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Introduktion  
Duschhållare är i tradition uppsatta med skruv eller lim direkt mot kakelplattor eller 

gummivägg. Detta projekt har som syfte att ta fram en produkt som undviker dessa faktorer. 

Det är för att slippa borra eller förstöra väggen genom att limma dit duschhållaren som gör 

detta projekt aktuellt. Jag har själv vid flera tillfällen blivit nekad att montera duschhållare på 

grund av risk för skador fick intresse för det. 

Detta är ett stort problem hos personer som bor i främst gamla lägenheter som saknar 

duschkabin. 

Målet ska vara en lösning som fungerar i de flesta badrum där duschhållare saknas. En stor 

del av projektet kommer gå åt till att undersöka vilket underlag som finns att tillgå i gamla 

badrum. 

Delvis, hur badrums ytor ser ut. 

Bakgrund 

Badrum är traditionellt rektangulära i formen och har en linoleum-matta eller klinkers/kakel. 

I många fall är det svårt att fästa en sugkopp i detta material utan att det trillar ner. 

Alla som endast har badkar har nästan alltid draperistång. 

Mål 

Målet ska vara en lösning som fungerar i de flesta badrum där duschhållare saknas. En stor 

del av projektet kommer gå åt till att undersöka vilket underlag som finns att tillgå i gamla 

badrum. 

Delvis, hur badrums ytor ser ut. 

Målet med detta projekt blev då klart, skapa och designa en duschhållare som kan monteras 

på en draperistång och eller på en separat fäste med sugkoppar. 

Utformingen är med tanke på form och design, här måste jag och handledaren ser över var 

som är viktigt och vad man inte behöver. 

Både vad det gäller designen och själva utformingen. 

Metod 

 

En ”riktig” metod har använts i detta arbete, Fredy Olssons Princip och primärkonstruktion. 

Delvis ha arbetet skett efter Fredy Olssons Princip och primärkonstruktion och delvis har 

arbetet gjorts efter egna förutsättningar och önskemål från den privata handledaren. 
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Produktdefinition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process  

Produkten ska låsas ihop med flera kopplingar för att hålla uppe ett duschmunstycke. 

Produkten har som uppgift att låsa fast båda delarna till en ”enhet”. 

Omgivningen 

Omgivningen är i en våtrums miljö vilket skapar krav på material och konstruktion. 

Kabeldonet ska klara väta. 

Människor 

Människorna som kommer bruka kabeldonet är privatpersoner vilket gör att enkelhet måste 

vara ett faktum. Man ska kunna montera duschhållaren enkelt, målet ska vara att sträva 

efter att göra produkten så lätt som möjligt att förstå. 

Ekonomi  

Ekonomi är den delen av arbetet som kommer lösa sig själv så att säga, mitt mål är att 

använda mig av en så simpel konstruktion som möjligt och att endast använda sig av ett 

material. Detta skapar en relativt billig produkt att sälja på marknaden. 

Produkten får inte överstiga priset för existerande produkter och vi har som mål att dra ner 

priset till ett rimligt pris för t.ex. studenter. 

 

  

Duschhållare 

Underdel Överdel 

Hållare 

Gummilister 

Bultar 
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Produktundersökning 
Liknande produkter finns inte på marknaden som använder sig av en duschstång. 

Började undersöka hur mycket bredd konstruktionen behöver genom att använda mig av 

lamphållaren för cykeln, även omkrets och generella data. 

En liknande lösning finns inte idag på marknaden. 

 

 

Kriterieuppställning  
 

 

Krav och Önskemål 
 

- Inga vassa kanter =k1 

- Plastmaterial =k2 

- Lätt att montera/demontera =k3 

- Hålla för en viss vikt =k4 

- Vridbar =k5 

- Konstruktionen ska klara att hålla uppe duschmunstycket =k6 

- Två rörliga delar =k7 

- Inga skruvar eller bultar =k8 
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Kriterieviktning 
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A B C D F G H I  + Pi ki 

   
A 0 0 2 1 1 1 2 1 1 9 1,4 

    
B 0 2 1 2 1 1 0 3 10 1,6 

     
C -4 1 1 1 0 1 5 5 0,8 

      
D -3 2 2 2 2 7 12 1,9 

       
F -6 1 0 2 9 6 0,9 

        
G -6 2 2 11 9 1,4 

         
H -7 0 13 6 0,9 

          

I -8 15 7 1,1 

2 poäng A är viktigare än B 

       
Summa:   64 10,0 

1 poäng B är viktigare än A 

           0 poäng A och B är lika viktiga  
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Produktförslag  
 

 

Produktförslag 1 

Produktförslag 1 består av tre delar 

där det finns två gängor. 

Det är tänkt att man ska kunna vrida 

”hållaren” för att matcha positionen 

där man står i badkaret. 

Låset är tänkt att fungera som ett 

”straplås” där en utbuktning går in i 

en urgröpning och genom spänningen 

i konstruktionen låser man delarna. 

Bilaga 1. 

 

Produktförslag 2 
 

Produktförslag 2 består av endast en del 

med rörliga kul-leder som ligger i ett 

”gummifodral”. 

Låsningen är en del av konstruktionen då 

spänningen från de genomgående 

trådarna skapar en modifierbar profil. 

Bilaga 1.  
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Produktförslag 3 
 

Produktförslag 3 består av två ”kulor” som 

skapar en balans i konstruktionen. Dessa 

två ”kulor” gör då så att konstruktionen 

håller sig på rätt platts. 

På detta förslag går det även med en gänga 

att vrida ”hållaren” åt ett specifikt håll.  

Bilaga 1. 
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Utvärdering av produktförslag 

  

Förslag
viktning

korigert
viktningkorigertviktningkorigertviktningkorigertviktning

korigertviktning
korigertviktning

korigertviktning
korigert

1. 
3

4,20
4

6,40
4

3,20
3

5,70
4

3,60
3

4,20
4

3,60
3

3,30
34,2

2.
3

4,20
4

6,40
4

3,20
2

3,80
1

0,90
2

2,80
1

0,90
4

4,40
26,6

3. 
2

2,80
1

1,60
4

3,20
3

5,70
2

1,80
3

4,20
3

2,70
3

3,30
25,3

Krav 
Förklaring 

A
Krav 1: 

1,4

B
Krav 2:

1,6

C
Krav 3:

0,8

D
Krav 4:

1,9

E
Krav 5: 

0,9
4

F
Krav 6:

1,4
3

G
Krav 7:

0,9
2

H
Krav 8:

1,1
1

Har valt att gå vidare med det förslaget som hade mest poäng, då det endast var tre skisser att välja mellan kan jag ej gå vidare med alla.

K8
Summa 

K6
K7

Uppfyller säkert krav 

Uppfyller troligen krav

Uppfyller knappast krav 

Uppfyller inte krav

K1
K2

K3
K4

K5

Viktfaktor
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Skissen som gick vidare, Skiss nr.1. 

Till bilagorna: skisser.  

Dessa är numrerade efter samma Nr. som i matrisen.  

Jag fick in ett önskemål på hur Konstruktionen skulle se ut, det önskemålet hade jag sådan 

tur att det matchade rätt skiss som gick vidare. Det var bara några små ändringar, specifikt 

var gängorna till över och underdelen var placerade. 
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Tidig prototyp   
Den tidiga prototypen var för att testa om huvudfunktionen fungerade.  Det krävdes då att 

testa en typ av produkten vid fältstudier för att kunna se om produkten i sig skulle fungera i 

verkligheten. 

 

Delar som ingår i första prototypen. 

- Hållare överdel  

- Hållare underdel  

- Bult  

- Hållare  

Delar som jag fortsätter att ha med i projektet, måste även lägga till flera delar för att 

uppfylla alla mål. 

- Hållare överdel = del 1 

- Hållare underdel = del 2 

- Hållare  = del 3 

Extra delar: 

- Gängor mellan ”hållare överdel” och ”hållare underdel” = del 4 

- Gängor mellan ”hållare” och ”hållare överdel” = del 5 

- ”Bult” för att hålla ihop delarnas gängor = del 6 

- Gummilister = del 7 

På denna prototyp utfördes ett test som varade i 10 dagar för att se om prototypen håller 

för lasterna som uppkommer vid användet av duschmunstycket. Efter testet så ser min 

första prototyp lika dant ut som vid skapandet.  

Slutsatter? 

I och med att prototypen består av material som man kunde hitta hemma, fästet är ett fäste 

för en cykelkamp och ”koppen” är ett lock till en deodorant. Inget av dessa produkter var 

tänkta att användas för detta ändamål och ändå så höll det bra. 

Det fick mig att sluta oroa mig för om det skulle hålla eller inte. 
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Val av komponenter  

  

Rutin - 
Special - 

Rutin - 
Special - 

behandling
behandling

behandling
behandling

Del 1:Hållare överdel 
x

Del 2:Hållare underdel 
x

Del 3:Hållare
x

Del 4:Gängor mellan ”hållare överdel” och ”hållare underdel”
x

Del 5:Gängor mellan ”hållare” och ”hållare överdel” 
x

Del 6:”Bult” för att hålla ihop delarnas gängor. 
(x)

(x)

Del 7:Gummilister
x

Färdiga enheter/delar
Unika enheter/ delar
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Problem och lösningar 
Problem som uppstod i konstruktions-stadiet. 

1. För att koppla ihop de två halvorna krävdes att man har någon form av lås.  

Detta ”lås” är tvunget att vara i plast och kunna användas många gånger utan att 

produkten påverkas.  

 

För att problemet skulle lösas skapades ett ”dragspels-lås”, för att man ska förstå det 

man kolla på ritnings-bilagan. 

Lösningen var den lättaste och eftersom ett av målen var ”Skruvlös produkt” att mitt 

altenativ passade, dessutom är det möjligt genom att använda sig av materialet ”PP” 

vilket i sig har en viss flexibilitet.  

 

2. På grund av att intervallen på diametern av draperistången (20-25.4 mm) är så omfattande 

vart det tvunget att försöka lösa ett problem för att ställa in produkten för olika storlekar. 

 

Detta löstes med att lägga in gummiringar med olika mått, det gick ej att endast ha 

en fast gummiring då storleken skiljer sig så mycket mellan den största diametern 

och den minsta på draperistängerna.  

 

3. Att den ska kunna vrida sig i två axiala leder, utan att skada sig själv. 

 

lösningen blev att ha radier på alla kopplingar, vilket resulterade i att den heller inte 

kan samla vatten på dessa ställen, så då löstes det problemet på de ytorna. 

Hänvisar till ritningarna(bilagor) för att se resultatet. 

 

4. Att det inte ska samlas vatten i konstruktionen. 

 

Detta löstes genom att sätta grader på alla plana ytor, dessa ytor ska ha en lutning 

för att vattnet ej ska stanna kvar. 

Konstruktionen är helgjuten så inget vatten kan samlas på insidan av konstruktionen. 
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Detaljkonstruktion av unika delar  
 

Hållare 
 

Hållaren är gjord i materialet ”PP” och dess uppgift är att hålla i själva duschmunstycket, 

Den ska även kunna klämma åt kabeln så den inte bara glider runt i hållaren. 

Hållaren i sin tur sitter hållaren fast i överdelen med en gänga för att kunna förflytta sig på 

den horisontella planet. 

Den ska konstrueras av strängsprutad ”PP” för att få bäst flexibilitet och struktur. 

Bilaga 2. 

Överdel 
 

Överdelen är ankaret som håller ihop alla tre delarna, även låset sitter på överdelen, låset 

som hakas i överdelen, för att öppna konstruktionen sitter under och överdelen ihop med 

ett par gängor (tänk er en pacman). 

Bilaga 3. 

Underdel 
 
Underdelen är delen som med hjälp av överdelen och gummilisten klämmer sig fast i 
stången. 
 
För att öppna konstruktionen sitter under och överdelen ihop med ett par gängor (tänk er en 
pacman). 
 
Bilaga 4. 

Gummilisten 
 

Gummilisten är den remsa eller ”list som ligger mellan konstruktionen och stången. 

Den förhindrar att konstruktionen glappar och glider iväg, denna gummilist kommer i flera 

stolekar för att passa den stora intervallen av draperistångar som finns ute på marknaden. 

20/22/23,4/25,4mm är dem måtten som idag är standard, 20-22mm i diameter är 

standarden för budget stängerna och 23,4-25,4mm är för dem dyrare och dessa är ofta om 

inte alltid tillverkade i England. 
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CAD-resultat och modell   
 

Se bilaga 2-5. 

Materialval och FEM-analys 
Valet av material, det vanligaste i dessa samanhang är polypropylene (PP) vilket är beprövat 
och används bland annat till köksredskap och badrumsartiklar  

 
”Polypropylene (PP) 
Price * 13 - 14.2 SEK/kg 
Mechanical properties; 
Yield strength (elastic limit)  20.7 - 37.2 MPa 
Fatigue strength at 10^7 cycles  11 - 16.6 MPa” [1] 

 

Gummilisterna kommer tillverkas av polychloroprene, för dess goda egenskaper inom 

vädertålighet. Materialet kan blötas ner och torkas ut ett extremt antal gånger innan gummi-

effekten tar slut. Polychloroprene används i dagens läge som våtdräkts material. 

“Polychloroprene (Neoprene, CR) 
Price * 35.6 - 39.2 SEK/kg 
Mechanical properties 
Yield strength (elastic limit)  3.4 - 24 MPa 
Fatigue strength at 10^7 cycles * 1.53 - 12 MPa”[1] 
 

FEM-analys 

Vid testet av produkten i FEM-analys och vid handberäkning var resultatet en max spänning 

på ca: 0.8 MPa. (se bilaga 6.) 

Detta material håller lätt för krafterna men är också tillräckligt flexibla för att klara av 

uppgifterna som är tänkta för produkten.  

Polypropylene modeller kan tillverkas på olika sätt, de två vanligaste och de som är aktuella 

för projektet är formsprutning och strängsprutning. 

Där av valdes polypropylene. 
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Handberäkningar 

FEM-Analysen gick bra och resultat ser trovärdigt ut, men för tillfället kan inte resultatet 

säkerställas, har inte hunnit säkerställa resultatet från FEM-analysen. 

 

 

 

Slutlig prototyp 

 

Detta blev resultatet av projektet, där konstuktonen kunde printas ut och testas i det 

verkliga livet. Resultatet av detta går att se på redovisningen och ut-expo. Med hjälp av 

skolan och Johan Wretborn tog vi fram en lyckad prototyp, materialet är ej optimalt då det 

är lite ”stuvare” än det tänkta. Men trots detta utför prototypen den uppgift som är uttänkt. 

Det som saknas på prototypen är bultar av M3format för att hålla ihop den, detta ska 

åtgärdas innan ut-expo då jag ej har tid med det innan. 

Detta är så resultatet ser ut, efter mycket arbete och många timmar att försöka få fram en 

prototyp. 

Har uppfyllt alla mina mål och krav igenom detta projekt. 

De krav jag och min arbetsgivare ställde har vi kollat över och vi båda är nöjda med 

resultatet. 
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Slutsats 
Detta projekt har varit roligt och stressande, har varit på toppen och i botten när det gäller 

humör och viljan att jobba. 

Jag får ge stora tack till Johan som plockade upp mig och sparkade mig i arslet för att komma 

vidare och fortsätta tro på mig själv och min egen förmåga att prestera. 

Jag har lärt mig mer om mig själv än om själva projektet, vad jag har lärt mig mest är att man 

måste ta hand om sig själv för att fungera som människa och för att kunna prestera när det 

krävs. 

Kritisk granskning och fortsatt arbete  
Började jobba på konstruktionen och mitt största mål var att lyckas förmedla funktionerna 

från skissen, tog ej lika mycket hänsyn till utseendet. Försökte också uppfylla de tidigare 

kraven som inte hade full pott. 

Detta gjordes genom att lägga radier på alla skarpa kanter och genom att göra så den även 

kan fungera på alla sorters draperistänger och även på en separat lösning. 

Vid detta tillfälle kommer det inte utvecklas en sugkoppslösning då det ej finns tid eller att 

mitt arbete är i det stadiet, utan måste satsa allt på att försöka få klart huvudprodukten. 

Med det säger jag inte att jag aldrig ska gå vidare med Sugkoppslösningen men för tillfället 

ligger den på is. 

 

 

Referenser 
 

 Mina val av material har jag gjort med hjälp av CES Edu-Pack 2011 

1. Fakta är direkt citerad ut edu-pack 2011. 















Analysis1

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal 
values).1

Figure 1 

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement 
vector.1
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Figure 2 

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model
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