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Sammanfattning 

Dammsugare på marknaden idag är utformade för att vara attraktiva vid köptillfället, men 

kompromissar med funktionaliteten för att åstadkomma detta. Resultaten är smäckra 

dammsugare med högeffektsmotorer, men som är bökiga att handhava och vars förlusteffekt är 

onödigt stor. 

Detta projekt gick ut på att utveckla en dammsugare under förutsättningarna att ignorera 

gällande formkonvention och ta fram en konstruktion med utökad funktionalitet. Denna 

dammsugare skall användaren kunna förflytta utan åthävor, och dessutom kunna ställa sig upp 

på för att nå det högsta hyllplanet på vardagsrumsbokhyllan. 

Med detta uppdrag definierat fortskred projektgruppen genom att ta reda på vilka krav som 

ställs på dammsugare, och vilka krav som ställs på möbler som användaren ska kunna ställa sig 

på. 

Med kraven på produkten definierade kunde konceptgenerering sätta igång. Ett koncept för en 

dammsugare med integrerad trebent pall valdes för fortsatt arbete. Skisser, enkla fysiska 

modeller och CAD användes för att generera konstruktionens form. Inspiration togs från 

existerande dammsugare, pallar och även resväskor för att komma fram till de lösningar som 

behövdes och resultatet blev dammsugaren StåUpp, som dels påminner om den gamla tidens 

upprätta dammsugare, eller dagens industridammsugare, och med ett utdragbart handtag har 

lösningen även givits en mer ergonomisk vinkel, som sätter användaren i centrum snarare än 

köparen. 
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Abstract 

Vacuum cleaners (VCs) these days are designed to be compelling at the moment of purchase, but 

does this at the expense of functionality. The results are slim VCs with high powered motors, but 

are annoying to control and waste most of their input power. 

The goal of this project was to develop a VC under the premise to ignore current convention and 

realize a construction with added functionality. The user should be able to control this vacuum 

cleaner without strain, and furthermore be able to climb it as a stool so as to reach the top shelf 

of the living room bookcase. 

With this objective defined, the project team carried on by researching what requirements has to 

be met by VCs, and what demands must be met by a stool that the user must be able to climb. 

With the requirements defined, the team could begin generating concepts. One concept with a 

three legged stool integrated in the VC was chosen for further development. Drawing, simple 

physical models and CAD was used to generate the form of the construction. The team drew 

inspiration from current VCs, stools and also traveling suitcases to arrive at the needed solutions 

and the result was the VC StåUpp, reminiscent of past days’ VCs, as well as current professional 

VCs, but with a retractable handle the solution has been given an ergonomic angle that puts the 

user in the center rather than the buyer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dammsugare riktade till vanliga konsumenter är till sin design väldigt begränsade av 

formkonvention. Denna formkonvention kompromissar funktionen på flera sätt – de är svåra att 

stuva undan i förråd, de har dålig mobilitet och räckvidd och deras sugkanaler är ofta krökta 

vilket erfordrar stor ineffekt hos motorn. Detta projekt är en konceptstudie i att ta fram en 

dammsugarkonstruktion som ignorerar formkonventionen för att kunna utveckla en produkt 

som har maximal funktionalitet. 

Vissa riktlinjer för produkten var givna från uppdragsgivaren. Dammsugaren ska möjliggöra 

städning på hög höjd, till exempel ovanpå skåp eller tavellister, genom att den har en 

pallfunktion. Belastas dammsugaren i vertikal riktning skall den gå från att stödja på sina 

hjul/glidytor till att stödja på någon stel, statisk yta/ytor. Användaren skall alltså kunna ställa 

sig på dammsugaren och stå stadigt och därigenom nå högre belägna ytor i rummet. Sugkanalen 

skall vara så rak och slät som möjligt. Dammsugaren skall kunna stuvas undan i förråd och gärna 

erbjuda någon funktionalitet att samla sugslangen på. 

1.2 Problemformulering 

Problemet som ska lösas är att integrera en pallfunktion i en dammsugare utan att kompromissa 

med insamling och uppsamling av smuts. 

1.3 Mål 

Målet för produkten är att den ska ha ny funktionalitet och vara användarvänlig. Fokus för 

denna förbättring ligger i att göra räckvidden så stor som möjligt i rummets alla dimensioner 

och att enheten ska vara lätt att förflytta – dvs. ha god mobilitet. Målet för projektet är att 

åstadkomma en konstruktion och tillverka en skalmodell av denna som visar konceptets 

funktioner. 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning för projektet var att inte ta hänsyn till marknaden, alltså inte lägga någon vikt 

vid att produkten ska passa in i rådande produktklimat. I största möjliga grad nyttjades 

standardlösningar, och kombinationer av dessa, för att uppnå målen. Ingen färdig produkt 

producerades, utan endast modeller av olika slag. 

2. Genomförande 

2.1 Medel 

Nedan följer en genomgång av de tjänster och verktyg som nyttjades till vad och varför i 

projektet. 

2.1.1 Enkätundersökningstjänst 

För enkätundersökning användes Googles internetenkät [1]. 
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2.1.2 Manuellt opererade verktyg 

För att få en bättre rumslig bild av hur komponenterna förhåller sig till varandra användes fysisk 

modellering i papper, kartong och plastskum med manuellt opererade maskiner. Detta är 

lämpligt för att på kort tid kunna genomföra formgenerering och göra en bedömning om tänkta 

koncept är rimligt genomförbara innan noggrannare konstruktion initieras. 

2.1.3 Automatiska verktyg 

För att tillverka modeller av ett konstruerat koncept användes automatisk fräsmaskin. Dessa är 

någorlunda exakta jämfört med manuell bearbetning och kan producera relativt komplexa 

former, men är tidskrävande. 

2.1.4 CAD 

För en del formgenerering och för samtligt konstruktionsarbete har Siemens Solid Edge ST4 [2] 

använts. Solid Edge är lämpligt för konstruktion - särskilt när man behöver testa varianter av 

gränssnitt mellan komponenter och för att ta fram måttsatta ritningar. För virtuell 3D-

visualisering användes Rhinoceros 3D [3] och för 2D-visualisering användes Adobe Illustrator 

[4]. För FEM-analys användes ANSYS 14 [5]. 

2.2 Förstudie 

En förstudie utfördes för att ta reda på vilka krav på lösningar, funktioner och specifikationer 

som skulle ställas på dammsugarkonceptet. 

2.2.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning utfördes för att ta reda på vad som är mest respektive minst uppskattat 

med dammsugare idag, för att på så sätt få en idé om vad som bör prioriteras i utvecklingen av 

dammsugaren. 

Enkätformuläret återfinns i bilaga 3. Enkätundersökningen kombinerat med projektdeltagarnas 

egna bedömningar gav att otympligheten hos dammsugare var det som var mest problematiskt, 

och förbättringar på detta område var det mest eftersträvansvärda för produktutvecklingen. 

2.2.2 Marknadsundersökning 

Specifikationer för existerande dammsugare togs fram för att få riktlinjer för krav på sugeffekt, 

uppsamlingskapacitet och maxvikt. För att åstadkomma en rimlig konstruktion på utsatt tid och 

hålla en lägre prisnivå på produkten var det lämpligt att i största möjliga mån nyttja 

standardlösningar, och endast då det behövs uppfinna nya. Informationsinsamling utfördes på 

dammsugarområdet för att ta reda på vilka olika lösningar det finns för insamling av smuts och 

uppsamling av smuts. 

För smutsinsamling finns två dominerande lösningar, nämligen en motordriven fläkt som 

åstadkommer ett undertryck i dammsugaren och därigenom suger upp smutsen genom 

munstycket. En annan variant är roterande, motordrivna borstar som samlar in smutsen, men 

denna lösning förekommer nästan uteslutande i serie med en motordriven fläkt. 

För smutsuppsamling finns huvudsakligen fyra stycken lösningar. Filterpåse, 

återanvändningsbar behållare, cyklonrening och vattenfilter. Filterpåsen är den vanligaste och 

fungerar genom att insugsluften passerar genom en filterpåse, som släpper igenom 
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luftmolekyler men är ogenomsläpplig för de flesta dammpartiklar och större föremål. Påsen 

slängs och bytes ut när den fylls till kapacitet. 

Återanvändningsbara behållare har filter som kan tömmas och behöver ej bytas ut, men måste 

rengöras för att fungera väl. 

Cyklonrening fungerar genom strömningsmekanismer som skiljer tyngre partiklar (smuts) från 

lättare (luft). En behållare fylls av smuts, som måste tömmas med jämna intervall. 

Vattenfiltrering fungerar genom att vatten används som filter och insugsluften passerar genom 

vattnet och separerar genom principen att våt fukt inte blir luftburen. 

2.2.3 Regler/riktlinjer 

The European Council for an Energy Efficient Economy (eceee) arbetar med att sätta riktlinjer 

för vad som är god ecodesign, och senast röstade man igenom [6] nya krav på maximal ineffekt 

[7] för dammsugare för att de skall kunna erhålla deras eco-märkning. 

2.2.4 Övriga områden 

Eftersom detta dammsugarkoncept skiljer sig från konventionella dammsugare på ett antal 

punkter behövdes förundersökningen breddas till att även omfatta andra områden än 

dammsugare. Ett avgörande krav är att dammsugaren skall erbjuda en yta för användaren att 

ställa sig på. Denna yta måste dels ha erforderlig area och vara belägen på lämplig höjd så att 

användaren klarar av att ställa sig på den och balansera stadigt. Riktlinjer för dessa krav 

hämtades från mätningar och måttspecifikationer av möbler – främst från enkla, trebenta pallar, 

eftersom dessa liksom dammsugaren är ej att betrakta som permanenta möbler utan endast ska 

uppfylla önskemålet att användaren ska nå högre höjd i rummet. Även pallar med 

fjäderbelastade hjul undersöktes eftersom dessa har liknande syfte som dammsugarkonceptet. 

Poängen med att användaren skall nå högre höjd är att erbjuda möjligheten att enklare städa 

ovanpå skåp och dylikt. Måttspecifikationer för vanliga skåpsmöbler togs fram för detta, främst 

är det IKEAs BILLY [8] som varit tongivande. 

Dammsugarenheten bör även rymmas för att kunna stuvas undan i städskåp. Innerdimensioner 

för vanliga städskåp togs fram som ytterst begränsande för dammsugarens volym. 

För att dammsugaren skall vara enkel att förflytta i rummet krävs det att den kan passera över 

vissa hinder, till exempel kunna rulla över sin egen strömsladd eller en golvtröskel. Uppgifter om 

mått för de största standardtrösklarna hämtades för riktlinjer till detta krav. 

Förstudiens resultat gav underlag till en krav- och önskemållista, vilken återfinns i bilaga 1. 

2.4 Koncept 

2.4.1 Konceptbeskrivning 

Tre lösningskoncept togs fram och utvärderades. Samtliga koncept hade pivoterande hjul på 

undersidan av dammsugarkroppen och två av dem byggde på fjäderupphängda hjul som fälls in i 

dammsugarkroppen vid belastning. I ena lösningen fälldes hjulen in via radialfjädrar vilket 

illustreras i en CAD-skiss i figur 1. 
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Figur 1  Hjulen kan fällas in i dammsugarkroppens insida via en vinklad radialfjädrad 

upphängning. 

I det andra alternativet fälls hjulen in via axiella fjädrar, vilket kan ses i en CAD-skiss i figur 2. 

 

Figur 2  Hjulen kan fällas in i dammsugarkroppens insida via en axialfjädrad upphängning. 

Det tredje byggde på principen att stöd i form av ben trycks ut på undersidan via axiella fjädrar, 

när dammsugarkroppen belastas. Funktionen kan liknas vid en inbyggd fjäderbelastad pall. 

Konceptskiss med hjälp av CAD kan ses i figur 3. 



5 

 

 

Figur 3  Lodräta stöd går genom dammsugarkroppen och fälls ut när toppen belastas. 

Pallbenen låses geometriskt i horisontell riktning men rörelse medges i vertikal riktning med en 

fjäder som håller benen uppe då den ej belastas, vilket illustreras schematiskt i figur 4. 

 

Figur 4  Pallbenen betraktas som en axel med två diametrar och axelhålet i 

dammsugarkroppen har även det olika diametrar. I utrymmet mellan dessa 

monteras en fjäder som medger rörelse i axiell riktning och tvingar upp benen då 

denna ej utsätts för yttre belastning. 

2.4.2 Konceptval 

Koncepten utvärderades med avseende på prioriterad funktionalitet och genomförbarhet med 

hjälp av Pughs matris, vilket redovisas utförligare i bilaga 2. Det koncept med högst poäng i 

konceptvalsmetoden var den fjäderbelastade pallen, som var intressant ur 

konstruktionssynvinkel och bedömdes uppfylla kravspecifikationen. Detta koncept har 
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dessutom potential att tydligare kommunicera sin jämfört med konventionella dammsugare ny 

funktionalitet. 

För att uppfylla kraven på lämplig ståhöjd, rimlig utformning av sugkanal och riktlinjer för 

dammsugarenhetens volym blev det lämpligt att placera sugslungens anslutning på 

dammsugarens ovansida, på en yta med lutning så att slangen inte behöver böjas mycket för 

städning vare sig på golv eller högre belägna ytor. På grund av att slangen är placerad relativt 

högt i förhållande till dammsugarens tyngdpunkt och hjulens stödyta skulle styrning av 

dammsugaren via sugslangen, vilket är konvention för marknadens dammsugare, innebära en 

vältningsrisk. En av de idéer från projektets idégenereringsstadie, nämligen att ha en 

dammsugare med infällbart handtag, liknande de som finns på resväskor, blev därför lämpligt 

att implementera i lösningen för att på så sätt ge användaren möjlighet till en mer 

lättkontrollerad dammsugare. Detta designval innebar också en insikt om dammsugarens 

mobila funktionalitet: det bästa vore att ha en dammsugare som man inte ständigt har släpandes 

efter sig, utan som man endast flyttar på ett par gånger per städning. Sugslangen behöver ändå 

vara någorlunda lång för att den ska nå upp för att dammsuga ovanpå ett skåp eller hylla, och 

därför behöver inte dammsugaren förflyttas för varje ny yta som ska nås av användaren. Formen 

illustreras i figur 5. 

 

Figur 5 Skiss av den tänkta formen på konstruktionen. 

3. Produktutveckling 

3.1 Formgenerering 

Med hjälp av enkla volymmodeller av dammsugarens nödvändiga komponenter, se figur 6, 

utfördes formgenerering för att testa hur produkten skulle kunna konstrueras. De varianter som 

fungerade bäst togs vidare till vidare konstruktion och modellering i CAD för att testa möjliga 

gränssnitt. 
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Figur 6 Foto av några enkla volymmodeller av dammsugarens olika komponenter, som 

användes för att generera olika formförslag för dammsugarkonstruktionen. 

3.2 Produktspecificering 

Dammsugarens fundamentala funktioner och komponenter utgör grunden för vidare utveckling. 

Här beskrivs kraven som ställs på dammsugarens funktionella beståndsdelar, och hur de möts 

av dammsugarens komponenter. 

3.2.1 Sugkanal 

Det finns vissa generella krav som ställs på dammsugare. De bör ha en tät sugkanal, så att den 

luft som sugs in endast har en väg att gå. Man vill undvika en krokig väg och ha lagom stora 

volymer och inte vara onödigt lång för att undvika onödig uppkomst av virvlar eller andra 

motståndsskapande strömningsfenomen. Sugkanalens principiella komponenter är en 

uppsugningsslang med handtag/munstycke monterat, en behållare för smutsfilter samt ett hus 

för motor med ett utblås, vilket illustreras i figur 7. 

 

Figur 7 Schematisk skiss av luftens väg genom dammsugarens sugkanal. 

För att medge montering av motor och smutsfilter behöver dock filterbehållare och motorhus 

delas upp i flera komponenter som monteras ihop. Smutsfiltret ska kunna bytas ut av 

användaren och görs åtkomligt genom att filterbehållaren har en öppning som tillsluts med en 

lucka med tätslutande gummipackning. För att motorhuset inte ska ha onödigt stor öppning 

måste denna utgöras av två komponenter som tillsammans omsluter motorn och erbjuder fästen 

för den eftersom motorn accelereras vid körning. Gränssnittet mellan motorhusets delar måste 

även detta vara tätslutande, men kan vara fast monterade med skruvar. 

Som smutsfilter valdes påsfilter. 
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För att utblåsluften skall vara god vill man gärna låta den filtreras, vilket åstadkoms med hjälp 

av ett HEPA-filter i slutet av sugkanalen. 

Det finns ett stort utbud av motorer med integrerade fläktar, konstruerade specifikt för 

dammsugare. Dessa har liknande formfaktor och skiljer sig huvudsakligen när det kommer till 

hur hög effekt de har. I detta projekt har det varit eftersträvansvärt att undvika onödigt hög 

ineffekt och därför valdes det att följa de riktlinjer som eceee arbetat fram ifråga om detta, vilket 

rör sig om ett krav på max 1600W ineffekt gällande från och med 2014. Motorn som valdes [9] 

har en ineffekt på 1600W och effekten kan regleras genom koppling till en enkel 

spänningsdelare. 

Motorhusets två komponenter monteras ihop med skruvar som fäster i chassit. Gränssnittet 

mellan komponenterna har en skåra, vilken kan ses på den undre komponenten i figur 8, för en 

gummipackning för att det skall vara så lufttätt som möjligt och därför endast möjligöra en väg 

för insugningsluften att gå. 

 

Figur 8 3D-rendering av CAD-modell av motorhusets komponenter, exploderade för att 

tydligare visa gränssnitt. 

Båda motorhusets komponenter formsprutas i ABS och eftersom de ej är synliga från 

användarens perspektiv så är de ofärgade. Motorhusets övre del har ett tak med överskjutande 

kanter som passar för att skjutas in i skårar som finns på nästa komponent – filterbehållaren. 

Filterbehållaren rymmer en filterpåse med god uppsamlingskapacitet vilket har varit ett 

dimensionerande krav för komponenten. Filterbehållaren passar geometriskt med skalet och 

har ett skruvtorn, vilken kan ses på komponentens övre insida i figur 9, med gränssnitt mot 

skalet för att låsa all rörelse. Gränssnittet mot motorhuset är utformat som en skåra som 

motorhuset skjuts in i för att möjliggöra enkel montering och samtidigt vara någorlunda lufttätt. 
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Figur 9 3D-rendering av CAD-modell av filterbehållaren. 

Luckans gränssnitt mot filterbehållaren behöver vara tätslutande varför en list för 

gummipackning går runt luckans insida. På insidan sträcker sig en rörformig bit som ansluter till 

filterpåsens öppning, vilket kan ses i figur 10. 

 

Figur 10 3D-rendering av CAD-modell av lucka till filterbehållaren, sedd från insidan. 

Gränssnittet mot chassit, dvs. upphängningen av luckan, består av länkar med cirkelsektorytor 

som vilar dikt an mot motsvarande ytor på chassit som kan ses i figur 11, vilket eliminerar 

behovet av starka axlar utan det räcker med knoppar som kan snäppas på plats. Ett geometriskt 

betingat stopp hindrar luckan från att öppnas mer än nödvändigt. 



10 

 

 

Figur 11 3D-rendering av CAD-modell av luckans upphängningsmekanism på chassit. 

Utsidan av luckan kan ses i figur 12. Luckan är röd för att signalera att användaren kan 

interagera med den. Kontrasten mot de svarta och blåa komponenterna bidrar till att skapa ett 

naivistiskt uttryck hos produkten, som för att säga ”jag är till för att användas, inte för att vara 

snyggare än dammsugaren bredvid”. Luckan formsprutas i ABS. 

 

Figur 12 3D-rendering av CAD-modell av luckan till filterbehållaren, sedd utifrån. 

3.2.2 Hjul 

För att dammsugaren skall kunna rulla över hinder krävs att hjulen har tillräckligt stor diameter. 

Förstudien gav att dammsugaren skall kunna rulla över vertikala hinder med höjden 25 mm. För 

att underlätta detta valdes hjul [10] med hjuldiameter till att vara dubbelt så stor som detta 

tänkta vertikala hinder, dvs. 50 mm, för att undvika alltför missgynnande reaktionskrafter. 

Hjulen ska kunna pivotera för att möjliggöra enklare styrning av dammsugaren. 
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3.2.3 Integrerad pall 

Den inbyggda pallen behöver banor som styr förflyttningsriktningen för benen. Benen och 

banorna bör vara lagrade för att minska friktion. Konstruktionen skall medge en rörelselängd så 

att benen kan röra sig från en nivå ovanför dammsugarkroppens undersida till att tangera den 

nivå vid vilken hjulen vidrör marken. 

Enligt förstudien så bör pallen vara 400-480 mm hög för att vara lämplig att ställa sig upp på och 

erbjuda användaren bra räckvidd, och benen är jämnt fördelade över en cirkel med diameter  

Pallen utgörs av en svetsad metallrörsram med plastfötter, en i ABS formsprutad sits samt 

glidlager [11] på benen. Benens stödyta är konfigurerad enligt kravspecifikationen. Pallen är 450 

mm hög och i utfällt läge befinner sig ståytan 472 mm över marken. Pallen kan ses i figur 13. 

 

Figur 13 3D-rendering av CAD-modell av den integrerade pallen. 

Pallens ben monteras i rörbanekonstruktion, se figur 14, som sitter monterad i underredet och 

skalet. Rörbanekonstruktionen tillverkas i aluminium och svetsas ihop. 
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Figur 14 3D-rendering av CAD-modell av rörbanekonstruktion med pallstommen monterad i. 

Stommen är utformad för att vara så lätt som möjligt utan att kompromissa med 

konstruktionens styvhet och hållfasthet. Medelst virtuella modeller i Ansys 14 testades olika 

material för konstruktionen, för att utvärdera spänning och böjningspåkänningar då en 

medelviktig person ställer sig upp på den. För testet med stål hade konstruktionen tillräcklig 

styvhet för ändamålet, med inga spänningar i närheten av sträckgränsen för materialet och 

maximal deformation på 0,15 mm. En grafisk representation av deformationsresultatet kan ses i 

figur 15. 

 

Figur 15 Grafisk representation av FEM-analys av pallens stomme då den är tillverkad av stål. 

För aluminium var deformationen större, maximalt 0.38 mm vilket kan ses i figur 16, men 

fortfarande inom det elastiska området, och ingen risk för plastisk deformation eller överföring 

av stora krafter till andra komponenter. Då aluminium är betydligt lättare än stål vore detta 

föredömligt ur viktperspektiv, men för att göra ett definitivt materialval måste hänsyn tas till 

hur pass påtaglig böjningsskillnaden är och ifall detta kan avgöra val av konstruktionsmaterial, 

och för detta måste prototyper tillverkas. 



13 

 

 

Figur 16 Grafisk representation av FEM-analys av pallens stomme då den är tillverkad av 

aluminium. 

3.2.4 Sladdvinda 

En sladdvinda med automatisk upprullning var önskvärt. Valet stod mellan en beprövad 

mekanisk sladdvinda, eller att låta en elmotor rulla upp sladden. Motoralternativet bedömdes 

dock vara för otillräknelig eftersom denna måste få sin ström från något batteri eller 

kondensator. Valet föll på en konventionell fjäderspänd sladdvinda, med kapacitet för 10m sladd 

[12]. 

3.2.5 Slang 

Slangen skall erbjuda en stor städradie, utan att vara onödigt lång eftersom längre sugkanal 

innebär större förlusteffekt. Slangen valdes till att vara fyra meter lång vilket innebär att 

användaren endast behöver flytta dammsugaren ett fåtal gånger per städning och slippa ha 

dammsugaren hasandes efter sig. Slangens diameter valdes till ett vanligt standardmått, 42 mm, 

som medger lagom styvhet och elasticitet. 

3.2.6 Underrede 

Underredet utformades med mål att skapa en gemensam grund för dammsugarens 

komponenter och har därför infästningshål för hjul, chassikomponenterna och rörbanorna för 

pallbenen. På underredets baksida finns hål för strömsladden till motorn, och på undersidan 

finns kupolformade volymer för att ge utrymme för hjulen att pivotera. Komponenten 

formsprutas i ABS och är svart till färgen, som synes i figur 17. Svart signalerar en tyngd och 

stabilitet, vilket är eftersträvansvärt för denna dammsugare som man ska kunna ställa sig på. 
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Figur 79 3D-rendering av CAD-modell av underredeskomponenten, sedd ovanifrån. 

Framsidan är välvd vilket kan ses i figur 18, för att spegla dammsugarkroppens övre del och för att 

dammsugaren ska kunna passera större hinder när den förflyttas utan att behöva lyftas från 

marken. 

 

Figur 18 3D-rendering av CAD-modell av underredeskomponenten, sedd underifrån. 

3.2.7 Chassi 

Chassit är uppdelat i två komponenter. Den ena, som visas i figur 19, har en platta med 

infästningar för motorhus, sladdvinda, och öppning för HEPA-filter samt gränssnitt för luckan till 

filterbehållaren. Komponenten formsprutas i ABS och på grund av att den är lång och platt har 

den ett nätverk av ribbor för att öka styvheten. 
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Figur 19 3D-rendering av CAD-modell av den ena chassikomponenten. 

Den andra komponenten är dammsugarenhetens skal, vilken kan ses i figur 20, och är den 

komponent som omger dammsugarens inre komponenter. Denna komponent har en profil som 

passar med underredet och skruvhål för att fixera den i lodrät riktning, och har infästningshål på 

insidan för rörbanorna. På ovansidan finns hål för pallbenen, enligt konceptbeskrivningen, 

infästning för infällbart handtag och ett hål för kontrollpanel. Fronten har en vinklad ovansida 

för att matcha profilen för luckan till filterbehållaren, vilken är vinklad för att medge en lämplig 

riktning för sugslangens anslutning. Skalet har en extruderad profil som passar geometriskt med 

sugkanalens komponenter. Även skalet formsprutas i ABS. 

Chassikomponenterna har inga funktioner för användaren att interagera med och visar detta 

med sin färg – de är blå. 

 

Figur 20 3D-rendering av CAD-modell av en av chassikomponenterna. 
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3.2.8 Handtag 

Handtagen tillverkas i böjda aluminiumprofiler och färgas svarta genom anodisering och kan ses 

i figur 21. Längden har dimensionerats för att i utfällt läge ligga rätt i höjd för att en stående 

användare ska kunna greppa det, utan att böja sig ned. 

 

Figur 21 3D-rendering av CAD-modell av handtaget i utfällt läge. 

3.3 Montering 

Komponenterna monteras på följande vis. Hjulen skruvas fast till underredet med muttrar och 

pallens rörbana trycks in i hål i underredet, se figur 22. 

 

Figur 22 3D-rendering av CAD-modell av handtaget i utfällt läge. 

Motorhusets delar fäster med skruvar i sin fästplatta, och likaså sladdvindan. Filterbehållaren 

monteras på motorhusets övre del och luckan trycks på plats i sina fästen, se figur 23. 
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Figur 23 3D-rendering av CAD-modell av handtaget i utfällt läge. 

Plattan fästs i sin tur med skruvar i underredet, se figur 24. 

 

Figur 24 3D-rendering av CAD-modell av handtaget i utfällt läge. 

Rörbanans ändar trycks in i hål i toppen av skalet, som orienteras till underredet och fixeras 

med skruvar, se figur 25. 

 

Figur 25 3D-rendering av CAD-modell av handtaget i utfällt läge. 

Pallen och HEPA-filtret placeras i respektive hål, se figur 26. 
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Figur 26 3D-rendering av CAD-modell av handtaget i utfällt läge. 

Konstruktionens sammanlagda vikt beräknas till ca 8 kg. 

4. Slutsatser 

4.1 Resultat 

Detta projekt var en konceptstudie i att ta fram en dammsugare med utökad funktionalitet och 

se hur en sådan dammsugare kan tänkas te sig. Dammsugare kommer i slutändan alltid ha 

liknande tendenser på grund av sin väldigt specifika funktion, men viss variation medges ändå. 

Dammsugaren StåUpp är en hybridlösning och bär likheter med moderna dammsugare, möbler 

och resväskor, men framförallt intressant att se är hur denna konstruktion på många sätt liknar 

äldre elektriska dammsugare. Har postmodernisternas inverkan på design helt kört över 

funktionella ideal och resultatet har blivit de bökiga men söta dammsugare som säljs i 

elektronikkedjorna idag? Eller är nutida dammsugare en balansgång på linjen mellan ”dugligt” 

och ”snyggt”? Ur ett energiekonomiskt perspektiv så är det rimligt att antaga att elslukande 

motorer i hemelektronik inte kommer accepteras hur länge som helst. Ineffekten i dammsugare 

kommer inte att få vara hur hög som helst i framtiden och detta ställer krav på formen. Med 

striktare regler kanske vi kan komma att få se en förändring eller åtminstone en omprioritering i 

hur dammsugare designas. StåUpp är en variant, men det krävs mer resurser än de som funnits 

tillgängliga i detta projekt för att göra en utförlig utvärdering av hur förlusteffekten kan 

minimeras. 

4.2 Framtida arbete 

Alltsomallt bedömdes konstruktionen uppfylla specifikationerna för de krav som kunnat testas 

genom modellering, men mer arbete återstår innan konstruktionen kan bedömas vara slutgiltig. 

På grund av begränsade finanser har ingen funktionell prototyp kunnat tillverkas. Produkten i 

sin helhet har därför inte kunnat testas utan endast modellerats. Framtida arbete skulle 

inkludera att köpa in de komponenter, utvärdera geometrin hos formsprutade komponenter 

tillsammans med en expert och tillverka dessa för att sedan kunna testa gränssnitten i praktiken. 

Utformning av elektroniksystem och kontroller återstår även det, liksom en 

konstruktionslösning för att låsa det utdragbara handtaget. 
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Exakta gränssnitt mot motor och sladdvinda har inte kunnat konstrueras för att vi ej fått tag på 

ritningar av dessa och inte heller haft ekonomiska förutsättningar att köpa in och mäta själva. 

5. Diskussion 

Idealt sett skulle man haft möjlighet att testa olika dammsugarmotorer och eventuellt också 

ifrågasätta existerande motorers konstruktion utifrån nya principer, för dagens konstruktion 

bygger framförallt på att krama ur maximal effekt på grund av att hög effekt varit 

eftersträvansvärt för dammsugare ur ett säljperspektiv, denna trend är dock på väg att brytas. 

Detta projekt har haft perspektivet att man ska minimera förlusteffekt och då duger kanske inte 

dagens standard, och detta måste förstås tas i beaktning om man ska löpa linan ut med 

konceptet – att inte nöja sig med att endast eliminera slöseri utan istället sträva efter 

optimering. 

För dammsugarens adderade funktioner, framförallt den integrerade pallen, så finns det flera 

sätt att lösa dessa på. Detta projekt har endast konstruerat för en principlösning på hur en pall 

integreras i en dammsugare, och eliminerat de andra på ett tidigare stadium i processen. Detta 

konceptval var informerat enligt kunskaper från enkla modeller, men många lärdomar kommer 

längre fram i konstruktionsprocessen. Med större tidsram och budget skulle fler koncept 

utvecklats vidare så att de kunnat jämföras med större kunskap och rättvisa innan man tar 

projektet vidare. 

Avsaknaden av prototyp är även det en svaghet i projektet – konstruktionen kan se bra ut på 

papper men fel kan uppenbaras vid tester i verkligheten. 

Samarbetet i projektgruppen fungerade inte och detta har haft en negativ inverkan på resultatet.  
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Bilaga 1. Krav- och önskemålslista 

Kravlista 

 Sugeffekt: Sugeffekt=Tryck*Luftflöde,                 

 Ineffekt: maximalt 1600W 

 Standardlösning för smutsuppsamling (tex. påsfilter, centrifugfilter…) 

 Ingen direktkontakt med uppsamlat smuts vid underhåll. 

 Kunna passera ett vertikalt hinder (tex. tröskel) på max 25 mm utan större svårigheter. 

 Max vikt: 10 kg 

 Ha en cirkulär yta att stå på med minsta area              belägen på en höjd 

             

 Ha tillräckligt stor stödyta: Stödben konfigurerade i hörnen på en liksidig triangel. 

Triangelhörnen tangerar en cirkel med minsta diameter          se figur 1. 

 

 

Figur 1 Illustration för krav på benkonfiguration för en pall, sedd ovanifrån. En likbent 

triangel är placerad på en cirkel med diametern 350 mm. Triangelns hörn tangerar 

cirkeln. Vid triangelns hörn är pallens ben placerade. 

 Skall hålla för att en medeltung [1] person står på den. 

 Räckvidd: 

o                    (t.ex. ovanpå ett skåp eller hylla med djupet D och 

höjden H) 

o    {   }                         (städradien på en golvyta) 

Önskemålslista 

 Verkningsgrad:       
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 Uppfylla sugeffektskravet upp till 80% av uppsamlingskapacitet 

 Bärbar (ur ergonomisk synvinkel) över längre period/sträcka 

 Rymmas i ett städskåp med dimensionerna                        

 Räckvidd:                    (baserat på loftsäng med 90-bädd) 

Referenser 

(1) SCB, http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/1980I11/Medelvarden-av-langd,-vikt-och-

BMI.xls (webbsida hämtad 2013-05-20) 
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Bilaga 2. Konceptvalsmatris 

Tre stycken koncept togs fram. Dessa utvärderas mha. virtuell modellering i CAD-programmet 

Solid Edge ST4. De bedömdes i fyra kategorier rörande förmåga att uppfylla funktioner och 

konstruktionsmässig genomförbarhet. De olika kategorierna viktades på en skala från ett till 

fem, där prioriteringen sattes utifrån enkätundersökning och riktlinjer för projektet. Koncepten 

poängsattes på en skala från ett till tre. Det konceptet med störst viktad poängsumma är enligt 

metoden det bästa. Metoden är baserad på Pughs konceptvalsmatris (Ullman 2010, s. 221). 

Resultatet presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Utfallet av konceptutvärdering presenterad i tabellform. 

 

Mobilitetskategorin bedömdes utifrån hur pass mycket lösningen bedömdes påverka 

dammsugarens möjlighet till att förflyttas i rummet. Med radiella fjädrar förväntades 

pivotradien för hjulen bli avsevärt större än för de övriga alternativen, vilket skulle påverka 

styrförmågan i negativ mening. 

I konstruktionskategorin bedömde projektmedlemmarna hur komplex konstruktionen 

förväntades bli för de olika alternativen, där enklare konstruktion är att föredra. För de 

alternativ där hjulen fälls in i dammsugarkroppen förväntades påfrestningen på 

dammsugarkroppen bli stor vilket skulle ställa större krav på gränssnitt mellan kroppens 

komponenter och deras egna hållfasthet och styvhet. Alternativet med en inbyggd pall så 

förflyttas påfrestningen till pallens ben, vilken bedömdes vara en enklare konstruktion.  

Den räckvidd och sugeffekt som de olika lösningarna erbjöd bedömdes vara samma varför de 

fick samma betyg i dessa kategorier. 
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Bilaga 3. Enkätundersökning 

En enkätundersökning i form av Googles enkätverktyg delades ut via sociala medier och e-mail. 

Formuläret strukturerat i tabellform finns här nedan. 

Fråga Svarsalternativ 

Ålder Fritext 

  

Hur ofta städar ni? Välj ett alternativ 

 Varje dag 

 En gång per vecka eller oftare 

 En gång varannan vecka eller oftare 

 En gång var tredje vecka eller oftare 

 Mer sällan än ovanstående alternativ 

  

Hur ofta använder ni dammsugare? Välj ett alternativ 

 Varje dag 

 En gång per vecka eller oftare 

 En gång varannan vecka eller oftare 

 En gång var tredje vecka eller oftare 

 Mer sällan än ovanstående alternativ 

  

Vilken typ av dammsugare använder ni? Välj de som passar 

 Handdammsugare (små batteridrivna dammsugare) 

 Vanlig dammsugare (den klassiska dammsugarmodellen) 

 Automatisk dammsugare (självgående dammsugare) 

 Centraldammsugare 

 Övrigt (fritext) 

  

Vad är bra med er/era dammsugare? Fritext 

  

Vad är dåligt med er/era dammsugare? Fritext 

  

Saknar ni någon funktion hos er/era dammsugare? Fritext 

 


