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Sammanfattning
Följande rapport bygger på examensarbete i CAD-teknikerprogrammet årskurs två. Arbetet
som rapporten bygger på är utfört i samarbete med Hans-Erik Eldemark. Arbetet innefattar
framtagning av en statusvisare för diskmaskiner.

Utförandet av examensarbetet har inneburit en kriterieuppställning med krav och önskemål,
som sedan har viktats i en matris.
Därefter har produktförslag tagits fram och delats upp i tre kategorier, vridmekanismer,
hakfästen och utvändig design. Slutgiltigen har förslag ritats i CATIA V5 och med 3d-utskrift
har prototyper framställts.

Abstract
The following report is based on the graduate job course in CAD technician program year
two. The work reflected in the report is done in collaboration with Hans-Erik Eldemark. This
work includes the development of a progress bar for dishwashers.

The execution of the thesis has involved a list of criteria with conditions and requirements,
which after where weighted in a matrix. Subsequently, the product proposal was developed
and has been divided into three categories, twist mechanisms, attachments and exterior
design. Finally, suggestions have been designed in CATIA V5 and prototypes were produced
using 3d-printing.
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Inledning
Vårt examensarbete började med att vi fick kontakt med Hans-Erik Eldemark som hade ett
examensarbete åt oss. Han är anställd på Högskolan i Halmstad med håller till väldigt mycket
på Science Park.
Vi fick då i uppdrag av honom att ta fram en ny statusvisare för en diskmaskin som skulle
passa perfekt för både kontor och hushåll.
Vi har haft som mål att ta fram en statusvisare med tre olika statuslägen, och med möjlighet
att kunna fästa den på vilket underlag som helst. Detta utan att lämna märken eller skada
underlaget och med en snygg design.

Metod
Metoden som vi har använt oss av i vårt examensarbete är Princip- och Primärkonstruktion
av Fredy Olsson. Vi valde denna metod eftersom det är den vi känner bäst till och dels för att
den riktar sig till den tidiga fasen hos ett konstruktionsarbete.

Vi gjorde också ett gantt-schema som vi har följt och jobbat efter. Det har varit ett bra sätt för
att hålla vår deadline.
Andra planeringsmetoder nämns i ”A chronographic method for construction project
planning” från 2006-12-01 där Francis Adel skriver om traditionella schemaläggnings
metoder. 1

1

Francis Adel traditionella schemaläggnings metoder

1
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Bakgrund
Hans-Erik Eldemark vill förbättra ordningen i köket när det kommer till disk. Som många
andra företagare har han problem med att smutsigt porslin hamnar i diskmaskinen bland det
nydiskade porslinet på sin arbetsplats.
I dagsläget använder han en magnetplatta som vänds på för att visa diskens status. Det han
dock inte kan göra är att fästa den på någon annan yta i köket, och heller inte välja ett tredje
statusalternativ.
Dagens lösningar bygger på att fronten på diskmaskinen är magnetisk. Dock kläs många
diskmaskiner in med en träpanel vilket då orsakar problem med fastsättningen av
statusvisaren.
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Produktdefinition
Produkt

Statusvisaren ska ha en enkel konstruktion med så få komponenter som möjligt, samtidigt ska
designen vara tilltalande och locka kunder.
Användningsområdena för produkten är i företag och hushåll, och vänder sig främst till de
med flera diskmaskiner och stora familjer.

Process

Statusvisaren har i huvuduppgift att visa diskmaskinens status och att låta användaren ställa in
den önskade statusen med en enkel vridmekanism.
Behovet har uppstått då det är tidskrävande att hålla koll på diskmaskinens status.

Omgivning

Produkten skall enkelt kunna monteras på framsidan av en diskmaskin. Diskmaskiner finns på
de flesta företag och de står oftast i ett kök eller i en cafeteria.

Människa

Statusvisaren skall vara användarvänlig för alla, unga med mindre händer, äldre med svårt att
greppa och höger- såväl som vänsterhänta. Synskadade människor skall också kunna använda
vår produkt.

Ekonomi

Eftersom produkten inte kommer att vara så stor kommer tillverkningskostnaden inte att bli så
hög. Materialet till statusvisaren ska vara billigt och lätt att tillverka.
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Produktundersökning
Efter en undersökning på liknande produkter som redan finns ute på marknaden kom vi fram
till att de endast har två statuslägen och andra mindre nackdelar.

De flesta företag använder sig av skyltar som är vändbara och utförda av plast med en kärna
av mjuka magneter avsedda att enkelt kunna fästas på frontplåten på en diskmaskin.
En annan variant är en rektangulär platta med skjutbar skena i sidled som låter användaren
välja om porslinet är diskat eller odiskat.
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Problembeskrivning
Nackdelar hos befintliga Statusvisare
•

Endast två statuslägen
Begränsar användarna till endast två statuslägen.

•

Fästes endast på metall (magnetiska skyltar)
Skyltarna kan endast fästas på magnetiska ytor. Diskmaskiner kläs idag med bland
annat träpaneler som orsakar problem med fastsättningen.

Fördelar hos befintliga Statusvisare
•

Smidig fastsättning
Magnetiska skyltar underlättar fastsättningen för kunden.

•

Lämna inga märke/skador på ytan
Borttagningen av skyltarna lämnar inga märken eller skador på ytan på diskmaskinen.
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Kriterier
Krav

K

Önskemål

Ö

Produkt
K1 Tillverkas i miljövänligt material
Ö1 Produkten skall vara i två delar
Ö2 Produkten skall vara cirkulär
Process
K2 Tre fasta lägen när man vrider
K3 Montering ska kunna ske utan verktyg
Ö3 Skall inte lämna märken på diskmaskinen vid demontering
Människa
Ö4 Textur för nedsatt syn/blinda
K4 Visar status i färg och symbol
K5 Statusvisaren skall vara greppvänlig
K6 Ändring av status skall inte kunna ske av misstag
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Kriterieviktining
Nedan visas en viktning på vilka krav och önskemål som är mest betydande i vårt projekt.

Krav:

Önskemål:

Nedan är en uppställning på de krav och önskemål som fick högst och lägst poäng.

Krav

Önskemål

K4=9p
K5=9p
K2=7p
K3=7p
K1=3p
K6=1p

Ö3=6p
Ö1=5p
Ö4=3p
Ö2=2p
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Produktförslag och utvärdering
Vi har gjort en grovsållning och visar här nedan de bästa skisserna som vi anser kan bidra till
en bra och funktionell produkt. Vi har följt kriterierna för krav och önskemål ambitiöst för att
få fram bästa möjliga produktförslag.
Under produktförslag har vi delat upp skisserna i tre olika rubriker; vridmekanism, design och
fäste.
På vår produkt är det lika viktigt att vridmekanismen och designen är väl utförd. Vi kommer
att utvärdera våra förslag inom de tre olika kategorierna, utse den bästa i kategorin och sen
slutligen sätta samman vridmekanismen, designen och fästet till en produkt.

(De produktförslag som vi har sållat bort finns under bilagor)

Vridmekanism

Förslag 1

Består av två kugghjul där det övre hjulet visar statusen och det undre låter användaren skrolla
till det önskade läget.
Fördelar: Lång livslängd.
Nackdelar: Liten vridyta som försvårar statusändringen, mer än två komponenter.
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Förslag 2

Den övre vriddelen innehåller en skåra med tre hål som utgör de tre olika statusarna. Den inre
komponenten har en halvkula som följer skåran och klickas fast i de tre olika lägena.
Fördelar: Stabil och enkel mekanism. Tre tydliga fasta lägen.
Nackdelar: Halvkulan kan slitas ner då den skrapar emot ytan.

Förslag 3

Yttre komponenten har tre fasta jack där den inre komponenten kan fästa. På den inre
komponenten sitter en tunn skiva som fungerar som en fjäder och flexar upp mot den yttre
komponenten.
Fördelar: Stabil och enkel vridmekanism. Tre fasta lägen.
Nackdelar: Går ej att snurra åt båda håll.
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Design

Förslag 1

Halvcirkelformad med helvarvs vridfunktion med statusläget överst.

Förslag 2

Rektangulär statusvisare med status och skrollhjul.
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Förslag 3

En droppformad statusvisare med status upptill.

Monteringsfäste
Förslag 1

Två halvkulor i den yttre komponenten fäster i den delens skåra för stabilitet och för att vara i
ett fast läge. Slitsarna underlättar den inre delen att hamna på plats.
Fördelar: Enkel montering
Nackdelar: Kan hoppa ur läget på grund av halvkulan, finns ingen klack som stoppar det.
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Förslag 2

Två komponenter som fästs i varandra med ett helvarvs hakfäste. Tack vare att den högra
delens klackar flexar går denna att fästa.

Fördelar: Enkel montering och stabil fästning.
Nackdelar: Klackarna kommer antagligen gå sönder vid demontering.

Förslag 3

Förslaget består av tre delar med axlar på främre och bakre delen som monteras ihop och låter
mittendelen snurra. Främre delen visar statusen. Mittendelen används som vred. Bakre delen
är fäst på diskmaskinen.
Fördelar: Enkel att montera och demontera.
Nackdelar: Tre komponenter.
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Statuslägen
Symboler
Vi ville ha symboler istället för text. Det för att vi tycker det vore smidigare, kräver mindre
plats men även för att inte begränsa oss till det svenska språket.
Vi tog då fram tre olika symboler för de olika lägena där vi la mest vikt på att göra dem
lättförståeliga.

Påfyllning

Igång

Diskad

Blindskrift
För att uppfylla Ö4 vilket innebar att statusvisaren skulle kunna användas av synskadade tog
vi reda på de regler som finns för blindskrift. Vi ville också på grund utav utrymmesbrist ha
så få bokstäver som möjligt då man måste ha en viss storlek på blindskriften. Vi valde då att
de tre olika lägena i ord skulle vara:

•
•
•

Fyll
Igång
Rent

Här är de tre lägena skrivna i blindskrift som kommer sitta strax under symbolerna:
Det är de svarta som är bokstäverna och de som synskadade känner med fingrarna.

Fyll

Igång

Rent

16

Valt produktförslag
Vridmekanism
Som slutgiltigt val av vridmekanismen har vi valt en blandning mellan alla tre förslag. Där det
inre hjulet kan snurras runt i en helvarvsskåra på den yttre komponenten. Skåran har också tre
små hål som utgör de tre olika lägena. På de yttre hålen finns en högre klack som förhindrar
det inre hjulet från att snurra ett helt varv.

Design
Som slutgiltigt val av design har vi valt förslag 3. Vi är nöjda med designen som både är
snygg och kopplad till denna omgivning då en droppe lätt förknippas med disk och tvättning.
Dess form låter också användaren att lätt se de tre olika statusarna uppifrån. Öppningen för
statusvisningen är också såpass stor att alla tre olika lägen kan ses. Detta gör att användaren
aldrig behöver luta sig ner för att se dess status.

Monteringsfäste
Som slutgiltigt val av fäste har vi valt förslag 1. Vi tror att detta är den stabilaste varianten av
de olika fästena. Den låter också användaren att lätt montera och demontera statusvisaren.
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Produktutkast
Med CAD-ritningar och test av prototyper har vi fått en bättre storleksuppfattning och hjälp
med att komma fram till att statusvisaren inte behöver vara lika stor som vi tänkt oss från
början. Detta gör tyvärr att utrymmet för blindskrift inte blir tillräckligt och därmed faller det
bort. Men vi tycker ändå det blir bäst då vi prioriterar att behålla statusvisarens storlek
framför blindskriften.
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Funktionsbeskrivning
Statusvisaren
Produkten fungerar så att ett hakfäste gör det möjligt för vridhjulet att haka sig fast och kunna
snurra runt skalets axel. Skalets axel har tre hål med en skåra som går från första hålet till det
tredje. Det gör det möjligt för en halvkula som sitter på vridhjulet att fästa och glida längst
med skåran när man vrider på den.

Nedan visar en vidarebehandling på våra delar.

Färdiga enheter/delar
Rutinbehandling
Specialbehandling
Skal
Vridhjul
Väggfäste
Etikett

Unika enheter/delar
Rutinbehandling
Specialbehandling
X
X
X
X

Alla våra delar/enheter är unika. Efter tillverkning behöver de inte specialbehandlas utan de är
funktionella direkt efter.

Väggfästen och etiketter finns i alla möjliga olika former, dock finns det inga som passar just
vår produkt. Därför hamnar de som unika delar/enheter.

En framtida version av vår produkt kan vara att den genom elektronik kan avläsa
diskmaskinens status automatiskt. Denna skulle i sin tur kunna meddela användaren via
dator/mobil när t.ex. en disk är klar. En egengjord programvara för att kunna designa egna
etiketter för de olika statuslägena är också en tanke.
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Komponentval
Väggfästet
Det behövs också något slags väggfäste som håller Statusvisaren uppe på diskmaskinen.
Eftersom vi har som önskemål att inte lämna märken kvar efter demontering krävs en ytvänlig
fästmetod. En annan utmaning är att få ett bra fäste på en avrundad yta, som många
diskmaskiner idag har.
Vid byte av status på visaren kommer krafter påverka fästet vid diskmaskinen. Detta gör att
fästet inte bara måste vara vänligt mot underlaget utan också vara starkt och hållbart.
Väggfästet har medfört ett nytt krav.
Krav:
•

Statusvisaren får ej lossna eller förflyttas vid användning

Här nedan är ett antal olika förslag på väggfästen.
•

Sugproppar

•

Dubbelhäftande tejp

•

Kardborreband

Vårt komponentval blev dubbelhäftande tejp. Det är den komponent som är lättast att anpassa
till vår diskvisares form och den är billigast. Då många diskmaskiner har ovala framsidor
trodde vi att det kommer skulle bli ett problem när man fäste statusvisaren. Men efter att ha
testat den på en diskmaskin med oval framsida gav tejpen tillräckligt bra fäste för att kunna
fästas på ovala ytor.
Tejpen kommer att sitta på den plana ytan på statusvisarens skal och på dess cylinder.
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Statuslägen
För att kunna visa de olika statusarna valde vi mellan en etikett som klistras på eller att
symbolerna skapas direkt under tillverkning.
Vi bestämde oss för en etikett som klistras på då det är billigast och smidigast. Vi valde också
detta alternativ eftersom en framtida tanke med statusvisaren är att låta användaren designa
och skapa egna etiketter.

Ytan där etiketten sitter är sfäriskt formad och därmed svår att fästa utan att det skapas veck.
Därför fick vi ta hjälp av ett tryckeri i Malmö som specialiserat sig på etiketter.
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Detaljkonstruktion
Statusvisaren ska ha tre fasta lägen och vara greppvänlig.
Här nedan visas tydligt de krav vi ställt och att de uppfyllts.

(Detaljritningar på skal och vridhjul finns under bilagor)

Skalets cylinder består av en skåra med tre hål som utgör de tre lägena. Den har även två
stycken stoppväggar som förhindrar vridhjulet från att vridas 360 grader.
På den övre och undre sidan av cylindern finns det ytterligare två skåror som underlättar
monteringen av vridhjulet.
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På vridhjulet finns två stycken halvkulor som har i uppgift att följa skåran och stabilisera den.
De båda halvkulorna ska klicka i hålen när man vrider på vridhjulet.
Den har även två stycken slitsar som flexar och som ska göra monteringen smidigare.
Runt om vridhjulet finns det räfflor som underlättar greppet när man vrider.
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Materialval
Vi har fått instruktioner av uppdragsgivaren att statusvisaren ska vara i plast och miljövänlig.
Här nedan är olika förslag på materialval.
•

ABS - plast

•

PLA - plast

Detta är två väldigt lika material egenskapsmässigt sätt. Vi har under våra prototyptester haft
möjlighet att testa statusvisaren i både PLA och ABS plast, där resultatet har varit väldigt lika.

Men då ABS – plast är oljebaserat är det inte miljövänligt. Det material vi tycker är lämplig är
PLA som är en organisk plast. Ett miljövänligt material gjort av stärkelser såsom växter, majs,
mjölk m.m. Det är starkt och snäppet styvare än ABS – plast. Det går också både att
formsprutas och 3d-printas vilket ger stora möjligheter vid tillverkning.
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Produktsammanställning
Kontroll av den totala kriterieuppställning.
Krav

K

Önskemål

Ö

K1 Uppfylls då produkten är tillverkad helt i organisk plast.
K2 Uppfylls då det finns tre hål som utgör tre lägen.
K3 Dubbelhäftande tejp som väggfäste och två halvkulor som håller de två delarna på plats
uppfyller kravet för verktygsfri montering.
K4 Är uppfyllt då vi har tagit fram en etikett som visar statusar i färg och symboler.
K5 Visaren är lätt att greppa tack vare räfflor på vridhjulet.
K6 Visarens form gör det svårt att byta status av misstag.

Ö1 Uppfyllt.
Ö2 Delvis uppfyllt då produkten är någorlunda rund.
Ö3 Då vi använder oss av dubbelhäftande tejp bör den ej lämna märken.
Ö4 Ej uppfyllt då blindskriften krävde för stor yta.

Här är en investeringskostnadsbedömning vi gjort med grova beräkningar.
Priset är framtaget vid en tillverkning på 10 000 stycken statusvisare.
Vid masstillverkning av statusvisaren med en formsprutning kan styckpriset ligga under 1 kr.
Det som kostar är formverktyget som kan stiga upp till sexsiffriga belopp, beroende på märke
och modell av detta.
Engångskostnad
Formverktyg
Statusvisare

100 000 kr
ca 10 000 kr

Etikett

6700 kr

Dubbelhäftande tejp

1400 kr

Totalt
Styckpris

18 100 kr
1.81 kr
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Diskussion
Vi tycker att vårt examensarbete har flutit på bra.
Det vi tyckte var svårast och som tog längst tid var vridmekanismen och de tre lägena.
Vi tog fram prototyper med hjälp av högskolan i Halmstads 3d-skrivare och hade problem
med att få det att fungera som vi tänkt oss.
Av detta lärde vi oss att det kan skilja sig mycket mellan det man ritat i CAD och när man
håller det i handen.

Vi har nu i efterhand också insett att våra prototyptester kunde gjorts annorlunda, då vi var
väldigt snabba med att få ihop en hel produkt. När den testades och sen inte funkade var vi
kastades vi tillbaks till ruta ett igen. Hade vi istället gjort tester på komponentnivå, del för del
tror vi att vi sparat mer tid.

Med krav och mål med att bara ha två komponenter har vi hållit nere tid och kostnader för
tillverkning. Dock fick vi lägga stor del av projektets tid på att få detta att fungera.

Designen på statusvisaren är vi väldigt nöjda med då det är en stor del av statusvisaren som
produkt, att vara tilltalande och lockande kunder.
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Källförteckning
http://www.aikolon.fi/se/tekniska-egenskaper
1

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=94efe5a9-dbb0-4784-8580bf484393ba4e%40sessionmgr112&vid=1&hid=126&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db
=afh&AN=25439654
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