de övriga modellerna i generation 4000 har 
funnit med i åtanke, då detta var ett uppsatt önskemål ifrån Electrolux. Lösningen har 
kontrollerats att uppfylla de alla på förhand uppsatta krav, så när som på kravet att 
maximalt 5 % av luddpartiklarna får passera filtret, vilket ej ännu varit möjligt att testa. 

4.1 Slutgiltig konceptlösning 
Det konceptförslag som slutligen valdes var ”dammsugarpåsen”. Som namnet antyder 
bygger lösningen på att luften sugs igenom en filterpåse, vilket samlar upp luddet, likt en 
dammsugare (se figur 4-1).  
 

Figur 4-1: Den slutgiltiga konceptlösningen. 
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A 

B 

C 

D 

4.1.1 Komponenter och uppbyggnad 

”Dammsugarpåsen” består utav en låda (A), en övre (B) och en undre (C) ram, ett filter 
(D) och ett stöd (E). De olika delarna är utmarkerade i figur 4-2 och 4-3.  
 
Lådan fungerar både som en krage som leder 
ned luften igenom påsen och som en infästning 
för den övre ramen. Lådans konstruktion 
fungerar även som en distans och medför att 
filtrets montering kommer en bit under den 
bärande stålkonstruktionen på framsidan av 
maskinen. På detta vis blir handhavandet kring 
inskjutandet och utdragandet av påsen mer 
lättillgänglig och visuellt kontrollerbar.  
 
De två ramarna fungerar som fästpunkter och 
håller upp formen hos påsen. Den övre ramen 
passar i lådans spår och vilar på dess skenor då 
den är inskjuten. För att förhindra att luft sugs 
vid sidan om påsen har den övre ramen en 
upphöjd kant, som vid ett inskjutet läge, tätar 
mot lådans framkant. En tätningslist har även 
applicerats kring och runt lådans inåtvikta nedre 
kant så att den övre ramen ligger tätt emot. För 
att kunna vända påsen ut och in, och på så sätt 
underlätta vid tömning och rengöring, är den 
undre ramen mindre än den övre, så att de 
passar i varandra. 
 
Filtret utgörs av fyra stycken ihopsydda sidor 
och en botten till en rektangulär påse. Påsens 
övre kant fästs på insidan av den övre ramen 
och botten sys fast runt den nedre ramen. För att 
förhindra att påsen sugs in mot fläkten då denna 
startas har ett vinkeljärn tillverkats och 
monterats i botten av filterrummet. Denna 
fungerar som ett stöd och ligger an mot den 
nedre ramen.  
 
Ritningar kan återfinnas i bilaga 14 

Figur 4-2: 3D-skiss över den slutgiltiga 

konceptlösningen. 

Figur 4-3: Stödet som förhindrar att påsen 

sugs in i fläkten. 

 

E 
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4.1.2 Material, tillverkning och montering 

Förutom att plocka bort delarna som tillhör dagens filterlösning så medför det slutgiltiga 
konceptförslaget inga större konstruktionsförändringar av den befintliga torktumlaren. 
Det enda som behövs är en minskning av det utstansade hålet i den bärande 
stålkonstruktionen. I detta hål monteras sedan lådan som fästs och tätas med hjälp av ett 
konstruktionslim.  
  
Då kragens och ramarnas utformning skulle medföra många och kostsamma bock- och 
svetsmoment och att hålla vikten nere är det tänkt att alla tre detaljer skall tillverkas i 
plast. Tillsammans med Triplan AB, en underleverantör av plastdetaljer, har frågan om 
tillverkning diskuterats. Förslag på plastmaterial som anses vara lämpligt att använda till 
konstruktionen är polypropen copolymer. Runt den nedre, inåtvikta kant fästs en 
strängpressad U-list som tätar mot den övre ramen och skonar filtret mot vassa kanter. 
 
Filterpåsen utgörs av samma filtermaterial som dagens luddfilter (se bilaga 5), detta då 
det tidigt i projektet bestämdes att det inte skulle läggas tid på att leta efter ett nytt 
material då ELS hade många års god erfarenhet av detta. ELS köper in alla sina luddfilter 
från underleverantörer. Stödet bockas av valfritt styvt material och skruvas fast i 
maskinens bottenplatta. 

4.1.3 Kostnad 

En jämförande kostnadskalkyl har gjorts på material- och tillverkningskostnad för en 
komplett lösning (se tabell 13). Uppgifterna om dagens kostnader är hämtade ifrån ELS 
affärssystem medan kostnad för den nya lösningen bygger på offertunderlag. Styckpriset 
för plastdetaljer är beräknat på 5000 detaljer per år.  
 
Nuvarande lösning 
 
Atrikel Antal Pris (SEK) 
Filter 1 26,16 
U-profil 2 16,34 
Skyddsgaller 1 74,00 
Toppanel 1 94,91 
Hållare 1 15,14 
Totalt:  226,55 

 
Dammsugarpåsen 
 
Atrikel Antal Verktygspris Pris (SEK) 
Låda 1 ~90 000 13,00 
Övre ram 1 ~90 000 5,00 
Undre ram 1 ~60 000 3,00 
Filter 1 - 26,16 
Stöd 1 - 12,00 
U-list 1 - 7,50 
Totalt:  ~240 000 63,66 

Tabell 4-1: Kostnadsjämförelse mellan nuvarande- och dammsugarpåselösningen. 
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Styckkostanden för det slutgiltiga konceptförslaget har beräknats till 63,66 kr. Dock skall 
verktygskostnaden betalas av. Antal maskiner med våran lösning som behöver säljas 
innan verktygskostnaderna är insparade blir 1474 stycken (se ekvation 4.1). Med en 
försäljning liknande nuvarande nivåer är verktygskostnaden insparad efter cirka 3,5 
månader (se ekvation 4.2). 
  
 

(4.1)  
 
 

(4.2)  
 
 

4.1.4 Prototypbygge 

För att kunna prova hur funktionen för den vidareutvecklade och förfinade lösningen av 
dammsugarpåsen fungerar så byggdes en ny prototyp. Lösningen är tänkt att göras i plast 
men prototypen som togs fram byggdes i metall då det var önskvärt att snabbt få fram en 
prototyp och undslippa verktygskostnader. Dessutom ansågs en modell i metall kunna 
framhäva funktionen likvärdigt mot en modell gjord av plast. När erforderligt bock- och 
svetsarbete utförts lämnades detaljerna in till lackeringen ute i fabriken. Efter att 
detaljerna kom tillbaka efter lackeringen limmades filterpåsen fast på ramen samt att en 
list applicerades på kragen för att minska risken att luft, och ludd, sugs in jämte filtret. 

4.1.5 Funktionstester 

För att kontrollera att dammsugarpåsens konstruktion fungerade tillfredställande och 
erforderlig tömningsintervall utfördes funktionstester enligt samma arbetsgång som vid 
provning utav testriggen av dammsugarpåsen (se bilaga 9). Det utfördes 24 stycken 
torkcykler innan testerna avbröts på grund av tidsbrist. Resultatet av dessa återfinnes i 
bilaga 13.  
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5 Slutsatser och reflektioner 
Detta examensprojekt har visat oss att enkla lösningar inte alltid är att förakta, då 
responsen vi mött under projektets gång visat på att ingen haft funderingar på att utforma 
luddfiltret som en påse. När projektet först påbörjades var det tänkt att det skulle resultera 
i ett självrensande filter, men detta ansågs rätt snabbt som en hämmande faktor för 
kreativiteten och projektets titel formulerades om till nuvarande namn.  
 
Problemen med den befintliga filterlösningen, och varför vi fick i uppdrag att konstruera 
ett nytt, var främst den otympliga och oergonomiska hanteringen som följer vid den 
nödvändiga rengöringen. Samtidigt är det att föredra att ha så långa intervaller mellan 
rengöringarna som möjligt. Vårat konceptförslag innebär en förenklad hantering och 
bättre arbetshöjd då filtret kommer högre upp och kan lätt tömmas genom att plocka bort 
hela filtret och tömma det ut och in. Genom att vi använder oss av en påslösning ökar 
filtrets area betydligt och innebär längre intervaller mellan underhållet. Vidare medför 
”dammsugarpåsen” en renare miljö i tvättstugan, eller var torktumlaren är tänkt att stå, då 
det inte uppkommer något löst runtflygande ludd i filterrummet, vilket annars riskerar att 
åka ut i lokalen.  
 
Metodiken som har använts igenom projektets gång har baserats på tre stycken mer eller 
mindre erkända författares verk. Valet att hämta inspiration från mer än en metodik 
bestämdes tidigt under projektets gång. Detta då tidigare erfarenhet visat att ett projekt av 
examensarbeteskaraktär innebär snabba vändningar och kräver anpassningsbarhet för att 
hinna så långt som möjligt inom den relativt snäva tidsramen. Vi valde just dessa tre 
författare för att vi hade positiv erfarenhet av dessa från vår studietid på högskolan, 
genom tidigare projekt inom produktutveckling. Vi tycker att detta arbetssätt har fungerat 
bra under projektets gång och har varit ett bra stöd främst under idégenereringsfasen då 
många genererings- och utvärderingsverktyg använts. 
 
Under hela projektets gång har det förts dagboksanteckningar och veckorapporter har 
varje vecka skickats till handledaren. Framförallt dagboksanteckningarna har visat sig 
värdefulla att kunna titta tillbaka i när det dykt upp frågor under projektets gång. 
 
En tidsplan sattes upp tidigt i projektets inledning. Denna har följts väl genom hela hösten 
förutom små justeringar, som till exempel moment som lagts till under resans gång och 
rapportskrivandet som inte kom igång direkt.  
 
Projektet har visat hur användbart det är att kunna bygga prototyper och testriggar på 
framtagna konceptförslag då det är mycket svårt, om inte omöjligt, att i teorin få en bild 
över hur ludd bygger upp på ett filter. Detta blev extra tydligt under testerna av 
dammsugarpåsen då mycket av luddet hamnade i botten, men att det även byggdes upp i 
hörnen och detta medförde att det efter 16 cykler var luddfritt i mitten av långsidorna 
vilket möjliggjorde ett fortsatt bra luftflöde. 
 
Projektet har resulterat i att en prototyp är framtagen och redo för mer långgående tester i 
Electrolux labb. Ett utav kraven var att lösningen skulle möjliggöra ett minimum på 16 
torkcykler innan underhåll av filtret krävdes. De slutgiltiga funktionstesterna visade att 
detta var absolut inga problem med att uppfylla detta krav då prototypen har genomgått 
24 cykler utan synbara förändringar i luftflödet. På grund av tidsbrist fick testerna 
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avbrytas efter 24 cykler men det hade varit intressant att fortsätta testerna för att kunna 
säga hur många fler cykler den klarar i jämförelse mot dagens. Då den tänkta lösningen 
skall tillverkas i plast men prototypen är i metall, kanske det kan finnas intresse av att 
göra en nollserie produktion för att ta fram och prova konceptet tillverkat av plast.   
 
Resultat av tester av dammsugarpåsen bygger på att fläkten sitter där den sitter på dagens 
T4250 maskin, men om man skulle kunna konstruera om maskinen och flytta fläkten så 
att den sitter närmare golvet och mer mot mitten skulle detta medföra att luften sugs mer 
rakt ner genom filtret och ut igenom bottnen. Filtret skulle även dras nedåt och därav 
skulle man slippa eventuella konstruktioner, såsom stödet i prototypen, som gör att filtret 
inte sugs in i fläkten. Idag när fläkten sitter på sidan och en bit upp från golvet medför 
detta att påsen vill dras in mot utsuget samt att luddet vill bygga upp i denna hörna av 
filtret. 
 
Våran enkla lösning innebär, om än prisuppgifterna är ungefärliga, en kostnadsreducering 
på luddfiltret och dess delar. Kostnaden för verktygen är med våra beräkningar insparade 
efter 4 månader. 
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6 Kritisk granskning 
I projektets inledning ägnades stor del till informationssökning av olika slag, allt ifrån 
konstruktionslösningar till olika filtreringsprinciper. Samtidigt bestämdes det rätt så tidigt 
att projektet skulle avgränsas till att endast använda sig utav samma filterväv som 
används till den befintliga lösningen. Detta då ELS har lång och god erfarenhet av denna. 
Projektets resultat speglar detta beslut men så här i efterhand känner vi att det hade varit 
intressant att titta mer och djupare i om det skulle kunna gå att använda andra 
filtermaterial eller filtreringsprinciper. 
 
Under arbetets gång har få direkta användarstudier utförts i fält. Endast ELS och våran 
egen erfarenhet kring torktumlande och dess luddhantering, samt den utförda fältstudien 
har legat till grund till arbetet. Det hade varit bra att även få med synpunkter och feedback 
ifrån ytterliggare användare innan och under konceptgenereringsfasen, vilka hade kunnat 
tillföra ytterliggare insikter och kunskaper. Anledning till att inte fler användarstudier 
utfördes var att projektet i början endast fokuserade på modell T4250, vilken visade sig 
vara svår att finna i närområdet. När man tittar i backspegeln så hade det kanske varit 
bättre att inte begränsa marknadsundersökningen till endast T4250 utan även tagit med 
fler modeller ur generation 4000 eller från andra tillverkare, vilka har ett liknade 
luddfiltersystemet, och på så sätt hittat fler maskiner och brukare i närområdet. De större 
maskinerna säljs även mer till hotell och restauranger samt andra företag som har tvätt i 
egen regi, vilkas brukare kunnat vara intressanta att komma i kontakt med för att se hur 
de uppfattar dagens luddfilter när det kommer till saker som rengöring och ergonomi.  
 
Tanken är att konceptförslaget ska tillverkas i plast men prototypen är tillverkad i metall. 
Detta då det var önskvärt att snabbt få fram en prototyp och en modell i metall ansågs 
kunna framhäva funktionen likvärdigt mot en modell gjord av plast. På grund av detta vet 
vi inte med säkerhet om de slutgiltiga funktionstesterna kommer att ge samma resultat 
som den tänkta lösningen i plast.  

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
Omfattande tester på lösningen behöver utföras innan den kan implementeras i 
produktionen av torktumlare. För att säkerhetsställa hur många cykler som kan utföras 
innan tömning erfordras långgående tester. Det hade varit önskvärt att ta reda på mer 
exakt hur många tvättcykler ”dammsugarpåsen” klarar av med bibehållen 
torkningseffektivitet, detta för att kunna påvisa att påsen kräver mindre underhåll än 
nuvarande lösning.  För att användaren ska veta när påsen är i behov av att tömmas kan 
något typ av varningssystem byggas in, exempelvis en indikatorlampa. Varningssystemet 
skulle kunna kopplas till en räknare som räknar antalet genomförda torkcykler eller 
kopplas till en temperatursensor för att mäta temperaturen på inluften.  
 
Det är även att rekommendera att utföra fler användartester, med både tvättstuge- och 
professionella användare, då inga mer omfattande användartester utfördes under 
utvecklingsarbetets gång. Genom dessa kan man granska deras mottagande och ta in 
kommentarer angående höjd och användarvänlighet etcetera innan beslut fattas att 
produkten ska gå vidare till noll-serie tillverkning. 
 
Den framtagna lösningen kan säkerligen utvecklas och optimeras för produktion. Då 
författarnas erfarenhet gällande plastkonstruktion är relativt begränsad är det troligt att det 
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skulle kunna gå och finna en mer optimal och kostnadseffektiv konstruktion, tillsammans 
med en plasttillverkare, gällande radier, släppvinklar, fästanordningar och liknande.  
 
Slutligen återstår det även att se till möjligheterna att kunna implementera lösningen i fler 
utav generation 4000s maskiner. Dimensionsändringar kan behövas för att samma 
plastdetaljer ska kunna användas i så många modeller som möjligt.   
 
 
 



REFERENSER 

36 

7 Referenser 
 
Litteraturkällor: 
 
Friberg D., Runhäll T., (2005), AB Electrolux – en koncern i förändring, 

Kandidatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborg. 
 
Mullen, B., Johnson, C., & Salas, E., (1991), Productivity loss in brainstorming groups: a 

meta-analytic integration, Basic and Applied Social Psychology, 12, sidorna 3-23. 
 
Olsson F., (1995), Principkonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion, LTH, 
Lund, omarbetad utgåva. 
 
Olsson F., (1995), Primärkonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion, LTH, Lund, 
Omarbetad utgåva. 
 
Ottosson S., (1999), Dynamisk Produktutveckling, Tervix AB, Floda. 
 
Ullman David G., (2003), The Mechanical Design Process, McGraq-Hill Higher 
Education, NY, tredje utgåvan. 
 
Winter J., (1985), Problemformulering, undersökning och rapport, Liber, andra upplagan. 
 
Personreferenser: 
 
Ahlkvist Johansson Helena, 070-607 79 90, Energimyndighetens Testlab 
 
Johansson Lars G., 035-16 72 02, Högskolan i Halmstad, Universitetslektor 
Maskinteknik, handledare för projektet. 
 
Johansson Torsten, 0479-255 52, Triplan AB, Teknisk Säljare 
 
Jonasson Bo-Lennart, 0372-665 23, Electrolux Laundry Systems AB - Marknadschef 
 
Linnér Stefan, 0372-665 98, Electrolux Laundry Systems AB - Eftermarknadschef 
 
Nilsson Lars, 0708-82 49 17, Lars Nilssons Fastighetsservice - Fastighetsskötare 
 
Pettersson Ingrid, 0372-66 336, Electrolux Laundry Systems AB – Områdeschef 
Torktumlare, handledare för projektet. 
 
Internetreferenser: 
 
[1] http://www.electrolux.com/about_electrolux.aspx, 2007-09-10 
[2] http://www.laundrysystems.electrolux.com/, 2007-09-10 
[3] http://www.electrolux.se/, 2007-09-11 
[4] http://www.hardfacts.se/Forstudie.htm, 2007-10-29 
[5] http://www.siq.se, 2007-11-26 



Innehållsförteckning - Bilagor 

37 

8 Bilagor 
 
Bilaga 1 Projektbeskrivning 
 
Bilaga 2 Tidsplan 
 
Bilaga 3 Benchmarking 
 
Bilaga 4 Kriterieuppställning 
 
Bilaga 5 Materialdata filter 
 
Bilaga 6 Modellbeteckning ur ELS produktsortiment 
 
Bilaga 7 Produktdatablad T4250 
 
Bilaga 8 Initierande konceptgenerering - principer  
 
Bilaga 9 Testprotokoll 1 – ”Dammsugarpåsen” 
 
Bilaga 10 Testprotokoll 2a – ”Draglådan” 
 
Bilaga 11 Testprotokoll 2b – Provning av skrapor 
 
Bilaga 12 Slutgiltig Utvärdering – Pugh’s beslutsmatris 
 
Bilaga 13 Funktionstester av prototyp 
 
Bilaga 14  Ritningar 



Bilaga 1 

 

Projektbeskrivning 
 
 
Student/er: Jerry Haraldsson  

781117-4692, tel: 0735-316866 
Alexander Routledge 

 830206-8559, tel: 070-2878086 
    

tpp.halmstad@gmail.com 
 
Titel på examensarbete: Förenkling av det dagliga underhållet hos 

Electrolux professionella torktumlare  
 
Uppdragsgivarens namn:  Electrolux Laundry Systems AB 
Handledares namn på företaget: Ingrid Pettersson 
   tel: 0372-66336 
 
Handledare på Högskolan:  Lars-G Johansson 
   tel: 035-167202 
 
Syfte med projektet: Att ta fram en lösning som underlättar 

underhållet av luddfiltret på Electrolux 
torkumlare T4250.  

 
Förmodad metodologi: Projektets genomförande kommet att byggas 

på Ullmans metodologi för 
produktutveckling. Även kompletterande 
produktutvecklingsmetoder kommer att 
tillämpas. 

 
Kort summering av relevant litteratur: The Mechanical Design Process, Ullman. 
 Dynamisk Produktutveckling, Ottosson 
 Princip- och Primärkonstruktion, Olsson 
 
Tillgänglig data: Ritningar på dagens maskin(er). 
 Tillgång till dagens maskin 
 
Dator program och nödvändiga  
faciliteter: Tillgång till Catia för att kunna rita upp 

modellerna och ta fram ritningsunderlag till 
prototypbyggandet.  

 
Ganttschema Se bilaga 2. 
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Tidsplan 
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Benchmarking 

Tillverkare Land Modell Trumvolym Utluft Luddfilter 

 Sverige 

 

T4250 250L Radiell 
"Stort självrensande luddfilter" – Snedställt luddfilter 
under trumman 

 

T6251 250L Radiell 

 

Tyskland 

 

PT5251 250L Radiell 

"Stort luddfilter" - liknande lösning som Electrolux, 
Rengöres dagligen 

 

DA11 220L Radiell 

 
T11 

 
250L Radiell  

Danmark 

 
T13 285L Radiell 

"Stort luddfilter" – ”extra lång tidsintervall mellan 
rengörningarna”, liknande lösning som Electrolux 

 

USA 

 

T30 340L Radiell "Extra large lint capacity" Rengöres dagligen 

 

Belgien 

 

DR25 217L Radiell 
Snedmonterat "självrensande", liknande lösning som 
Electrolux 
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Resultat: 
Resultatet från benchmarkingen visade att det idag inte finns några 
helt självrensande filter på marknaden för maskiner som är i 
T4250’s storleksklass. Alla utav de nio granskade modellerna, från 
sju olika tillverkare, använder sig, likt ELS T4250, ett stort 
rektangulärt filter. Två av företagen sa sig ha ett självrensande filter, 
och när vi kontaktade dem så hade de två olika men ändå snarlika 
förklaringar.  
 
Cissell förklarade sitt självrensande filter med att filtret sitter lite löst 
uppspänt på ramen, vilket gör att när maskinen är igång så buktar 
filtret inåt medan luddet byggs på. När sedan maskinen stanna 
släpper då undertrycket och filtret buktar nu neråt och luddet 
spricker upp och faller till golvet. 
 

IPSO gav förklaringen att då filtret lutar kommer gravitationen göra 
att luddet lossnar och faller ner till golvet av sig självt. Men detta 
fenomen kommer ej ske om man rengör filtret dagligen, samt att hur 
mycket maskinen används spelar en viktig roll. IPSO hade även 
skickat vidare författarnas fråga till PODAB, vilka är deras svenska 
distributör, vilka förklarade att de inte använder det argumentet här i 
Sverige då de använder ett annat slags filter. 
 
Electrolux använder sig också på sin hemsida av 
försäljningsargumentet att T4250 har ett självrensande luddfilter. 
Men den självrensande effekter uppstår bara när man inte rengör 
luddfiltret regelbundet, vilket medför att det blir sämre 
luftgenomflöde i maskinen. Undersökningen visade dock att de 
flesta modeller har ett rengöringsintervall mellan tre torkcykler och 
en dag för luddfiltret. 

 

USA 

 

OPL 25 217L Radiell 
"Självrensande filter med stort uppsamlingsområde" 
liknande lösning som Electrolux 

 

USA 

 

SL 20 212L Radiell Rengöring av luddfilter var 3-4 torkcykel. 

 

Tyskland 

 

T134 275L Radiell ”Stor luddfilter area” 
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Kriterieuppställning 
 
 
Process 

 
Klass 

  
Åtkomsten av ludd för tömning ska ske framifrån K 

Max 5% av luddet får passera igenom filtret K 

Ej påverka torktiden negativt mot dagens lösning K 

Klara av minst 16 torkcykler innan tömning av ludd är nödvändigt Ö 

Livslängd på minst 15 000 torkcykler Ö 

Filtret ska kunna rengöras från ludd Ö 

Så få antal unika detaljer som möjligt Ö 

 
Omgivning 

 

  
Tåla fuktig miljö K 

Tåla dammig miljö K 

Kemikaliebeständig mot ämnen som återfinns i tvättmedel, sköljmedel etc. K 

Värmebeständig upp till 70 grader K 

Skall kunna rymmas i en T4250 Ö 

Inte försvåra rengörningsmöjligheterna i filterrummet Ö 

 
Människa 

 

  
Ej medföra risk för personskada K 

Ergonomisk Ö 

Montering skall kunna utföras av en montör Ö 

Tillåta visuell kontroll av filtrets status Ö 

Underhåll av fläkt ska kunna utföras framifrån K 

 
Ekonomi 

 

  
Materialkostnad får högst uppgå till 3 % av maskinens materialkostnad K 

Befintliga maskinparken skall kunna användas Ö 

 
 
 

 K = Krav 
 Ö = Önskemål 
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Materialdata filter 
 
 
Leverantör: Tekniska Precisionsfilter JR AB 
Beteckning: PA 160/43 
Material: Polyamid 
Öppen Area: 43 % 
Mask antal:  43 trådar/cm 
Tråd diameter:  80 mikron 
Vikt:  50 g/ m2 
Tjocklek: 144 mikron 
Luftgenomsläpplighet:  7500 l/ m2s 
Area:  750 mm x 525 mm = 393750 mm2 = 0.39 m2 
Rammaterial: Galvad Plåt 
 
 
 
 

Den befintliga lösningen 
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 Modell T4130 T4190 T4250 T4290 T4300 T4350 T4530 T4650 T4900 T41200 
            

Kapacitet Trumvolym 
(Liter) 

130 190 250 286 2 x 300 349 528 650 900 1200 

 Kapacitet torr 
vikt (kg) 

7.2 10.6 13.9 15.9 2 x 16.7 19.4 29.3 36.1 50 66.7 

Mått Bredd (mm) 595 720 790 710 790 790 960 960 1290 1290 

 Djup (mm) 700 725 900 1120 1100 1120 1180 1370 1295  

 Höjd (mm) 850 113 1740 1880 1940 1740 1995 1995 2465 2465 

Förbr.  Elektrictet 
(kWh/kg) 

2.5/5.5 3.5/7.6 5.8/11 8.5/13.5 7.1/13.6 7.7/16 15/23 17.9/29.5 26.2/45 35.6/60 

 Tid 
(minuter/kg) 

34/5.5 27/7.6 27/11 29/13.5 21/2x13.6 27/16 22/23 23/29.5 26/45 27/60 

Trumma Trumma med 
revisering 

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

Motor Trefasmotor ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 Enfasmotor ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - 

Årsvolym (2006) - 3913 1553 1756 2852 2017 1155 795 161 280 

  Teckenförklarning ● Standard ○ Alternativ - Ej tillgänglig 
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Inledande konceptgenerering - Principer 
 

1. Cyklonavskiljare - Luftflödet passerar ett 
cyklonfilter som fungerar genom att partiklar 
separeras från luften genom centrifugalkrafter. 
Luften leds in i toppen av en vertikal cylinder och 
går in i en spiralformad bana nedåt. Partiklarna 
tvingas av centrifugalkraften ut mot cylinderns 
väggar och faller sedan med hjälp av gravitationen 
ned genom hålet i botten. Luften fortsätter ned i 
konen till den vänder och den rena luften går i en 
rak linje up och ut. 

  
 

 
 
 
 

Källa: www.epa.gov/eogapti1/module6/matter/control/images/fig01.gif 

 

Fördelar Nackdelar 
Inget vävt filter behövs 
Känd teknik 

Osäkerhet omkring hur tekniken 
fungerar med (fuktig)ludd 
Tveksamheter gäller med hur pass ren 
luften kan bli.  

 
2. Dammsugarpåse - Ett filter, sydd som en påse, monteras över utloppet från 

trumman. På detta vis fås en filtrering som fungerar som en dammsugare. När 
sedan påsens insida är täckt med ludd kan påsen monteras ned och innehållet 
tömmas genom att man vänder påsen ut och in.  

 

 
 

Fördelar Nackdelar 
Stor filterarea 
 

Besvärlig vid rengöring? 
Osäkerhet kring luddfördelningen i 
filtret 
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3. Omvänd dammsugarpåse – Liknande princip som vissa grov/våtdammsugare 
använder sig utav. Ett håligt och ojämnt munstycke sitter kring insuget till 
motorn. En filterpåse monteras ledigt utanpå munstycket (A). När motorn sätt i 
gång sugs ludd in och fastnar i filtret, vilken i sin tur sugs in, ihop och kramar 
kring munstycket (B). När sedan motorn stängs av släpper filtret munstycket och 
vecklar ut sig igen till sitt ursprungliga läget (C). Lagret av ludd som ansamlats 
under torkcykeln spricker upp och lossnar ifrån filtret och faller ner i botten. 

 
Fördelar Nackdelar 
Långa tidsintervaller mellan tömning  Luddet har för liten egentyngd? 

Stor omkonstruktion av tumlaren ett 
måste. 

 
4. Elektrostatiskt fält – Genom att först ladda partiklar i luftflödet elektrostatiskt 

kan man separera partiklarna genom att attrahera dem till en motsatsladdad platta 
eller yta.  

 
Fördelar Nackdelar 
Inget vävt filter behövs Tveksamheter kring tekniken 

 
5. Vibrationer - När filtret är fullt med ludd vibreras/skakas hela filtret så att luddet 

släpper och ramlar ned på botten. 
 

Fördelar Nackdelar 
Inga större omkonstruktioner behövs  
Ingen mekanisk kontakt med filtret 

Luddet har för hög adhesion 
En extern kraftkälla måste till 
Ökad ljudnivå? 
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6. Tryckluft – Antingen kopplas ett befintligt tryckluftssystem in, om det finns i 

lokalen, eller så monteras en liten kompressor in i maskinen. Luften används 
sedan att bakifrån blåsa loss luddet ifrån filtret.  

 
Fördelar Nackdelar 
Ingen mekanisk kontakt med filtret 
Liten omkonstruktion 

Extern tryckluftskälla måste till 
Luddet blåses upp och runt 

 
7. Omvänt luftflöde - Genom att snurra turbinen som suger in luften åt ”fel håll” 

och därmed vända på luftflödet blåses luddet ifrån filtret. 
 

Fördelar Nackdelar 
Liten omkonstruktion måste till Luddet blåses upp och runt 

Osäkerhet om lufttrycket räcker till? 
 

8. Vindrutetorkare – Likt en bils vindrutetorkare rör sig en borste, vilken är 
monterad på en motor över filtret i en cirkelbåge. Borsten sopa rent filtret och 
luddet trillar ned på botten. 

 
Fördelar Nackdelar 
Mekanisk avlägsning av ludd 
Enkel konstruktion 

Extern kraftkälla måste till 
Hela filtret rengörs ej 
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9. Borste på skena – En borste förs fram och tillbaka och sopar filtret rent. 
Rörelsen utförs med hjälp av en motor och styrs med hjälp av en skena.  

 
Fördelar Nackdelar 
Mekanisk avlägsning av ludd 
Enkel konstruktion 

Extern kraftkälla måste till 
 

 
10. Roterande filter – En filtermatta spänns upp i en fyrkant över fyra rullar och 

placeras så luftflödet led in i toppen av fyrkanten och sedan ut igenom filtret. 
Efter en torkcykel roterar filtermattan ”ett steg”. Under denna rotation sopas 
filtret rent utav en borste och en ren filteryta hamnar nu framför insuget. Luddet 
ansamlas i botten av fyrkanten och töms därefter vid behov. 

 
Fördelar Nackdelar 
Kontrollerbar luddmängd på filtret. 
Mekanisk avlägsning av ludd 
 

Många rörliga delar 
Omkonstruktion krävs 
Extern kraftkälla måste till 
Mindre underhållsvänlig 
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11. Borste på trumma – Ett filter spänns upp för utsuget under trumman. En borste 
monteras på utsidan av trumman. När trumman sedan roterar sopas filtret rent 
utav borsten och luddet ramlar ned på sidan av filtret i en låda. 

 

 
Fördelar Nackdelar 
Erfarenheter av lösningen finns inom 
ELS 
Mekanisk avlägsning av ludd 
Ingen extern kraftkälla behövs 

Kräver dimensionsförändring av 
trumman 
Försvårar visuell kontroll av filtret 

 
 

12. Draglåda – Ett filter spänns upp för utsuget under trumman. En borstanordning 
monteras på skenor och ligger an mot filtret. Efter ett antal cykler drar man sedan 
borsten manuellt över filtret. Luddet sopas av och trillar ned i en behållare, vilken 
töms vid behov. 

 
Fördelar Nackdelar 
Enkel konstruktion 
Inga externa kraftkällor 

Kräver handhavande 
 

 
Sammanfattning:  
 

- Luddet får en god vidhäftning till filtret när lager byggs upp. Våra enkla tester 
visar att endast skakning eller slag bakifrån inte är tillräckligt för att lossa luddet. 
Där igenom anses det att en mekanisk rengöring krävs.  
Principer som faller bort med detta är: Omvänt luftflöde, Tryckluft, Omvänd 
dammsugarpåse och Vibrationer.  

 
- Då krav på underhållsvänlighet och en ”ekonomisk” lösning efterfrågas anses det 

inte försvarbart att införa en extern kraftkälla och dess ingående delar Därav 
faller principerna: Roterande filter, Borste på skena, Vindrutetorkaren 

 
- Då stor osäkerhet om funktionen kommer att fungera och/eller brist på 

teknikmognad faller principerna: Elektrostatisk rengöring och 
Cyklonavskiljare 
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Testprotokoll 1 – ”Dammsugarpåsen” 
 
Material: 

Torktumlare T4250 (9 kW), Lösningsförslag 1 – ”Dammsugarpåse”, PC, 
Datalogger, Tvättmaskin, Tryckluftsmätare, Våg, Textilier.  

 
Förberedelser:  

Filterutrymmet på en ny torktumlare T4250 byggdes om och 
lösningsförslag 1 – ”dammsugarpåsen” tillverkades och monterades in i 
maskinen (se bild nedan). En PC kopplades upp till torktumlaren så att 
inoch ut temperatur loggades. Även en tryckluftsmätare användes och 
placerades i en ventil i ventilationen, fyra meter ifrån maskinens utblås, för 
att iakttaga hur tryckfallet förändras relativt med tiden.  

Dammsugarpåsen monterad i maskinen. 

 
Genomförande: 

Testerna inleddes med att textilier av bomulls och frotté torktumlades helt 
”snustorra” (bone dry). Därefter plockades två laster av textilier (last A 
och B) ihop på 10,15 kg vardera, vilket resulterar i 11 kg när textilierna har 
fått stå och dragit åt sig utav rummets luftfuktighet på 8 %.  
Därnäst blötlades och centrifugerades last A i en tvättmaskin tills den hade 
uppnått 50 % i fukthalt. De våta textilierna vägdes och placerades sedan i 
en torktumlare, där de sedan tumlades med full effekt under 36 minuter, 
allt enligt T4250s produktspecifikation. Under tiden som last A 
torktumlades så blöttes last B för att effektivisera och snabba upp 
testprocessen. 
Efter tumlingen vägdes textilierna igen, för att se hur pass hög fukthalt 
som återstod. Mellan varje tumling kördes maskinen först med kalluft i 
fem minuter innan trycket mätes i ventilationstrumman. Resultat såsom 
vikter, temperaturer och tryck sparades och fördes ner i en tabell (se tabell 
1). Denna procedur upprepades sedan från och med blötläggningen under 
16 cykler för att representera en hel dags arbete (8 timmar), då maskinen 
körs nonstop. 
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Resultat: 
 

Omgång Tvättlast Initial 
(kg) 

Blött 
(kg) 

Fukt 
kvar 1 

(%) 

Posttorkning 
(kg) 

Fukt 
kvar 2 

(%) 

Tryck 
(Pa) 

Tryckförändring 
(%) 

         

1 A 11 17,52 59,27 11,68 6,18 50 8,7 

2 B 11 16,46 49,64 11,38 3,45 55 19,6 

3 A 11 17,48 58,91 11,88 8,00 74 60,9 

4 B 11 16,56 50,55 11,5 4,55 65 41,3 

5 A 11 17,42 58,36 11,84 7,64 70 52,2 

6 B 11 16,5 50,00 11,28 2,55 75 63,0 

7 A 11 17,6 60,00 11,86 7,82 73 58,7 

8 B 11 16,54 50,36 11,3 2,73 79 71,7 

9 A 11 17,38 58,00 11,56 5,09 78 69,6 

10 B 11 16,56 50,55 11,2 1,82 76 65,2 

11 A 11 17,54 59,45 11,66 6,00 78 69,6 

12 B 11 16,58 50,73 11,36 3,27 79 71,7 

13 A 11 17,5 59,09 11,66 6,00 73 58,7 

14 B 11 16,57 50,64 11,3 2,73 78 69,6 

15 A 11 17,42 58,36 11,5 4,55 75 63,0 

16 B 11 16,58 50,73 11,24 2,18 78 69,6 

Tabell 2: Mätdata dammsugarpåse, (referens tryck 46 Pa) 

 
 
 
 
 

Körning 1 Körning 2 
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Körning 3 Körning 4 

Körning 5 Körning 6 

Körning 7 Körning 8 
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Körning 9 Körning 10 

Körning 11 Körning 12 

Körning 13 Körning 14 
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Körning 15 Körning 16 
 
Slutsatser: 

• Endast mindre variationer mellan de olika körningarna 
• I de två första körningarna ses en något högre temperatur än i 

resterande. Beror troligtvis på ej korrekt installation av filtret 
– filtret sögs in och låg över insuget. Åtgärdades till den tredje 
körningen genom att spänna ut filtret. 

• I körning 7 ses en stor höjning och top i början utav kurvan. 
Inga säkra förklaringar men är troligt att luckan öppnades 
under körningen. 

• Fastän det byggdes upp ludd på filtret så fick vi inga större 
förändringar i kurvorna eller tryck. Vi hade hoppats på att 
kunna få följa hur temperatur och tryckfallet förändrades med 
ökad luddmängd. Varför detta ej skedde beror till stor del på 
fläkten som, enligt ELS, är kraftigt överdimensionerad, vilket 
medför att fastän filtret börjar sättas igen så räcker fläkten till 
och orkar dra igenom luften. Hade det varit en betydligt 
mindre fläkt så skulle vi nog ha sett att speciellt temperatur 
kurvorna skulle börja stiga betydligt mer.  
En annan självklar anledning till att filtret inte satte igen så 
mycket som vi ville var ju den större filterarea vi åstadkom 
genom att använda oss utav en påse.  

• Det vi såg var att ett tjockt lager av ludd ansamlades på botten 
av påsen, närmast utsuget. När väl botten hade täckts började 
luddet stiga upp efter kanterna, men främst i hörnen. Visst 
ludd föll ned i botten ifrån kanterna. 

• Påsen tömdes genom att vända den ut- och in. Luddet föll av 
relativt enkelt och en hela botten släppte som en enda stor 
”luddkaka”. 

• Om mer tid och vilja hade funnits hade det varit intressant att 
se hur många cykler som går att köra med denna lösning. 
Kanske man bara behöver tömma en gång per vecka?  
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Testprotokoll 2 – Draglåda 
 
Material: 

Torktumlare T4250 (9 kW), Principlösning 2 – ”Draglåda”, Datalogger, 
PC, Tryckluftsmätare, Textilier, Våg, Tvättmaskin  

 
Förberedelser:  

Filterutrymmet på en ny torktumlare T4250 byggdes om och 
lösningsförslag 2 – ”draglådan” tillverkades och monterades in i maskinen 
(se bild nedan). En PC kopplades upp till torktumlaren så att in- och ut 
temperatur loggades. Även en tryckluftsmätare användes och placerades i 
en ventil i ventilationen, fyra meter ifrån maskinens utblås, för att iakttaga 
hur tryckfallet förändras relativt med tiden. 

 

Draglådan monterad i maskinen 

 
Utförande: 

En last på 11 kg med blandade textilier (bomull, frotté) vägdes upp. Lasten 
stoppades sedan in i en tvättmaskin och genomgick ett tvättprogram för att 
uppnå 50 % fukthalt. Därefter vägdes textilierna igen och lastades sedan in 
i våran modifierade T4250. Allt enligt produktspecifikationerna torkades 
därpå lasten under 36 minuter i full effekt. Tiden 36 minuter är räknat på 
hur lång tid det tar att torka en last torr bestående av 100% bomull. Då vi 
hade blandad last med frotté, för att framkalla mer ludd, blev inte 
tvättenhelt torr och därför vägdes lasten ytterliggare en gång för att få reda 
på resterande fukthalt. Under torkcyklerna mättes in- och uttemperatur och 
efter varje cykel mättes trycket med kalluft i utblåsröret, fyra meter ifrån 
maskinen. Detta upprepades för varje torkcykel.  

 
Efter genomförd torkning, drogs skrapan en gång över filtret där ett jämt 
lager ludd byggts upp. Detta utfördes tre gånger för att kontrollera hur 
luddet avlägsnades ifrån filtret.  

 
Då skrapans funktion hade kontrollerats utfördes sedan tester på hur 
många cykler maskinen klarade av utan att filtret rengjordes innan 
värmeelementet slog ifrån. 
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Resultat: 
Första testerna visade att allt ludd avlägsnades ifrån filtret med ett drag och 
trillade ner på botten i en sammanhållande remsa (se bild nedan). En liten 
mängd ludd fastnade kvar på skrapan, men inte så att det påverkade nästa 
test. 

Bild på två stycken sammanhållande luddremsor. 

 
En temperaturhöjning av intemperaturen registrerades under hela 
torkcykeln och det noterades även en klar tryckskillnad före och efter 
rengöring av filtret. 

 
Nästa testserie visade klara temperaturskillnader redan från första till andra 
torkcykeln (se graf 1 och 2) medan trycket inte förändrades betydande 
efter första cykeln. Vid varje ny torkcykel därefter registrerades en 
temperaturökning på cirka 15 - 20 ° C av inluften. I slutet av den fjärde 
torkcykeln var intemperaturen uppe i 145° C (se graf 3) och under den 
femte uppnådde temperaturen 155° C efter knappt 6 minuters körning och 
värmeelementet slog ifrån (se graf 4). Värmeelementet slogs automatiskt 
på igen när intemperaturen sjunkit till 60° C för att på fyra minuter åter 
uppnå säkerhetstemperaturen på 155 ° C. Testet avbröts då detta visade att 
filtret nu hade otillräckligt genomflöde. Efter de första fyra torkcyklerna 
uppmättes en likvärdig kvarvarande fukthalt. 

 

  
Graf 1 – Första körningen Graf 2 – Andra körningen 
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Graf 3 – Fjärde körningen Graf 4 – Femte körningen 

 
Slutsats: 

• Draglådelösningen med den använda filterstorleken klarade av att köra 4 
cyklerinnan luftflödet blev för dåligt. 

 
• Skumgummi (tvättsvamp) som skrapa fungerade oväntat bra och resulterade i att 

näst intill allt ludd avlägsnades ifrån filterytan i form av en sammanhängande 
luddremsa. Detta resulterar i att det avskrapade luddet inte kommer att flyga runt 
inne i maskinen. 

 

• Konstruktionen fungerade tillfredställande men det hade varit bra att höja upp 
filtret eller avskärma luftflödet för att så mycket möjligt av luddmängden ska 
hamna på filtret. Nu spreds små mängder ludd runt hela nedre delen. 

 
• Det hade även varit bra att införa (tänka på) någon form av visuell kontroll för att 

säkerställa att filtret blir rengjort efter varje drag. 
 

• Då denna princip bygger på ett manuellt handhavande efter varje tvättcykel kan 
man ställa sig frågan: Går det att automatisera den mekaniska rörelsen? 
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Testprotokoll 2b - provning av skrapor 
 
För att få en uppfattning på hur olika metoder för att avlägsna luddet ifrån filtret 
genomfördes ett test rörande detta på Electrolux. Testerna utfördes på filter som körts en 
torkcykel, och därav hade ett tunt lager med ludd. En observation som gjordes på filtret 
var att luddet, inte helt oväntat, var tjockare desto närmare utsuget man kom. Och då 
utsuget sitter placerat ner mot ena hörnet på filtret är det efter en maskins torkning synbar 
skillnad på hur mycket ludd det sitter i filtret nära utsuget och långt ifrån detsamma. 
Under testerna som utfördes den 1e oktober provade vi 5 olika sorters metoder; 
’isskrapa’, mjuk borste, hård borste (diskborste), gummiskrapa (som används på till 
exempel fönster) och slutligen tvättsvampsmaterial.  
 
Tanken med testet var att det skulle ge en bild på hur de olika metoderna fungerar, både 
hur väl de tar bort luddet ifrån filtret, samt vad som händer med luddet efteråt; till 
exempel fastnar det på borsten/skrapan etcetera. Testet blev av objektiv karaktär då det 
första som noterades var att trycket mellan borste/skrapa och filter var inte helt oväntat av 
störst betydelse och att det inte fanns någon möjlighet att veta exakt hur stor kraft som 
tillfördes borste/skrapa. Resultatet av detta test blev att de lösningsförslag som togs fram 
byggde på att ha en skrapa av skumgummi material.  
 
Material 

Torktumlare T4250 (9 kW), Textilier, Tvättmaskin, isskrapa, mjuk borste, 
hård borste, gummiskrapa, tvättsvampsmaterial.  

 
Utförande 

En last tvätt sköljdes och centrifugerades i en tvättmaskin innan den 
torkades i testmaskinen. Efter avslutad tvättcykel lossades filtret ifrån 
maskinen och luddet avlägsnades med hjälp av de olika skraporna. 
Testerna utfördes när filtret var i horisontellt läge med luddet på 
ovansidan. 

 
Resultat 

Isskrapa 
Påverkande faktorer: vinkel, tryck  
Kommentar: då man har en skrapa av till exempel hårdplast gör detta att 
skrapan är lätt att hålla ren och att luddet inte kan fastna på själva skrapan. 
Isskrapan var även den skrapan som bäst avlägsnade luddet ifrån filtret då 
det höga trycket mot filtret gör det svårt för att luddet att åka under 
skrapan. Dock så måste skrapan komma in mellan luddet och filtret direkt, 
annars är risken att den glider på luddet. 

 
Mjuk borste 
Påverkande faktorer: tryck 
Kommentar: även här så är trycket en påverkande faktor. Borsten hade 
dock lättare än skrapan att ta sig igenom luddet och börja avlägsna det. 
Borsten rullade ihop luddet och när dessa gav för mycket motstånd klarade 
inte borstens strån att transportera luddet längre, utan började bygga upp 
en ny luddrulle. Det fastnar även en del ludd i själva borsten. 
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Hård borste 
Påverkande faktorer; tryck 
Kommentar: första testet gjordes med hela diskborsten, och resultatet var 
en mycket ren filteryta, dock så fastnade väldigt mycket ludd i borsten. Ett 
andra test gjordes då endast en rad med strån på diskborsten kom i kontakt 
med filtret. Även denna gånge blev filtret rent och betydligt mindre av 
luddet fastnade i borsten, dock fastnade fortfarande lite ludd i borsten. 

 
Gummiskrapa 
Påverkande faktorer; tryck, vinkel 
Kommentar: Denna skrapa hade svårt att komma igenom luddytan och det 
behövdes upprepade drag fram och tillbaka innan filterytan kunde 
betraktas som ren. 

 
Tvättsvamp 
Påverkande faktorer: tryck 
Kommentar: Likt den mjuka borsten blev det ’luddrullar’ kvar på filtret 
efter man dragit skrapan över luddet en gång, dock så blev rullarna efter 
denna skrapa mer kompakta och med en liten lutning på filtret rullade 
dessa lättare av än de rullarna som uppstod efter den mjuka borsten. Denna 
skrapa hade dock inga problem att ta sig igenom luddet och frilägga filtret.  

 
Slutsats: 

Den första slutsatsen som drogs var att det är inte aktuellt med en skrapa 
som liknar en fönsterskrapa / vindrutetorkablad, då denna hade märkbart 
sämre resultat än de andra testade skraporna. Att ha ett helt horisontalt 
filter är nog inte heller någon bra lösning då det under proverna uppstod 
’luddrullar’ som blev liggandes kvar på filtret. Men det behövdes inte 
mycket lutning för att luddet skulle rulla av. Sista delen av testet var att se 
vad som händer med ludd som ligger på golvet framför filtret. Först 
provade vi med små luddtussar, men efter en helt torkcykel hade samtliga 
luddtussarna sugigts upp i filtret. Det andra testet så använde vi oss av 
luddrullarna, och denna gång så låg de kvar på golvet efter en torkcykel. 
Det noterade dock att de låg i en hög i ett hörn, men om detta var en slump 
eller det beror på luftströmmar är inget som kan bekräftas eller dementeras 
efter detta enkla test. 
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Slutgiltigt utvärdering – Pugh’s beslutsmatris 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

Konceptlösningar 

 Variabler Viktfaktor "Dammsugarpåsen" "Draglåda" Dagens Borste på trumma" 
Enkelhet kring rengöring av filter 11 4 2 1 3 

Livslängd 9 3 2 4 2 

Ergonomisk 6 2 3 1 4 

Användarvänlig tömning 10 2 4 1 4 

Konkurrensfaktorer 

Rengöringsmöjligheter 1 4 2 3 1 

Kostnad 8 4 1 4 2 

Servicevänlig 2 4 2 4 1 

Monterbarhet 3 3 1 4 2 

Visuell kontroll 4 4 2 4 1 

Produktionsvänlig 7 3 1 4 3 

Produktionsfaktorer 

Anpassningvänlig för större modeller 5 4 2 4 1 

             

 Viktad total   213 140 182 170 
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Funktionstester av prototyp 
 
Material:  

Torktumlare T4250 (9 kW), ”Dammsugarpåse”-prototyp, PC, Datalogger, 
Tvättmaskin, Tryckluftsmätare, Våg, Textilier. 

 
Förberedelser: 
 Filterutrymmet på en ny torktumlare T4250 byggdes om och prototypen 

monterades in. En PC kopplades upp till torktumlaren så att in och ut 
temperatur loggades.  

 

Genomförande: 
Testerna inleddes med att textilier av bomulls och frotté torktumlades helt 
”snustorra” (bone dry). Därefter plockades två laster av textilier (last A 
och B) ihop på 10,15 kg vardera, vilket resulterar i 11 kg när textilierna har 
fått stå och dragit åt sig utav rummets luftfuktighet på 8 %.  
Därnäst blötlades och centrifugerades last A i en tvättmaskin tills den hade 
uppnått 50 % i fukthalt. De våta textilierna vägdes och placerades sedan i 
en torktumlare, där de sedan tumlades med full effekt under 36 minuter, 
allt enligt T4250s produktspecifikation. Under tiden som last A 
torktumlades så blöttes last B för att effektivisera och snabba upp 
testprocessen.  
Efter tumlingen vägdes textilierna igen, för att se hur pass hög fukthalt 
som återstod. Mellan varje tumling kördes maskinen först med kalluft i 
fem minuter innan trycket mätes i ventilationstrumman. Resultat såsom 
vikter, temperaturer och tryck sparades och fördes ner i en tabell (se tabell 
1). Denna procedur upprepades sedan från och med blötläggningen under 
16 cykler för att representera en hel dags arbete (8 timmar), då maskinen 
körs nonstop. 
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Resultat: 
 

  
Testcykel 5 Testcykel 10 

 

  
Testcykel 15 Testcykel 20 

 

 

 

Testcykel 24  
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Ritningar 
 
Namn Ritningsnummer 
 
1. Låda 001 
 
2. Övre ram 002 
 
3. Undre ram 003 
 
4. Stöd 004 
 
5. Täckplåt   005 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


