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Sammanfattning 

 
Hur bra en dammsugare säljer är beroende på hur attraktiv den är för kunderna i säljögonblicket 

och funktionaliteten har därmed länge kommit i andra hand. Dammsugare har visat sig sälja 

bättre ju högre effektförbrukning de har utan att detta nödvändigtvis motsvarar deras verkliga 

prestanda. Detta har fått EU att ställa krav på dammsugarna gällande bland annat 

effektförbrukning, prestanda och ljudnivå genom att klassa dem därefter.  

 

Målet med detta projekt var till början att ta fram ett koncept av en dammsugare som skulle 

förenkla framkomlighet, åtkomlighet och förvaring genom att ha en lång slang, vara tillräckligt 

hållbar att stå på och praktisk att förvara. Projektet inleddes med en omfattande förstudie. Kort in 

i förstudien kom projektuppgiften att ifrågasättas då idén går emot utvecklingen. Sugeffekten 

sänks med ökad slanglängd och att ta fram en dammsugare som kräver större effektförbrukning 

för samma sugeffekt i en tid med strama energikrav från EU var inte aktuellt.  

 

Projektet ändrade därmed riktning till att ta fram ett koncept, men med ett fokus som fortfarande 

låg på att uppfylla syftet med framkomlighet, åtkomlighet och praktisk förvaring. Efter 

problemformulering, konceptgenerering, konceptutvärdering och konceptutveckling kom 

resultatet att bli konceptet BackVac; en dammsugare som bäres på ryggen. BackVac gör det 

möjligt att enkelt ta sig fram och möjliggör dammsugning ovanför huvudnivå. Syftet med god 

framkomlighet och åtkomst blev därmed uppfyllt även om målet från början av projektet var 

tvunget att överges.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bachelor´s Degree Project Thesis MMKB 2016:61 IDEB 
203 

 

BackVac 

   
  Julia Cassel 

Viktor Segerström 

Approved 

 

Examiner 

 

Supervisor 

 

 Commissioner 

 

Contact person 

 

 

Abstract 

 
How well a vacuum cleaner is doing on the market is depending on how attractive it is to the 

customer in the moment of the purchase, and the functionality have therefore for a long time not 

been the first priority. Vacuums have shown to sell better the higher power consumption they 

have without it necessarily saying something about their actual performance. This has made the 

EU to set demands and grades on the vacuums regarding, among other things, power 

consumption, performance and noise. 

 

The objective with this project was initially to develop a concept of a vacuum cleaner which 

would simplify the mobility and storage by having a long hose, being durable enough to be stood 

on and practical to store. The project was started with an extensive pilot study. Early in the pilot 

study the initial object was to be questioned, as the idea goes against the development of the 

industry. The suction power will be reduced with an increased hose length and to develop a 

vacuum cleaner that requires more power to be able to keep the suction power at the same level 

in a time of strict energy demands from the EU was not keeping up to date. 

 

The project thereby changed course to develop a new concept, but still with a focus on mobility 

and practical storage. After definition of the problems, generation, evalutaion and development 

of concepts, the project resulted in the concept BackVac; a vacuum cleaner that is worn on the 

back. BackVac makes it easy to move around and enables vacuum cleaning above head level. 

The purpose of good mobility was thereby accomplished even if the initial goal hade to be 

abandoned. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Hur bra en dammsugare säljer avgörs framförallt av hur attraktiv den är för kunderna i 

köpögonblicket. Därför har fokus länge legat på att utveckla den yttre formen istället för 

funktionaliteten. Utformningarna är oftast opraktiska i undanstuvat läge, i vilket de tillbringar 

mestadels av tiden. Dammsugare har ofta givits egenskaper som inte alltid är funktionsmässigt 

mest gynnsamma, utan bedömda att sälja bra. Kunder associerar hög effektförbrukning med 

prestanda vilket har lett till att företagen tillverkat dammsugare med hög effektförbrukning utan 

att det nödvändigtvis har någon koppling till prestanda. Av denna anledning har EU satt tuffa 

energikrav på dagens dammsugare gällande effekt, prestanda och hållbarhet. 

 

Syfte 

Denna rapport har till syfte att redogöra för arbetsprocessen och resultatet av det projekt som har 

genomförts. Projektets syfte var att underlätta dammsugning med fokus på förvaring, 

framkomlighet och manövrering. 

 

Mål 

Målet med projektet var att ta fram en dammsugare som är funktionellt optimerad. Den ska ha 

små hjul som är fjäderbelastade och sjunker in i dammsugaren då en last på 30 kg placeras 

ovanpå. Tanken är att man ska kunna kliva upp på den för att städa ovanpå skåp med mera. 

Sugslangen ska vara längre än normalt och dammsugaren ska kunna stå i mitten av rummet utan 

att man behöver dra runt på den. Sugslangen ska kunna rullas upp och ha en fast plats på 

dammsugaren. Dammsugaren ska kunna förvaras i ett städskåp. 

 

Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts gällande utveckling av slang, motor, fläkt och munstycken. Detta är 

tunga tekniska områden och varken kunskap eller tid för att rå på dessa områden ansågs rymmas 

inom detta projekt. 

Ingen färdig produkt eller prototyp har tagits fram, utan projektet har resulterat i ett koncept som 

konstruerats och visualiserats med 3D-modellering. 

 

Metod 

För att enkelt verifiera delmål och nå framsteg i arbetet delades projektet upp i fyra etapper med 

olika teman; problemformulering, konceptgenerering, konceptutvärdering och 

konceptutveckling. Problemformuleringen innefattar förstudie, state-of-the-art och 

användarundersökning för att få en bred kunskap inom området. Problem verifierades och 

kundönskemål togs fram i en QFD-matris, utifrån vilken en kravspecifikation formades. 

Konceptgenereringens syfte var att ta fram så många olika varianter av lösningar som möjligt. 

Detta gjordes med hjälp av flertalet brainstormsessioner. I konceptutvärderingen, värderades 

koncepten gentemot kravspecifikationen för att se vilken lösning som bäst svarade mot 

önskemålen. Detta användes som beslutsunderlag vid konceptvalet. Konceptvecklingen bestod 

av att färdigställa konceptet. Den innefattar en state of the art, prototypframtagning, prototyptest, 

studiebesök på Electrolux huvudkontor, en uppdatering av kravspecifikationen, framtagning av 

lösningar med hjälp av morfologisk matris, konstruktions- och dimensioneringbeslut, 
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formgivning av konceptet och 3D-modellering för visualisering av konceptet. Se tidsplan i bilaga 

1 för tydligare överblick över projektet. 

 

Förstudie 

 

För att sätta sig in i ämnet och få en bred kunskap att stå på gjordes en omfattande förstudie där 

användarintervjuer, besök hos återförsäljare, intervjuer med experter inom branschen, sökningar 

på nätet och i böcker genomfördes. 

 

Dammsugare idag återfinns i många former där de största skillnaderna ligger i hur de drivs och 

hur dammet samlas upp. Vad som är genomgående för alla dammsugare är att de bygger på en 

fläkt som skapar flöde och undertryck, vilket förs vidare till ett munstycke där de suger upp 

damm och smuts till en behållare. Den smutsburna luften filtreras i filter så att dammet stannar i 

behållaren och luften kan fortsätta ut ur maskinen.  

 

State of the art 

De som vanligtvis kallas för vanliga dammsugare är dammsugare som har en påse som dammet 

samlas i, se figur 1. Denna påse byts sedan ut när den blir full. Dessa dammsugare är den 

vanligaste sorten i norra Europa där påsdammsugare av tradition är standard[1]. 

 

 
Figur 1. Påsdammsugare av märket Electrolux[1] 

 

Påslösa dammsugare som bygger på cyklonteknik, är ett annat alternativ som bygger på flöde 

och filter, där smutsen samlas upp i en behållare vilken töms efter användning, se figur 2. Dessa 

är, till skillnad från dammsugare med påse, betydligt vanligare i de södra delarna av Europa.[1] 

Det som anses vara fördelarna med dammsugare utan påse är att man slipper extrakostnaden av 

att behöva köpa dammsugarpåsar. Nackdelen är att det inte är lika kraftfulla, då de inte kan 

formas hur som helst. Funktionen bygger på ett effektivt luftlöde vilket gör utformningen 

begränsad. Det som ofta ej tas i beaktande är att en cyklondammsugare lägger mycket större 

tryck på filtrena, vilket gör att dessa behövs bytas oftare än i en påsdammsugare[1]. 
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Figur 2. Cyklondammsugare [3] 

 

Robotdammsugare, se figur 3, drivs av batterier och opererar av sig själva. De besitter en låg 

effekt men med hjälp av en roterande borste och av deras låga hastighet, kan de få upp dammet. 

Robotarna fungerar bäst då det inte är så stora mängder damm att suga upp och iden är att de 

skall gå ofta, vilket gör att mängden damm per användning minskar. Nackdelar med 

robotdammsugare är att de vanligtvis inte renar luften som den blåser ut och att den inte kommer 

åt överallt om saker står i deras väg.  

 

 
Figur 3. Robotdammsugare 

 

Centraldammsugare, figur 4, är vanligt förekommande i villor där de ofta installeras i källare 

eller skåp. Slangen, på cirka 10 -15 meter kopplas in i olika uttag runtom i huset som via rör 

leder ned till centraldammsugaren. Vanligtvis leder ett utblåsrör luften ut genom yttervägg vilket 

ger två fördelar; de allra minsta partiklarna försvinner och kraven på täthet i filter och påsar är 

inte lika stora som hos en vanlig dammsugare. Det senare medför att centraldammsugare har en 

högre sugeffekt än vanliga dammsugare. Sugeffekten minskas dock istället på grund av de långa 

rören och slangen.  
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Figur 4. Centraldammsugare och dess funktion[4]  

 

Batteridammsugare är oftast hybrider och kan både användas som handdammsugare, men också 

kopplas in i ett skaft och bli en längre variant, se figur 5. Att de är batteridrivna gör att de inte 

besitter så stor kraft och har en drifttid på vanligtvis under 20 minuter vid full effekt innan de 

måste laddas med ström. De som talar för batteridammsugarna är att de är praktiska då de inte tar 

så mycket plats och de är därför populära bland personer som bor på litet utrymme. 

 

  
Figur 5. Två slags handdagmmsugare, utan[5] och med[6] skaft 

 

 

Cyklon- och påsdammsugare är fortfarande de starkaste på den europeiska marknaden men 

robotdammsugare växer mest och står för 20% av dagens dammsugarförsäljning i Sverige.[1] 

Framtiden ser ut att gå mot användning av robotdammsugare med kompletterande batteridriven 

dammsugare. Robotarna har fortfarande en del utveckling kvar att genomgå och problem ligger 

fortfarande med att ta sig över och runt kanter och möbler för att få en heltäckande rengöring.[1] 
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Energimärkning av dammsugare 

Den största utmaningen för dammsugartillverkare idag är att producera kraftfulla kvalitativa 

maskiner och samtidigt uppfylla energikraven från EU, som har satts för att kvalitetsstämpla 

dammsugare och med stora mängder dra ned på energikonsumtionen. EU menar att man med 

dessa krav totalt sett kan spara hela 20 TWh inom Europa per år, vilket motsvarar ett års 

strömförbrukning av Belgiens bostäder.[7] Kraven innefattar ekodesign och energimärkning och 

sker i två steg. De första kraven sattes för maskiner placerade på marknaden efter första 

september 2014, och innebär bland annat att den årliga konsumtionen för en maskin inte får 

överstiga 62 kWh och att märkeffekten inte får överstiga 1600 watt. Dessa krav kommer den 

första september 2017 att sättas till 43 kWh för den årliga förbrukningen och 900 W för 

märkeffekten[8] Årsförbrukningen räknas ut genom att anta 50 stycken entimmes långa 

städtillfällen per år på en genomsnittlig hushållsyta på 87 kvadratmeter. Den verkliga 

årsförbrukningen beror på användningen av maskinen. Förutom att kraven på energiförbrukning 

blir tuffare blir även prestandakraven gällande dammupptagningsförmåga, partikelutsläpp, 

ljudeffektsnivå och hållbarhet hårdare. [8] 

Kraven ställda av EU är ett resultat av att försöka minska strömförbrukningen av dammsugare 

som ett tag steg till onödigt höga nivåer. Att skylta med hög effekt visade sig sälja bra då kunder 

starkt associerar effekt med prestanda, vilket inte stämmer med verkligheten.  

 

 

Varje dammsugare testas och tilldelas en energiklass, som visas genom en energistämpel vid 

försäljning, se figur 6. Betyget en maskin får bestäms av hur stor kraft den använder sig av och 

hur pass bra den omvandlar kraften till att suga upp damm. Skalan går från A-G där A är det 

högsta betyget[9]. 

 

 
Figur 6. Energimärkning av dammsugare[10]  
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Rengöringsprestandan mäts endast på hur pass bra dammsugarna klarar av att samla upp damm. 

Att suga upp damm kräver inte så mycket kraft, men när till exempel hallar ska dammsugas blir 

det svårt att få upp lite tyngre saker, som grus och småsten. Detta tillsammans med kravet på låg 

märkeffekt, som alltså kommer bli ännu strängare, har lett till kraftlösa dammsugare och 

medföljande klagomål från kunder[1] Flödet som fläkten skapar räcker alltså inte, med dagens 

konstruktion, alltid till för att få önskad sugkraft.  

Sugkraft utvinns ur det vakuum och flöde som maskinen skapar. Flödet skapas av fläkten och 

mäts i liter per tidsenhet, oftast liter per sekund eller kubikmeter i timmen.  

Vakuumet uppstår ur utformningen av luftvägen fram till fläkten. Fokus läggs därav allt mer på 

att utveckla utformningen av munstycke och rör för att bygga det vakuum som krävs för att 

utvinna mer sugkraft och samtidigt få så lite förluster som möjligt. Slangens dimensionering 

gällande längd spelar stor roll i uppsugningsförmågan då sugeffekten minskar med ökad 

slanglängd. Slangen bör vara 1,5 - 1,7 meter med ett rör med en diameter på 32 - 35 mm. 

Sugeffekten minskar med slangens längd och tester har visat att en 1,3 meter lång slang har 10% 

bättre sugeffekt än en 1,7 meter lång slang[1].  

 

Dessa krav gäller dock endast för nätanslutna elektriska dammsugare och hybrider. De gäller 

alltså inte för t.ex. robotdammsugare, industridammsugare, batteridrivna dammsugare och 

centraldammsugare.  

  

Innehåll av dammsugare 

En dammsugare togs isär för att inventera innehållet, se figur 7. Modellen som togs isär var 

gammal och för att får en mer uppdaterad uppfattning studerades sprängskisser på idag aktuella 

dammsugare, se figur 8. Det konstanterades att komponenterna har blivit många fler och 

innehållet i maskinerna idag är mer svåråtkomligt än vad det förr var. Huvudsakligen består 

dammsugare fortfarande av samma komponenter; påse, filter, isolering, kretskort, motor och 

fläkt.  

 
Figur 7. Den isärtagna dammsugaren 
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Figur 8. Sprängskiss på Electrolux UltraSilencer[11] ZUS3922B 

 

Användarundersökning 

För att ta reda på användarnas önskemål om förbättringar av befintliga dammsugare och vad de 

tycker är viktigt med dammsugare frågades flera dammsugarägare i olika åldrar om vad de ansåg 

var viktigt, se frågeformulär i bilaga 4.  Även kund- och expertrecensioner om dammsugare 

studerades och de vanligast förekommande önskemålen sammanställdes, se tabell 1. Målgruppen 

valdes till att vara alla som idag använder någon form av dammsugare. Användarna delades 

därför upp i tre grupper; familjer, studenter och äldre och tio personer ur respektive grupp fick 

vikta varje användarönskemål 0-5, från oviktig till högst väsentlig. Ett medelvärde på hur varje 

grupp viktade varje önskemål räknades ut och avrundades till heltal. Se resultat i tabell  

 

Användarönskemål Familj Student Äldre Summa 

Lättmanövrerad 5 5 5 15 

Praktisk förvaring 3 5 3 11 

Uppsugningsförmåga på olika underlag 5 4 4 13 

Åtkomlighet 5 3 5 9 

Räckvidd 4 2 3 9 

Renlig 4 3 4 11 

Underhåll 4 2 2 10 

Hållbar 4 2 2 10 

Ergonomisk 5 2 5 12 

Billig 2 5 4 11 

Estetiskt tilltalande 4 3 2 9 

Miljövänlig 3 5 2 10 

Tyst 4 3 3 10 

Tabell 1. Kundönskemål 
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En dammsugares främsta uppgift är att dammsuga golv, mattor och möbler utan att vara alltför 

betungande. Följaktligen blev önskemålen “manövrerbar”, “god uppsugningsförmåga” och 

“ergonomisk” de som viktades högst när betygsättningen summerades. Viktningen av 

användarönskemålen varierar beroende på ålder, vanor och prioriteringar hos användarna. Till 

exempel är "familjer" gruppen som dammsuger mest och oftast bor på störst yta. För dem är 

funktionsönskemålen viktigare än "praktisk förvaring", vilket är viktigt för "studenter" som ofta 

bor på liten yta.  

 

QFD med kravspecifikation 

En QFD-matris[12] togs fram, se bilaga 5, med hjälp av den erhållna informationen från 

användarundersökningen. Detta gjordes för att få en djupare förståelse för användarna och för att 

skapa en kravspecifikation för produkten utifrån användarnas önskemål. Befintliga alternativ på 

marknaden utvärderades utifrån till vilken utsträckning de uppfyller dessa krav.   

Kraven kopplades till konkreta och mätbara målegenskaper. De alternativ som utvärderas mot de 

framtagna önskemålen var påsdammsugare, robotdammsugare, handdammsugare och 

centraldammsugare. Se förstudien för mer ingående förklaring av dessa. Konkurrenterna 

utvärderades mot användarönskemålen för att senare kunna jämföras med utsträckningen det 

slutgiltiga konceptet klarar av att uppfylla samma önskemål. 

Användarönskemålen från användarundersökningen och deras viktningar användes i QFD-

matrisen. Produktegenskaper som möter de tidigare erhållna användarönskemålen lades till i 

matrisen efter en brainstormsession. Detta gjordes för att vinna konkurrensfördelar mot de redan 

befintliga konkurrenterna. Produktegenskaperna bedömdes beroende på hur stor deras inverkan 

på kundens önskemål var och de tilldelades därefter poängen 0,1, 3 eller 9. Dessa tal 

multiplicerades med den summerade viktningen av användarönskemålen och räknades ihop för 

att se hur väl varje egenskap uppfyllde kundens önskemål. Det visade sig att storlek, utformning, 

räckvidd, slang och material gjorde stor inverkan på kundönskemålen. Efter detta kunde följande 

kravspecifikation fastställas:  

 

Krav: 

Mått för att rymmas i ett utrymme som mindre än 40 x 40 x 160 cm  

Vikt under 8 kg 

Räckvidd över 12 meter 

Slang kortare än 1,7 m 

Utbytbart utblåsfilter 

Utblåsfilter som renar minst 99,5% av alla luftburna partiklar 

Utbytbart munstycke 

Motoreffekt under 900 W 

Justerbar motoreffekt 

Ljudeffektsnivå under 80 dB 

 

 

Önskemål:  

Användarvänlig för både höger och vänster hand 

Dammbehållare enkel att tömma 

Ergonomisk utformning 
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Praktisk förvaring 

Lättmanövrerad 

Estetiskt tilltalande 

 

Konceptgenerering 
Det som kom fram i förstudien om striktare energikrav och slangens påverkan på sugeffekten 

ifrågasatte syftet med att göra längre slang och därmed försvann även meningen med att kunna 

stå på dammsugaren för att kunna dammsuga högre upp. Detta gjorde att den ursprungliga 

uppgiften var tvungen att frångås. Idén om bättre framkomlighet och större åtkomst bevarades då 

andra möjliga sätt att lösa dessa önskemål var i fokus under en brainstorm, där även andra 

utvecklingsmöjligheter inom dagens dammsugarbransch och kundönskemålen från 

användarundersökningen togs i beaktning. Exempel på skisser från brainstormingen finns i 

bilaga 6. En morfologisk matris skapades för att ta fram lösningar på krav och önskemål från 

kravspecifikationen, se bilaga 7. 

 

Konceptförslag 
Med hjälp av brainstormingen och den morfologiska matrisen togs tre olika koncept fram med 

fokus på olika områden ur kravspecifikationen och användarönskemålen.  

 

Ryggsäcksdammsugare 

Ett av koncepten som togs fram är en dammsugare som ska bäras som en ryggsäck på ryggen, se 

figur 9. Det var främst användarönskemålen “lättmanövrerad” och “åtkomlighet” som vägdes in 

när detta koncept togs fram. En dammsugare som man bär med sig skulle innebära enklare 

hantering då dammsugaren inte dras på golvet utan rör sig med kroppen. Dammsugning på högre 

höjd än golvnivå skulle även vara möjlig. En kortare slang då dammsugaren är närmre kroppen 

skulle även innebära minskade förluster av sugkraften och att mindre förvaringsutrymme skulle 

krävas.  
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Figur 9. Koncept 1, en dammsugare som bärs på ryggen 

 

Komplementdammsugare 

Allt fler robotdammsugare finns idag på marknaden. De uppskattas att stå för ca 20 procent av 

dagens dammsugarköp[1] och mycket pekar på att de kommer att ta över marknaden i ännu 

större utsträckning i framtiden. Problemet med självgående dammsugare är att de inte kommer åt 

överallt och man måste ha en vanlig dammsugare som kompletterar för dessa ställen. Denna 

dammsugare används inte lika mycket när man har en robotdammsugare och tar onödigt stor 

plats i förvaringsutrymmen. Detta koncept är tänkt att vara en komplementdammsugare som är 

ideal för utrymmen robotdammsugare inte kommer åt och ta minimal plats då den inte används, 

se figur 10. 
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Figur 10. Koncept 2, en komplementdammsugare till en robotdammsugare 

 

Förvaringsdammsugare 

Det sista konceptet fokuserar framför allt på förvaring. Tanken var att utforma en dammsugare 

som tar så liten plats som möjligt när den förvaras i en garderob, bakom en dörr eller under en 

säng eftersom det är så en dammsugare tillbringar mesta av sin tid, se figur 11. 

 
Figur 11. Koncept 3, en dammsugare optimal för förvaring 

 

Val och utveckling av koncept 
För att välja ett koncept att arbeta vidare med utvärderades de mot varandra med hjälp av 

kriterieviktsmetoden, se bilaga 8. Användarönskemålen med respektive viktning ställdes upp och 

ett idealt koncept som uppfyller alla användarönskemål till fullo beräknades. Koncepten 

utvärderades utifrån samma önskemål och en procentsats av den ideala lösningen erhölls. 

Koncepten rankades därefter enligt hur nära idealet de kom. Resultatet blev att 

ryggsäcksdammsugaren uppfyllde de högst viktade användarönskemålen mest och kom närmast 

idealkonceptet med 82,7 procent följt av komplementetdammsugaren med 77,7 procent och 

förvaringsdammsugaren med 76,9 procent. Hur pass bra det valda konceptet uppfyllde 

användarönskemålen jämfört med konkurrenterna jämfördes i QFD-matrisen, se uppdaterad 

QFD i bilaga 9.  

 

Problemen som möjligen kan uppstå genom att bära en dammsugare på ryggen istället för att ha 

den på golvet handlar mycket om ergonomi. Dammsugaren får inte bli för varm, vara för tung 

eller vibrera för mycket för att kännas behaglig att bära på. Eftersom dammsugaren kommer 

närmare öronen är det även viktigt att se över ljudstyrkan. Tyngdpunkten på dammsugaren bör 

läggas så nära kroppen som möjligt för att få ett så litet böjmoment som möjligt.[13] Allt detta 

påverkas mycket av hur dammsugarens komponenter och hur den är konstruerad inuti. 

Bärselarna på dammsugaren ska vara lätta att ta på, kännas behagliga på kroppen och vara 

justerbara för personer i olika storlekar och dammsugaren måste vara mjuk mot kroppen. 
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State of the art 
För att ta reda på hur liknande problem blivit lösta inom olika branscher gjordes en undersökning 

där främst ryggsäckar, lövblåsare och liknande produkter inom städbranschen studerades. Detta 

för att undersöka om det fanns liknande problem med lösningar som kunde appliceras på 

konceptet, främst med fokus på ergonomi.  

Dammsugare som bärs på ryggen finns idag men är sällsynt på den europeiska marknaden, där 

de främst förekommer i yrkesbranschen, vanligtvis inom hotellstädning. Electrolux släppte för 

några år sen en bärbar dammsugare med axelband, vilken inte sålde bra och produktionen lades 

ned. Bärbara dammsugare har svårt att slå sig in på marknaden i Sverige då det är ett stort steg 

att gå från den traditionella metoden. De förkommer oftare i USA där cyklontekniken är standard 

och en vana med att inte ha dammsugaren på golvet är mer utbredd. De förekommer i både 

sladdlös form och med sladd, där en sladdlös blir mer praktisk men samtidigt tyngre, svagare 

med sämre sugeffekt och har begränsad drifttid. Då de främst används inom yrkesbranschen är 

de flesta designade efter det och har ett industriellt utseende, se exempel i figur 12.  

 

  
Figur 12. Två varianter av ryggsäcksdammsugare[14],[15]  

 

 

Lövblåsare, figur 13, och ryggsäcksdammsugare har liknande problem, i form av 

kroppsvibrationer, där de dock skiljer sig i storlek. Lövblåsare innehar en förbränningsmotor och 

skapar således större vibrationer. De hanteras av yrkesmän och används hela arbetsdagar vilket 

gör det viktigt att produkten inte orsakar skador för användaren. I dammsugarfallet handlar det 

om komfortfråga. Vibrationerna från dammsugaren kommer inte kunna orsaka skador[13] men 

den skall vara bekväm att använda. Det uppmärksammades att de flesta lövblåsare använde sig 

av fjädrar som vibrationsdämpare mellan motor och ryggplatta. Ryggplattorna är i plast och på 

dem sitter mjuka tygkuddar för att få ett behagligt ryggstöd mot maskinen och minska 

vibrationerna ytterligare.  
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Figur 13. Lövblåsare[16]  

 

Ryggsäckar återfinns i alla möjliga former. På friluftsryggsäckar, gjorda för tyngre last och 

längre användning, finns ofta en midjerem som fördelar belastningen jämnare över kroppen och 

avlastar axlarna. På dessa är även remmarna ofta tjocka och vadderade för att ge bekvämlighet 

och stabilitet, se figur 14.  

 

 
Figur 14. En friluftsryggsäck av märket Lowe Alpine[17] 

 

Test av prototyp  
För att testa konceptet tillverkades en prototyp av en dammsugare och en ryggsäck. Prototypen 

användes till dammsugning för att känna på funktion och göra mätningar.  I samband med detta 

utvärderades det även hur vibrationerna, ljudet, värmen och tyngden på 5,4 kg spelade in på 

användarupplevelsen. Samtliga faktorer visade sig vara mindre påtagliga än väntat men för att 

öka komforten valdes de att ta hänsyn till i fortsättningen av konceptutvecklingen. Slangen på 

prototypen uppskattades att kunna förkortas till 1,2 meter och fortfarande vara tillräckligt lång i 

maximalt utsträckt läge. 
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Figur 15. Test av prototyp 

 

Studiebesök 
Ett besök på Electrolux huvudkontor på Stadshagen i Stockholm gjordes, där deras utveckling av 

dammsugare ligger. Förutom att få en inblick i hur omfattande företagets arbete med 

dammsugare är och hur de jobbar med utveckling, erhölls en mängd information och idéer. En 

dammsugare plockades isär, se figur 16, och en inblick gavs i hur de har löst problemen med 

ljudeffektsnivå, vibrationer och värme. Olika lösningar på dammsugares egenskaper och 

materialval diskuterades. 

  
Figur 16. Den isärplockade dammsugaren på Electrolux huvudkontor 
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Kravspecifiktaion för valt koncept 
Utifrån prototyptestet kunde kravspecifikationen uppdateras för att passa det valda konceptet. Se 

ny kravspecifikation nedan.  

 

Krav: 

Rymmas i ett utrymme mindre än 40 x 40 x 160 cm 

Vikt under 6 kg 

Räckvidd över 12 m 

Slang kortare än 1,4 m 

Utbytbart utblåsfilter 

Utblåsfilter som renar minst 99,5 % av alla luftburna partiklar 

Utbytbart munstycke  

Motoreffekt under 900 W 

Justerbar motoreffekt 

Ljudeffektsnivå under 70 dB 

Samtliga knappar nåbara under användning 

Samtliga informationssymboler synliga under användning 

Temperatur under 35 grader vid kontakt med ryggen 

Justerbar bärsele 

 

Önskemål: 

Användarvänlig för både höger och vänster hand 

Dammbehållare enkel att tömma 

Bekväm att använda 

Enkel att ta på sig 

Praktisk förvaring 

Lättmanövrerad 

Välkomnande uttryck 

Kraftfullt uttryck 

 

En morfologisk matris togs sedan fram med lösningar på krav och önskemål från den 

uppdaterade kravspecifikationen med hjälp av brainstorming, se bilaga 10. 

 

Dimensionering och konstruktion 

Det beslutades tidigt i konceptutvecklingen att dammet ska samlas i en utbytbar dammsugarpåse 

då konceptet är tänkt att integreras på marknaden i norra Europa där dammsugare med påse är 

standard. Dessutom beslutades att konceptet skulle strömförsörjas med kabel. En batteridriven 

dammsugare hade givit en bättre räckvidd men hade samtidigt inneburit mindre kraft, högre vikt, 

kortare drifttid och större kostnad. Med mått på olika komponenter i dammsugaren och mått på 

hur stor plats de behöver kunde dimensionerna av hur stor konceptet skulle bli togs fram, se figur 

17.   
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Figur 17. Den minsta dimensionering konstruktionen får ha sedd från sidan och framifrån 

 

Motorn och fläkten placerades på så sätt att tyngpunkten hamnar så nära kroppen som möjligt för 

att böjmomentet ska bli så litet som möjligt. En kåpa för fläkten och motorn konstruerades så att 

luften på väg ut ur maskinen måste gå genom ljudisolerande skum istället för rakt ut genom 

utblåset. Fläkten och motorn ska hänga fritt i kåpan med hjälp av en gummibussning i 

termoplastiskt gummi[18] och skum i polyuretan[19]. Detta är för att minska vibrationerna och 

ljudnivån.[20] Luftutblåset är placerat rakt utåt från kroppen på den som använder dammsugaren 

för att påverka så lite med värme som möjligt. Slangens infästning valdes att placeras 

symmetriskt i mitten av dammsugaren för att möjliggöra lika enkel städning för både höger- och 

vänsterhänta. Sladdvindan placerades längst ned åt sidan för enkel åtkomst medan dammsugaren 

är i användning.  

 

Av miljöskäl valdes baksidan av dammsugaren att vara återvunnen plast i färgen svart som den 

vanligen återfinns i. Återvunnit plast är dock sprött och sprödheten gör att man inte kan applicera 

den återvunna plasten på delar som har högre funktionskrav, exempelvis motorkåpan som måste 

tåla värme. Dessa delar och höljet runt om valdes att vara tillverkat i ABS-plast på grund av 

materialets låga vikt, goda hållfasthet och goda ytfinish. [21]  

 

Vikten beräknades att ligga runt 6 kg med den isolering som krävs för önskad ljudnivå efter att 

dammsugare med samma ljudnivå undersökts och vikten på olika komponenter adderats 

tillsammans med den uppskattade vikten av bärselen, se tabell 2.  
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Komponent Vikt [g] 

Motor och fläkt 1700 

Isolering 512 

Filter (motor och utblås) 270 

Kabelvinda 943 

Plasthölje 1300 

Dammsugarpåse 60 

Krtskort 27 

Motorkåpa 181 

Mjuka delar (bärsele och komfort) 900 

Samtliga komponenter 5893 

Tabell 2. Komponenter och deras vikter 

 

Bärselarna valdes att likna en vanlig ryggsäck bestående av två axelband. En extra midjerem 

ansågs inte vara nödvändig på grund av den lätta vikten då prototypen i prototyptestet, med näst 

intill samma vikt på 5,6 kg, kändes tillräckligt bekväm med två axelband. En extra rem runt 

midjan skulle bli ytterligare ett moment att gå igenom för att kunna använda dammsugaren och 

ta större plats.  

 

Design och färgval 

Designen togs fram med fokus på att få den så lik en dammsugare och ryggsäck som möjligt. 

Tanken att den skulle vara lik en dammsugare för att steget att gå från att ha en dammsugare på 

golvet till att istället bära på den inte skulle bli för stort. Valet att den skulle vara lik en ryggsäck 

bestämdes för att det skulle vara enkelt att förstå hur man använder den och inte kännas 

främmande att ta på sig. En ryggsäcks form och hur man använder den är välkänt. Förslag på 

utformningen av dammsugaren skissades fram och en design med både runda och kantiga former 

valdes. De runda formerna valdes för att få en mer mjuk och välkomnande känsla till att bära 

dammsugaren och kantiga för att den ska ge ett intryck av att samtidigt vara kraftfull, se olika 

kombinationer i figur 18.  
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Figur 18. Skisser av olika utformningar 

 

Färgvalet gjordes utifrån vilken känsla som konceptet skulle förmedla. En stark klar färg skulle 

ge en kraftfull känsla, en ljus färg skulle ge en lätt känsla, gröna nyanser skulle förmedla 

miljövänlighet och ljusa kalla färger skulle ge intryck av renhet och hygien, se figur 19. Att 

dammsugaren skulle kännas lätt var viktigt då den inte bör ge ett intryck av att vara ansträngande 

att bära. En ljus färg som förmedlar detta och som samtidigt ger ett intryck av renhet, vilket 

passar in på en dammsugares uppgift att städa, valdes därför.  

 

 
Figur 19. Färgval 
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Slutkoncept 
Arbetet med konceptutvecklingen resulterade i BackVac; en ryggsäcksdammsugare som med 

kortare slang ger mindre förluster och därför en större effektivitet, se figur 20. Att den istället för 

att rullas på golvet bäres på ryggen ger en bättre framkomlighet och en effektivare städning. Se 

mått och specifikationer i bilaga 9.  

 

 
Figur 20. Konceptet BackVac 

 

Funktion 

BackVac bäres på ryggen och förenklar dammsugning på högre höjd än golvnivå, se figur 21. 

Bord, fönster, hyllor och möbler kan dammsugas genom att ta av röret och använda endast 

handtaget eller genom att byta till ett borstmunstycke.  

 

 
Figur 21. BackVac i användning 
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På ena sidan dras den 15 meter långa sladden ut allt eftersom man behöver komma längre från 

eluttaget och en knapp på samma sida drar sladden tillbaka in, se figur 22. Det finns en övre 

lucka för att tömma påsen och en nedre för att tvätta eller byta filter, se figur 23.  

 

 
Figur 22. Kabelvinda och knapp 

 

 

 

 
Figur 23. Luckor för byte av påse och filter 

 

Dammsugaren sätts på och stängs av med hjälp av en skjutknapp på handtaget som även reglerar 

strömmen som kommer in i motorn som i sin tur styr styrkan dammsugaren suger med. Synligt 

på handtaget är även en lampa som indikerar om påsen är full och det är dags att byta ut den, se 

figur 24. 
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Figur 24. Handtag med skjutknapp och lampa som indikerar att dammsugarpåsen bör bytas 

 

Komfort 

Axelremmarna är justerbara för att passa de flesta. De går runt axlarna och sitter fast i 

dammsugarens baksida på var sin sida där de även fungerar som dämpande material för 

vibrationer och är mjukare mot kroppen än vad den hårda plasten är, se figur 25. En till kudde i 

samma material och tjocklek sitter längre ned vid ländryggen i samma syfte. Mellanrum mellan 

dessa delar har lämnats för att luft ska kunna komma mellan och motverkar att det blir för varmt. 

Dessa mjuka delar fästs på ryggsäcken med hjälp av kardborreband och är utbytbara. De smala 

justerbara remmarna är de som sitter fast och bär upp dammsugaren. Dessa har var sin längre 

ögla på övre delen som möjliggör att dammsugaren förvaras hängande när den inte används som 

ett alternativ till att förvara dammsugaren ståendes. Dessa öglor kan även användas att hänga 

munstycken i för att ha dem lättåtkomliga under städningen. Tillbehören valdes att inte 

integreras i dammsugaren då detta skulle göra dem svåråtkomliga under städningen och kräva en 

större konstruktion av dammsugaren. Ett handtag för att kunna bära dammsugaren med ena 

handen finns även högst upp på baksidan.  

 

 
Figur 25. Baksidan av BackVac med justerbar bärsele 
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Tillverkningskostnad 

En kostnadskalkyl i detta avseende är inte helt enkel att genomföra. Den bygger mycket på hur 

pass etablerad relationen med tillverkningsfabriken är och hur stor produktionen är. 

Dammsugarbranschen är väldigt svår att slå sig in på då de stora företagen producerar stora 

kvantiteter och får på så sätt ett lågt och konkurrenskraftigt pris. Tanken med projektet är inte att 

ta fram en ny produkt och tillverka den på egen hand och därför jämfördes den framtagna 

produkten med liknande produkter som finns på marknaden för att uppskatta en 

tillverkningskostnad.  

 

Tillverkningskostnaden beror på hur tät dammsugaren är, med avseende på materialval, isolering 

och konstruktion. Dammsugarföretag tillverkar ofta de billigare varianterna i Asien medan de lite 

dyrare produceras i Europa. Electrolux tillverkar till exempel sina dyrare varianter i Ungern[1]. 

Den framtagna produkten skall användas på ryggen vilket medför krav på isolering och täthet. 

En motsvarande maskin som Electrolux tillverkar, med avseende på motoreffekt, isolering och 

energibetyg har en tillverkningskostnad på knappt 400 kr. Den framtagna produkten undviker 

tillverkning av hjulkonstruktion men samtidigt tillkommer remmar och ryggkuddar. Andra 

kostnader som bidrar till att det helhetliga tillverkningspriset går upp beror på transport, lager 

och själva utvecklingen av dammsugaren. 

En konkret kostnad för tillverkningen kan inte tas fram förrän produkten i sin helhet är helt 

definierad, en finansiell undersökning är gjord och kvantiteten bestämd.   

 

Diskussion och slutsats 
Projektet resulterade i ett koncept på en dammsugare som ska vara lättmanövrerad och ha bra 

åtkomst genom att den sitter på ryggen på personen som städar. Den passar dock inte fullständigt 

in på den tänkta målgruppen. Målet var att ta fram en produkt som passar personer i alla åldrar 

som dammsuger. Äldre kan ofta vara konservativa och mindre mottagliga för nya idéer och kan 

finna dammsugaren för tung och omständig att bära runt på. Detta kan även stämma in på 

personer i lägre åldrar och det har tidigare visat sig att det är tufft att etablera en bärbar 

dammsugare på den europeiska marknaden. Det är långt ifrån den europeiskt traditionella vanan 

med en dammsugare på golvet och blir således ett stort steg för konsumenten. Slutkonceptet 

valdes därför att utformas med en design som liknar en vanlig dammsugare så mycket som 

möjligt för att steget att ha en dammsugare på golvet till att bära den på ryggen skulle bli så litet 

som möjligt. Att den samtidigt liknar en ryggsäck är viktigt för att se bekväm ut och inte helt 

främmande att bära på ryggen. Kan man, i dessa tider med tuffa krav, poängtera att man får mer 

sugeffekt med denna produkt samtidigt som designen ger intryck av en blandning av traditionell 

dammsugare och ryggsäck skulle den kunna intressera många konsumenter.  

 

En kort slang förbättrar sugeffekten, vilket är en av fördelarna för detta koncept. I och med de 

tuffa EU-kraven kan ytterligare förbättringar för att öka energieffekiviteten vara nödvändiga. 

Idag finns ett bland annat roterande borstar i munstycken som hjälper till att få upp smutsen in i 

slangen. Nackdelen är att munstyckena blir större och mer otympliga. Det görs också stora 

satsningar på att förbättra flödet i munstycken och slangar[Micke] vilket skulle kunna 

kombineras med valt koncept för en ännu högre energieffektivitet. 

 



23 

 

Gällande materialval av höljet fanns valet att prioritera uttryck eller miljö. Hade miljön 

prioriterats hade en dammsugare i större del återvunnet plast kunnat göras. I detta fall 

prioriterades ABS-plast då uttrycket av en klinisk och lätt känsla ansågs viktigt för produkten. En 

helsvart variant i återvunnit plast skulle kunna införas då produkten etablerat sig och skapat 

förtroende hos konsumenterna.   

 

En stor vikt lades på att göra maskinen så symmetrisk som möjligt för att passa både höger- och 

vänsterhänta. Detta gjorde att slangutmynningen placerades centralt på ryggsäcken. Hade 

sugstyrka istället prioriterats hade slanglängden kunnat kortats ned ytterligare någon en 

decimeter genom att placera slangutmynningen närmare ena axeln. Ett annat alternativ skulle 

vara att ha dubbla utmynningar, ett på varderara sida, mellan vilka man skulle kunna välja att 

koppla in slangen, eller en dynamisk slangutmynning. Dessa var idéer som beaktades under 

projektets gång. Sådana lösningar skulle dock öka komplexiteten för konstruktion och 

tillverkning markant, och valdes därför bort. 

 

 

Ryggsäcksdammsugare är i regel cyklondammsugare. Detta lade grunden för beslutet om att den 

framtagna skulle ha påsfilter. Iden var att få ryggsäcksdammsugare att slå igenom som 

påsdammsugare med kraft av de fördelar som medförs. BackVac skulle kunna konkurrera med 

sina egenskaper med flera dammsugarmodeller på marknaden och inte bara vanliga 

påsdammsugare.  

 

En av konkurrenterna är batteridrivna handdammsugare då båda förespråkar smidig 

dammsugning. Handdammsugarna blir bättre allt eftersom batterierna blir effektivare men med 

dagens teknik kan de inte slå en elnätkopplad påsdammsugare när det kommer till kraft, drifttid 

och uppsugningsförmåga. BackVac är ett bra alternativ för de som önskar bra åtkomlighet och 

framkomst utan att tumma på kraften. I framtiden, efter ytterligare utveckling av batterier, kan en 

sladdlös variant av BackVac vara ett alternativ. i dagsläget är de för tunga, dyra och har för kort 

batteritid. BackVac kan även vara ett alternativ till centraldammsugare då den är mer mijövänlig 

med lägre effektnivå men lika kraftfull. Ett rörsystem i hushållet behöver inte installeras och 

förvaringen kräver mindre plats än slangen till centraldammsugaren.  

 

Målet att ta fram en dammsugare med lång slang och hållbarhet för att kunna stå på fullbordades 

inte, men syftet med projektet uppfylldes. Konceptet består av en lättmanövrerlig dammsugare 

med bra åt- och framkomst. Det är dock långt ifrån en färdig produkt. Ytterligare utveckling och 

undersökning gällande detaljerad konstruktion, tillverkning, material och utformning av såväl 

dammsugare som bärsele måste göras. Många tester och mätningar skulle behöva göras, 

framförallt gällande värme, ljudnivå och vibrationer för kunna optimera isoleringen. Detta är 

något som tar lång tid men skulle vara nödvändigt för att produkten skulle kunna börja 

produceras. Axelremmar skulle behöva testas i både material och form för att bli så ergonomiska 

som möjligt. Ju lägre vikt och ju lägre värme desto inte lägre kravställs på axelremmarna, vilket 

resulterar i en ställningstagande mellan tillverkningskostnad och funktion. 
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Bilaga 1: Gantschema 
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Bilaga 2: Frågeformulär 
 
Ålder: ______________ 

Hur ofta dammsuger du? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hur länge dammsuger du per dammsugning? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Vilken slags dammsugarmodell använder du? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Vilka olika dammsugarmodeller har du testat och vad tycker du om dem? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Vad skulle du prioritera vid köp av ny dammsugare?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hur mycket pengar är du villig att lägga på en dammsugare? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Vad tycker du är viktigt med en dammsugare? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Vad tycker du är mest problematiskt vad gällande dammsugare? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Vad tycker du kan förbättras med dagens dammsugare? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



1 

 

Bilaga 3: QFD 
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Bilaga 4: Skisser 
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Bilaga 5: Morfologisk matris - konceptgenerering 
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Bilaga 6: Kriterieviktsmetoden 
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Bilaga 7: QFD uppdaterad 
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Bilaga 8: Mofologisk matris - konceptval 
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Bilaga 9: Specifikationer 
 
 

 

Tekniska detaljer:  
Energiklass: - 

Årlig energiförbrukning: - 

Partikelutsläpp: - 

Ljudeffektsnivå: ca 66 dB 

Maskintyp: Påse 

Orginalfilter: Hepa 13 

 

Funktioner: 
Elektronisk justerbar effekt: Ja 

Indikator för byte av påse: Ja 

Placering av tillbehör: Utanpå 

Utblåsfilter: Sköljbart 

Påsvolym: 4 liter 

Sladdvinda: Ja 

Rörsystem: Justerbart teleskoprör 

 

Allmäna egenskaper: 
Vikt: ca 6 kg 

Höjd: 38,7 cm 

Djup: 19,2 cm 

Bredd: 25 cm 

Slang: 120 cm 

Sladd: 15 m 

 

 


