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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Ergotopia, som håller på att utveckla ergonomiska 
hjälpmedel för olika branscher. Ergotopias första produkt är en bäddprodukt som underlättar 
bäddning på hotell och inom vården. Ergotopia vill inte flytta ett problem i en bransch till en 
annan så projektet ska utvärdera om det är möjligt att automatisera mer på tvätterierna eller att 
utveckla bättre redskap för tvätteripersonalen och i så fall hur? Syftet är att underlätta för 
tvätteripersonalen, så att de får ett mer ergonomiskt arbete. 

Projektet har avgränsats mot att fokusera på mindre tvätterier och på problemet ”Hur tvätten 
läggs i och tas ut ur maskinerna”. Problemet ”Hur tvätten transporteras mellan maskinerna” ska 
också hållas i åtanke.  

Några olika metoder som har använts under arbetets gång är: kundundersökningar med enkät och 
intervjuer, brainstorming av olika slag, utvärdering med Pugh´s matris, utveckling i Computer-
Aided Design program (CAD) och funktionsmodell. 

Det hjälpmedel som har skapats för att hjälpa tvätteripersonalen är en korg och en vagn som 
underlättar urlastningen av tvättmaskiner och torktumlare. Korgen sitter i tvättmaskinerna och 
torktumlarna och tvätten lastas i korgen vid ilastningen av tvätten in i maskinen och vid 
urlastningen kopplas korgens ände på en vinsch, som sitter på vagnen, och vinschen drar ut 
tvätten ur maskinen. 

En funktionsmodell gjordes av korgen. Syftet var att testa hur styv korgen blev, för att testa hur 
det var att lasta in tvätt i en tvättmaskin med korgen i och hur det gick att ta ut tvätten med 
korgen. Testen gick utan problem, så konceptet kan fungera men utförligare tester behövs. 

Nästa steg i utvecklingen av konceptet behöver vara att göra en till typ av funktionsmodell, för 
att testa och utvärdera konceptet i praktiken, och göra materialtest på de tänkta materialen till 
korgens band. Bomull och aramid är två tänkbara alternativ till materialet på korgens 
sadelgjordsband så behöver de olika materialen testas så att man vet att det material som väljs 
fungerar i miljön, har lång livslängd och är slitstarkt. 
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Abstract 
The Master Thesis has been carried out in cooperation with Ergotopia, which is developing 
ergonomic tools for different businesses. Their first product is a bed product that makes it easier 
for the staff in hotels and nursing homes to make the beds. It is not in Ergotopias interest to 
move one ergonomical problem in one sector to another, so this project was going to evaluate if 
it is possible to increase automation in laundries or develop a better tool for the laundry staff and 
in this case how? The purpose is to simplify the service conditions for the staff. 

The project has delimits to focus on smaller laundries and on the problem “How the laundry puts 
in and takes out of the maschines”. The problem “How to transport the laundry between the 
maschines” is also supposed to keep in mind.  

Some methods that have been used are: customer research (survies and interviews), 
brainstorming, Pugh´s matrix, development in Computer-Aided Design program (CAD) and 
function model. 

The product, that has been developed, consists of a basket and a vehicle that facilitates the 
unloading of washing machines and tumblers. The basket is placed in the machine and the 
laundry loads into the basket at the time of the loading. At the unloading the baskets ends are 
hitched at the winches hook. The winch is placed on the vehicle and the winch pulls out the 
basket with the laundry out of the machine.  

A function model was made of the basket. The purpose was to see how stiff the basket’s 
contruction is, to test how it is to load laundry in a washing machine with the basket inside and 
how it was to unload the laundry with the basket. The tests went well which means that the 
concept might work, but closer tests are required. 

The next step in the development of the concept is to make another function model of the 
concept’s main function, in order to test and evaluate the concept and the idea, and to do material 
tests on the intended material of the basket’s bands. There are two possible basket materials: 
cotton and aramid. Hence these needs to be tested in order to gain knowledge which material to 
use in this environment. The material needs to have a long service life and be hard-wearing. 
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Ergotopia. Ergotopias vision är att alla 
yrkesgrupper ska ha en ergonomiskt tillfredställande arbetssituation och de vill utveckla 
ergonomiska hjälpmedel till olika branscher. Nu håller de på att utveckla en packmaskin som 
gör en bäddprodukt för sängar inom vård- och hotellbranschen.  Bäddprodukten underlättar 
för den som bäddar sängen och minskar deras belastningsskador. Därför att packmaskinen ska 
stå på tvätterier, som tvättar hotell- och restaurangtvätt, så är de intresserade av att studera vad 
som kan förbättras på tvätterierna för personalen. Personalen på tvätterier har ofta ett tungt 
arbete. 

Examensarbetets frågeställning var: Är det möjligt att automatisera mer på tvätterierna eller 
att utveckla bättre redskap för tvätteripersonalen och i så fall hur? 

Syftet med att utveckla tvätterierna är att underlätta för tvätteripersonalen, så att de får ett mer 
ergonomiskt arbete och en lättare arbetssituation. 

Några olika metoder som har använts under arbetets gång är: informationssökning om vad 
som finns på marknaden med Internet, kundundersökningar med enkät och intervjuer, 
brainstorming av olika slag, utvärdering med Pugh´s matris, utveckling i Computer-Aided 
Design program (CAD) och funktionsmodell. 

Målet med examensarbetet är att först se om det är möjligt att förändra på de mindre 
tvätterierna så att personalen får en lättare arbetssituation och om det anses möjligt ge förslag 
på hur det kan förändras. 
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2 Förstudie 
Under förstudien har bland annat fyra stycken studiebesök gjorts hos olika tvätterier för att 
studera hur det går till i verkligheten på tvätterier och för att kunna ställa frågor, se Bilaga 1, 
till personalen. Informationssökning om vad som finns på marknaden idag har också 
genomförts. Slutligen sammanställdes all information för att summera de problem som finns 
på tvätterierna och som passar in i examensarbetets problemformulering. 

2.1 Informationssökning 
Informationssökning om vad som finns idag och hur det kan gå till på tvätterier. 

2.1.1 Hur automatiserat det kan vara idag på tvätterier 

En stor tillverkare av maskiner för industritvätterier är Jensen group [1]. Deras system för 
tvättning av restaurang och hotelltvätt är nästan helt automatiserat. Mellan maskinerna 
transporteras tvätten med hjälp av rullband, se figur 1, och räls i taket som styr säckar, se figur 
2. Radio Frequency IDentification (RFID) teknik och streckkoder används för att maskinerna 
ska veta vart tvätten ska och vilkens tvätt det är. De uppgifter som sköts manuellt i tvätteriet 
är: 

• Sorteringen, när smutstvätten kommer in till tvätteriet. Där slänger personalen ner 
tvätten i hål. Maskinen räknar och sorterar sedan tvätten automatiskt. 

• Inmatningsmaskinen. Här matar personalen in den tvättade och torkade tvätten in i en 
inmatningsmaskin som transporterar tvätten till mangeln och sedan in till 
vikningsmaskinen. 

• Vikningsmaskinen. Efter att tvätten har vikts så läggs tvätten på hyllvagnar för att 
sedan transporteras ut till kunden. 

 
Figur 1.  En typ av rullband som Jensen använder för att transportera tvätt. [1] 
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Figur 2.  Räls i taket för transport av tvätt med påsar. [1] 

2.1.2 Olika hjälpmedel 

Tvätten fraktas i vagnar, mellan de olika maskinerna, som kan se ut på olika sätt, se figur 3.  

 

Tvättvagn från Nortec som är 
tänkt för tvättmaskiner från 5 
kg upp till 11 kg. Fronten är 
snedställd för att passa in under 
de flesta tvättmaskins 
lucköppningar. [2] 

 

Hyllvagn i stål. [3] 

Fjäderbottnad vagn med 
fjädrande botten som följer 
med upp då tvätten tas ur. [3] 

 

En typ av korgvagn. [3] En typ av korgvagn som går att 
fälla ihop. [3] 

En typ av vagn som transporterar tvätten är Transpo 40. 
Denna transportvagn är höj och sänkbar och är utrustad 
med ett transportband som underlättar urlastningen av 
tvätten. 
Till vänster [4] och till höger visas hur den är tänkt att 
användas [5]. 

Figur 3.  Olika typer av vagnar som finns på tvätterier. 
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En del tvätt fraktas i säckar, se figur 4, av tyg. Sådan tvätt som måste skyddas från 
omgivningen då den till exempelvis kan vara en smittorisk paketeras i vattenlösliga 
plastsäckar, se figur 5, som löses upp då de tvättas. En annan variant av denna typ av säck är 
den plastsäck med vattenlöslig skarvremsa, se figur 5. Remsan gör så att säcken öppnar sig 
vid tvätt och av säcken återstår ett plastskynke som källsorteras. 

 
Figur 4.  Säckarna som tvätten fraktas i och hur de snörs åt och ögla för upphängning av 

säcken på ett lyfthjälpmedel. [3] 

 
Figur 5.  Till vänster är en vattenlöslig plastsäck, som löses upp då den tvättas, och till 

höger är en plastsäck med vattenlöslig skarvremsa. [3] 

2.2 Studiebesök 
Fyra stycken studiebesök genomfördes på tvätterier som tvättar sänglinnen i olika 
utsträckning. De tvätterier som besöktes var från mindre tvätterier som tvättar ca 500 kg per 
dag och har runt åtta anställda upp till ett stort tvätteri som tvättar 7 ton per dag och som har 
runt 40 anställda. Då fokus skulle läggas på mindre tvätterier genomfördes flest studiebesök 
på just dessa. Syftet med studiebesöken var att: 

1. Ta reda på hur det i verkligheten går till idag på tvätterier. 

2. Ta reda på vilka problem som finns och som Ergotopias vision passar in på. 
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2.2.1 Resultat 

Sammanställning av studiebesöken på tvätterierna. 

Hur det går till 

Arbetsordning på de tvätterier som besöktes. 

1.  

 
Först anländer tvätten till tvätterierna i vagnar och säckar, se figur 6. Tvätten är 
antingen löst i vagnarna eller i tvättsäckar. Vagnarna kan rullas av biltransporten som 
kommer med tvätten men sedan måste påsarna lyftas av för hand. En säck väger 
mellan 12 och 30 kg.  

 
Figur 6.  Vagnar och säckar som den smutsiga tvätten anländer i. 

2.  

 
Nästa steg är att sortera tvätten för hand i olika vagnar. På ett tvätteri användes en 
sorteringsstation, se figur 7, som räknade tvätten då den slängdes ner i olika vagnar. 
Det är olika hur tvätterierna gör om de sorterar tvätten före tvättning, vilket är 
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vanligast, eller vid urlastning av tvättmaskinerna. Tvätterierna går dock igenom 
tvätten innan den tvättas så att inte kunden har glömt något, så som en penna, i tvätten. 
Vissa tvätterier sorterar tvätten direkt ifrån de vagnar de anländer i till nya vagnar. 
Innan tvätten slängs in i tvättmaskinerna körs vagnen upp på en våg för att väga 
mängden tvätt så att maskinens kapacitet utnyttjas. 

 
Figur 7.  Exempel på hur sortering av tvätten kan se ut på en sorteringsstation som räknar 

tvätten automatiskt då den slängs i de olika hålen. Först läggs tvätten upp på ett 
transportband som transporterar upp tvätten till själva sorteringsstationen. 

3.  

 
Tvätten tvättas i tvättmaskiner. En maskin vinklades framåt (tiltas) då maskinen skulle 
tömmas så att tömningen underlättades. De maskiner som användes hade en kapacitet  
på 5 kg upp till 110 kg. Tvätten förvaras i vagnar efter den har tvättats. På det större 
tvätteriet användes också tvättrör. Tvättröret fylldes på av ett säcksystem i taket, se 
figur 8, där säckarna fylldes på för hand. 

 
Figur 8.  Säcksystemet som matar tvättröret med tvätt. Säckarna fylls på för hand. 
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4.  

 
Tvätten torktumlas och maskinerna fylls på och töms för hand och läggs ner i vagnar 
efter torktumlingen. Det tvätteriet som använder tvättrör, vid tvättningen, hade ett 
transportband som tar emot tvätten efter tvättröret och som transporterar tvätten in i 
torktumlarna. 

5.  

 
Tvätten matas in i inmatningsmaskinen manuellt av personalen, se figur 9. 
Inmatningsmaskinen för tvätten till mangeln som manglar tvätten och leder tvätten till 
vikningsmaskinen som viker tvätten, se figur 10. Beroende på hur avancerad 
vikningsmaskin som tvätteriet har viks tvätten helt eller så görs de sista vikningarna 
manuellt. Det sista alternativet underlättar också för personalen att kontrollera tvätten 
så den ser bra ut. Sedan läggs tvätten direkt på hyllvagnar eller så paketeras tvätten 
manuellt innan den transporteras ut till kunden, se figur 11. För att skydda tvätten vid 
transport så använder sig vissa av plastpåsar över vagnarna eller vagnskydd av tyg, se 
figur 12.  

 
Figur 9.  Inmatning av tvätten in i inmatningsmaskinen. 
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Figur 10. Vikning av tvätt efter vikningsmaskinen och färdigviken tvätt efter 

vikningsmaskinen. 
 

 
Figur 11.  Paketerad tvätt på hyllvagnar och i säckar och paket som väntar på att komma 

ut till kunden. 
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Figur 12.  Vagnskydd av tyg. 

Transportmedel  

Det var bara det stora tvätteriet som använde något annat transportmedel förutom vagnar att 
transportera tvätten mellan de olika maskinerna. De olika typer av vagnar som användes på 
tvätterierna visas i figur 13. Det stora tvätteriet använde mestadels vagnar, men hade också 
implementerat andra transportmetoder. Det är transportband av olika slag, se figur 14, sugrör, 
se figur 15, säckar som går i räls i taket, se figur 16, och lyftkrok som hjälper till att lyfta 
tunga säckar med smutstvätt till sorteringen. 

 
Figur 13.  De olika typer av vagnar som fanns på tvätterierna. Högst upp från vänster är 

två typer av hyllvagnar och sedan kommer en vagn med fast låg botten. Längst 
till höger är det en mindre vagn som har en balja som går att lyft bort och till 
höger är en hoppfällbar vagn [3]. 
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Figur 14.  En typ av transportband som fanns på tvätteriet. Bilden visar ett transportband 

som transporterar tvätten upp till sorteringsstationen.  

 
Figur 15.  Uppsugningsrör som suger upp tvätten och transporterar den vidare. 

 
Figur 16.  Räls i taket som fanns på tvätteriet. Påsarna fylls på manuellt av personalen. 
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I och urlastning 

I alla tvätterierna så lastas tvättmaskinerna i och ur för hand. Detta gäller även torktumlarna 
förutom på ett tvätteri där torktumlarna fylldes på med hjälp av uppsugningsrör eller 
transportband, se figur 14 och 15. 

Vissa tvätterier höjde upp maskinerna med hjälp av upphöjningsplatåer som maskinerna ställs 
på. Detta gör att arbetshöjden blir bättre men den är aldrig optimal för alla och vissa maskiner 
är för höga för att höja upp. 

Vissa tvättmaskiner kan tiltas framåt för att underlätta urlastningen av tvätten. Vissa anser att 
detta underlättar medan vissa anser att det gör att tvätten kommer ut som en trasslig klump 
och att personalen i nästa steg i tvättkedjan får det svårare då han/hon ska reda ut nystanet. 

Problem 

Uppställning av de problem på tvätterierna som har upptäckts och som är relaterat till 
projektet. 

Lokal- och produktrelaterade problem: 

• Utrymme 

Vagnar körs runt på tvätterierna och tar upp en hel del plats. Tvätterierna är även 
trånga och har inte stora lediga golvytor. På vissa trånga ställen går det inte att ha de 
mer ergonomiska vagnarna med fjädrande botten då dessa är för stora. På dessa ställen 
används de hoppfällbara vagnarna som inte är lika ergonomiska för personalen. Även 
på det stora tvätteriet, som har betydligt större golvytor, blev vagnarna ett problem. 

• Vagnar 

Vagnarna med fjädrande botten fungerar inte till all tvätt, till exempel frotté och 
mattor. 

Det fastnar smuts, damm och trådar på vagnarnas hjul och hjulens lager. Det finns 
dock inkapslade hjul som ska skydda lagrena och hjulen mot detta men alla vagnar har 
inte inkapslade hjul. 

• Damm 

Ett tvätteri ansåg att damm var ett problem. Speciellt den tvättade tvätten måste 
skyddas ifrån dammet. Tvätteriet löste detta genom att lägga plast över vagnarna med 
tvätt, se figur 17. Ett tvätteri använde plastöverdragen för att tvätten inte skulle bli för 
torr innan den manglades och inte för att dammet var något problem. 

 
Figur 17.  Plast över vagnarna för att skydda tvätten. 

• Kostnad och lokal 

Det är dyrt att implementera alla lösningar som finns tillgängliga på marknaden. 

Rälssystemet i taket kan inte alltid användas då den är beroende av takhöjd, de är 
också kostsamma och kräver utrymme. 
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Människorelaterade problem: 

• Arbetsställning 

Vid sorteringen då de sorterar tvätten direkt ifrån vagnarna de anländer i så måste 
personalen böja sig ner för att ta upp tvätten när de kommit ner en bit i vagnen. 

Att stå vid inmatningsmaskinen är monotomt och sliter på rygg och axlar och borden 
vid inmatningsmaskinen och vikningsmaskinen går inte att ställa in till rätt höjd för 
personalen. Personalen måste böja sig ner för att ta upp tvätten ur vagnarna och lägga 
upp den på inmatningsmaskinen. 

Att ta in och ur tvätt i och ur tvättmaskinerna är tungt och sliter på armar och rygg. 
Personalen kan få böja sig ner och/eller böja sig fram (in i maskinerna eller över en 
vagn) när de ska ta ut tvätten.  

Personalen står hela dagen och det ansågs inte att det fungerar att sitta ner och arbeta. 
Ett tvätteri hade lagt in plastgolv ovanpå golvet för att ska svikta mer, men det hårda 
golvet är fortfarande ett problem. 

• Lyft 

Påsarna med smutstvätten är tunga. Dock har påsarna öglor i botten som kan användas 
för lyft med krok. De mindre tvätterierna hade inte sådan lyftutrustning. På det stora 
tvätteriet fanns det lyftkrok för tvättsäckar men problemet här var att lyftkroken inte 
användes av personalen. Att använda lyfthjälpmedlet innebär ett ytterligare 
arbetsmoment för personalen och att det tog längre tid att lyfta säcken. 

Lakan är stora och trasslar lätt in sig i varandra när de tvättas. Lakan trasslar lättare 
ihop sig än täcken. Dessutom väger lakanen runt 900 g före tvättning. Detta gör att det 
blir tungt att nysta ut lakanen för personalen.  

2.3 Slutsats 
För stora tvätterier som kan använda sig av alla hjälpmedel och utrustning som finns 
tillgänglig på marknaden finns det inte lika mycket att förbättra som för de mindre 
tvätterierna. Det stora problemet hos de mindre tvätterierna som inte har möjlighet, på grund 
av till exempel platsbrist eller pengar, att använda sig av alla typer av hjälpmedel. Dessa 
tvätterier kan inte använda sig av alla de automatiserade tvättprocesserna som finns på 
marknaden utan måste ha personal som göra vissa moment som annars en maskin skulle 
kunna ha gjort. De moment som skiljer ett litet tvätteri från hur det kan vara är: 

• Hur tvätten sorteras.  

Personalen slänger ner tvätten i hål och maskinen sorterar och räknar tvätten 
automatiskt, medan på mindre tvätterier sorteras tvätten mer för hand och läggs i olika 
vagnar och personalen behöver lyfta de tunga säckarna som smutstvätten ibland 
kommer i. 

• Hur tvätten transporteras mellan maskinerna. 

Tvätten kan transporteras med hjälp av transportband och i påsar som åker längs räls i 
taket. På mindre tvätterier sker transporten med vagnar som skjuts runt av personalen. 

• Hur tvätten läggs i och tas ut ur maskinerna. 

Tvätten kan läggas i och tas ur maskinerna helt automatiskt med hjälp av påsarna i 
taket och transportbanden, men på mindre tvätterier sköts detta manuellt. 

• Hur tvätten hanteras efter vikningsmaskinen. 
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Tvätten kan vikas helt och transporteras dit den ska läggas på vagnar för att fraktas ut 
till kunden. På mindre tvätterier behöver det inte skilja så mycket på detta moment. 
Det beror på vilken vikningsmaskin som tvätteriet har. Antingen viker personalen de 
sista vikningarna på tvätten och paketerar/lägger tvätten på vagnar eller så viker 
maskinen tvätten helt och personalen lägger bara tvätten på vagnarna och eventuellt 
paketerar den.  

2.4 Avgränsning 
Då det finns bra lösningar för de stora tvätterierna så kommer projektet att fokusera på att 
förbättra för de mindre tvätterierna. Projektet kommer även att avgränsas mot att fokusera på 
problemet ”Hur tvätten läggs i och tas ut ur maskinerna” och problemet ”Hur tvätten 
transporteras mellan maskinerna” ska hållas i åtanke. Detta på grund av att i och ur lastning av 
maskinerna anses som ett av de större ergonomiska problemen, då det är ett tungt arbete och 
inte alltid innebär de bästa ställningarna för personalen. Transportproblemet är också viktigt 
då det är platskrävande och de mindre tvätterierna oftast har ont om plats och de mer 
ergonomiska vagnarna som finns på marknaden inte är optimala för små utrymmen. Dock är 
detta problem inte lika ergonomiskt problematiskt, men det är starkt sammanlänkat med det 
föregående problemet.  
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3 Den typiska kunden 
Ett påhittat tvätteri, Tores tvätteri AB, kommer att presenteras som en typisk kund för det här 
projektet. Informationen som ligger till grund för tvätteriet kommer ifrån frågorna under 
”Frågor till de mindre tvätterierna” i frågeblanketten, se Bilaga 1, och egna observationer. 
Dessa frågor ställdes till fyra mindre tvätterier.  Det typiska tvätteriet är ungefär ett 
medelvärde utav hur ser ut på tvätterierna.  

3.1 Tores tvätteri AB 
Tores tvätteris kunder är mestadels hotell och restauranger. Detta gör att tvätten består till 
största del av sänglinnen, dukar och handdukar. Tore är vd i Tores tvätteri AB och där är 8 
anställda av olika kön och ålder. Tvätteriet tar emot och tvättar runt 3 ton/vecka. Tvätteriet är 
placerat i ett vanligt hus där källarvåningen är själva tvätteriet, se figur 18. Tvätteriets kontor 
och personalutrymmen är placerade på ovanvåningen i huset. Källarlokalen är på 140 kvm och 
källarens takhöjd är 2,4 m. Det är trångt på tvätteriet och som trängst, där vagnarna måste 
fram, kan det vara ner mot 80 cm brett. 

Tores tvätteris maskinpark består av:  
• 8 stycken tvättmaskiner  

Det är 1 x 5,5 kg, 2 x 16,5 kg, 3 x 45,5 kg och 2 x 81,1 kg maskiner.  
• 3 stycken torktumlare  

Det är en 1 x 21 kg och 2 x 45 kg maskiner. 
• En våg där de kan köra upp vagnarna och väga tvätten. 
• En inmatningsmaskin 
• En mangel 
• En vikningsmaskin 

I Tores tvätteri används två typer av vagnar, se figur 19. Det är 9 stycken från sorteringen till 
tvättmaskinerna som hanterar den smutsiga tvätten och 10 stycken som transporterar och 
förvarar den rena tvätten från att tvätten kommer ut ur tvättmaskinen till att den ska in i 
inmatningsmaskinen. Före sorteringen och efter packningen av tvätten varierar antalet vagnar 
beroende på hur mycket tvätt tvätteriet har fått in men idag var det 25 stycken.  
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Figur 18.  Huset tvätteriet är i och källaren med ytmått och hur det är disponerat. 

 

Figur 19.  Två typer av vagnar som Tores tvätteri använder sig av. Den till höger används 
vid transport till och från kunden och de båda andra används inne på tvätteriet. 
[3] 
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Tvätten går i en bestämd ordning genom tvätteriet, se figur 20. 

 

Figur 20.  Bild över tvätteriet och tvättens gång genom tvätteriet. 1. Tvätten anländer till 
tvätteriet i vagnar. 2. Tvätten förvaras i vagnar. 3. Tvätten sorteras i olika 
vagnar vid ett sorteringsbord. 4. Vagnarna med tvätt i vägs för att utnyttja 
maskinernas kapacitet till fullo. 5. Tvätten lastas in i tvättmaskinerna, tvättas 
och lastas ut ur maskinerna. Detta görs för hand. 6. Tvätten behöver ibland 
vänta i vagnen innan den kan torktumlas och tomma vagnar behöver förvaras. 7. 
Tvätten torktumlas och i- och urlastning görs för hand. 8. Tvätten körs till 
inmatningsmaskinen där den matas in i maskinen för att manglas och vikas. 9. 
Tvätten kommer ut ur vikningsmaskinen och viks en sista gång om det behövs 
annars så läggs tvätten i en hög för att sedan packas. 10. Tvätten packas direkt i 
vagnar eller först i påsar som sedan läggs i vagnar beroende på kunden. Detta 
görs för hand vid ett arbetsbord. 11. Vagnarna förvaras inför transport ut till 
kunden. 12. Vagnarna med den tvättade tvätten transporteras ut till kunden. A. 
En smal passage där det ofta är trångt. Den är som smalast 80 cm. 
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4 Kravspecifikation 
För att skapa en kravspecifikation, som sätter kraven för den sökta produkten, så används 
Quality Function Deployment (QFD) matrisen [6]. Denna matris är ett sätt att på ett 
systematiskt sätt identifiera behov och krav som produkten ska uppfylla. Ur de tekniska 
specifikationerna i denna matris skapas sedan en kravspecifikation. 

Då resultatet i detta projekt inte är helt klart så fokuserar QFD:n och kravspecifikationen bara 
på den slutliga kunden som är tvätterierna och på funktion på produkten och förbättringar för 
personalen och inte någonting på tillverkning. 

4.1 QFD 
Den QFD-matris som användes i detta projekt visas i figur 21 och för den klara QFD:n se 
Tabell 1.  

 

1. Krav och önskemål på produkten av kunden. De olika önskemålen/kraven 
har viktningar om hur viktiga de är för kunden. Summan av viktningarna 
sattes till 100. 

2. Tekniska specifikationer som förklarar hur kraven/önskemålen ska uppfyllas. 
Dessa specifikationer måste ha en enhet så att de kan mätas. 

3. Sambandet mellan Vad och Hur kontrolleras genom att använda skalan 
under. 

 

Symbol Betydelse Värde  
◙ = Starkt relation 9 
○ = Medium relation 3 
◊ = Svag relation  1 
Blankt = Ingen relation 0 

4. De viktade och oviktade summorna för varje teknisk specifikation. 

Figur 21.  Den varianten av QFD-matris som användes här. 
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Tabell 1.  QFD-matrisen för detta projektet. 
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Viktning Enhet # kg m N m m m m m # # min 
%  
av 
m3 

# 

35 

10 
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ål
 

Lo
ka

l 

Lätt att använda i 
trånga utrymmen   ○  ◙ ○     ◊    

8 
Utrymmesbesparan
de vid förvaring av 
tvätt 

    ◙ ◙ 
 

   ◊    

7 Lätt att förvara utan 
tvätt       ◙ ◙   ◊    

5 Fungera för låg 
takhöjd      ◙         

5 

Fungerar att 
använda mellan rum 
(trösklar i tak och 
golv) 

      

 

      ◙ 

22 
11 

H
an
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rb
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he

t Lätt att styra och 
förflytta  ○ ○ ◙ ○ ◊ 

 
       

11 Lätt att förstå       
 

  ◙     

28 

9 

Er
go

no
m

i Lätt arbete  ○ ◊ ○ ○ ○   ◙   ◊   
11 Bra arbetsställning         ◙      

8 Fungera för olika 
personer    ◙ ○ ○ 

 
 ◙      

15 

5 

Ö
vr

ig
t 

Billig för tvätteriet ◙          ○ ◊ ◊  
3 Tidsbesparande            ◙ ○  

5 Utnyttjar maskinens 
tvättkapacitet             ◙  

2 

Går att använda 
samma produkt till 
både torktumlare 
och tvättmaskin 

    ◊ ◊ 

 

 ◙      

Summa utan viktning 9 6 7 21 28 29 9 9 36 9 6 11 13 9 

Rankning utan viktning 
(1 = viktigast) 7 9 8 4 3 2 7 7 1 7 9 6 5 7 

Summa med viktning 45 60 72 198 24
8 

21
1 63 63 27
0 99 40 41 59 45 

Rankning med viktning 
(1 = viktigast) 10 8 6 4 2 3 7 7 1 5 12 11 9 10 
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4.2 Kravspecifikation 
Ur QFD:n skapades en kravspecifikation. Väderna på kravens två första punkter kommer från 
hur det trångt och hur lågt i tak det kan vara på tvätterier idag. 

Krav 

• Ska kunna köras igenom gångar som är 0,8 m breda. 
• Ska kunna användas i lokaler med takhöjd från 2,40 m. 
• Produkten ska bestå av en eller flera moduler som gör att varje tvätteri inte behöver ha 

en specialutformad produkt för lokalen. 
• Produkten ska kunna ”gå över” trösklar på golvet och i taket. 
• Produkten ska möjliggöra inställningar av olika arbetshöjder. 

Önskemål 

• Svängradie 0 cm (rotation runt sin egen axel). 
• Tiden från sorteringen till packningen på tvätteriet ska det inte ta längre tid med 

produkten som utan. 
• Flyttbar så att tvätteriet kan använda samma produkt på flera ställen i tvätteriet. 
• Maximalt 5 knappar. 
• Tvätterierna med maximalt 10 ton/vecka ska anse att de har råd att införskaffa denna 

produkt. 
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5 Idégenerering 
Idégenereringen delades in i två faser: Brainstorming och Konceptframtagning. Syftet med 
brainstormingsfasen är att komma upp med så många idéer som möjligt och att lätt utvärdera 
dem för att få runt 15 idéer att gå vidare med till konceptutvecklingsfasen. Under 
konceptutvecklingsfasen utvecklas idéerna mer och utvärderas mer noggrant med bland annat 
Pugh´s utvärderingsmatris. Slutligen ska tre koncept väljas att gå vidare med. 

5.1 Brainstorming 
För att på ett strukturerat sätt generera idéer användes ”The Complete Guide to Managing 
Traditional Brainstorming Events” [7] som en slags guide, även om dess arbetsgång 
modifierades lite för att passa detta projekt bättre. Boken användes också för att förbereda 
handledning av gruppbrainstormingarna.  

5.1.1 Idégenerering 

Idégenereringen inleddes med individuell brainstorming. Här användes 
problemformuleringarna: 

• Hur kan i och urlastning av tvättmaskiner och torktumlare förenklas för personalen? 
• Hur kan i och urlastning av tvättmaskiner och torktumlare försvåras för personalen? 

Nästa moment var att anordna två gruppbrainstormingar. Anledningen till att ha 
brainstorming i grupper var att få nya infallsvinklar på problemet och undvika att fastna på en 
typ av lösning. De olika grupperna fick lite olika problem att lösa. Den ena gruppen fick 
problemen: 

• Hur kan ilastning av tvättmaskiner och torktumlare förenklas för personalen? 
• Hur kan man undvika att tvätten trasslar in sig i varandra? 

Den andra gruppen fick problemen: 

• Hur kan urlastning av tvättmaskiner och torktumlare försvåras för personalen? 
• Hur kan man undvika att tvätten trasslar in sig i varandra? 

De olika metoder som användes under detta moment var: 

• Brainwriting 

Varje person skriver ner/ritar tre idéer på varsitt papper. Sedan skickas papperena till 
personen till vänster som vidareutvecklar idéerna på pappret. Och så går papperena 
runt till alla i gruppen. 

• Traditionell Brainstorming 

Alla säger sina idéer rakt ut i gruppen och gör förklarande skisser om det behövs. 

• Tvärtom metoden 

Man vänder på problemet och försöker lösa det. 

Efter genomförda gruppbrainstormingar påbörjades individuell brainstorming igen för att 
utveckla idéerna till koncept och för att komma på fler.   
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5.1.2 Utvärdering 

Här utvärderades de olika idéerna med hjälp av granskningskriterierna: 

• Ergonomisk förbättring för personalen? 
• Enkel och smidig att lägga till den befintliga produktlinjen? 
• Smidig i trånga utrymmen? 
• Lätt för personalen att använda? 
• Lätt för personalen att förstå sig på? 
• Lätt att använda i lokaler med olika takhöjder (från 2.4 m och uppåt)? 
• Låg tillverkningskostnad? 

Dessa kriterier utvärderades med hjälp av en sexgradig skala från 0 till 5, där 0 betyder att 
idén inte möter kriteriet alls (0 %) och 5 betyder att idén möter kriteriet helt (100 %). Av de 
idéer som fick bäst betyg blandades idéerna så att det blev 14 stycken idéer att gå vidare med.  

5.1.3 Resultat 

De 14 idéerna som gick vidare var: 

• Korg A • Tvättpåse C • Ställning 
• Korg B • Linan • Ställning B 
• Selen • Suget • Glidvagn 
• Tvättpåse A • Lyftvagn • Kranvagn 
• Tvättpåse B • Dragvagn  

Korg A 

En cylindrisk korginsats, se figur 22, till tvättmaskin och torktumlare. Den är styv, men också 
mjuk då den består av ett nät och en styvspiral. Uppbyggnaden gör att korgen kan stå själv 
men också är lätt att trycka ihop, se figur 22. Det går in en korg i maskinen åt gången, se figur 
23. För förvaring och transport av korgen och i- och urlastning av korgen i och ur maskinen, 
se figur 24. 

 
Figur 22.  Den cylindriska korginsatsen stående och hoptryckt. 

 
Figur 23.  Det går in en korg i maskinen åt gången 
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Figur 24. Korgen står själv vid förvaring och när den ska transporteras till tvättmaskinen 

så används en krok som går i en skena i taket. Kroken hänger i en stålvajer som 
förlängs och förkortas allt eftersom personalen höjer och sänker sin hand som 
håller i ett handtag, som sitter i vajern. Pilarna visar hur krokanordningen går 
att förflytta. Personalen skjuter in korgen in i maskinen och vid urlastning så 
använder personalen en dosa för att sätta igång att vajern rullar upp sig och 
korgen dras ut ur maskinen. Kroken kan krokas fast på flera ställen på korgen 
vilket underlättar i- och urlastning av korgen i maskinerna. 

Korg B 

Liksom Korg A är detta en cylindrisk korginsats, se figur 22, till tvättmaskin och torktumlare, 
fast den här korgen är mindre och det krävs flera korgar per tvättning, se figur 25. Förvaring, 
transport och i- och urlastning ur maskinerna går till som för Korg A, se figur 24. 

 
Figur 25.  Flera korgar per tvättning. 
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Selen 

Griparmar för att lyfta tvätten, se figur 26, sitter på en sele, se figur 27, som sätts på 
personalen. Tvätten förvaras och transporteras runt i vagnar, på samma sätt som det är idag. 

 
Figur 26. Griparmarna, som styrs med spakar, tar tag i tvätten och lyfter upp den och 

stoppar in tvätten i maskinen där griparmarna släpper taget om tvätten. 

 
Figur 27.  Selen går runt kroppen och ger stöd för personalen. Maskinen är där spakar och 

griparmar är placerade. 

Tvättpåse A 

Tvätten läggs i nätpåsar, se figur 28. Varje påse tar några kilogram tvätt. Påsarna fylls på vid 
sorteringen och förvaras på hyllor, se figur 29. Påsarna hanteras med händerna och 
transporteras i vagnar. 

 
Figur 28.  Nätpåsen har öglor runt om på påsen för att kunna hänga upp påsen och som 

underlättar att ta tag i påsen och en dragkedja stänger till påsen. 
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Figur 29.  Sortering, förvaring, transport och i och urlastning av påsarna. 

Tvättpåse B 

Liksom Tvättpåse A läggs tvätten i nätpåsar, se figur 28, fast en påse kan ta cirka 55 kg tvätt. 
För förvaring, transport och i- och urlastning ur maskiner se figur 30. 

 
Figur 30.  Påsarna fylls på vid sorteringen och förvaras på hyllor. Påsarna förflyttas med 

hjälp av en krok som går i en skena i taket. Kroken hänger i en stålvajer som 
förlängs och förkortas allt eftersom personalen höjer och sänker sin hand som 
håller i ett handtag, som sitter i vajern. Pilarna visar hur krokanordningen går 
att röra. Personalen skjuter in korgen in i maskinen och vid urlastning så 
använder personalen en dosa för att sätta igång att vajern rullar upp sig och 
korgen dras ut ur maskinen. Kroken kan krokas fast på flera ställen på påsen 
vilket underlättar i- och urlastning av påsen i maskinerna.  
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Tvättpåse C 

Samma idé som Tvättpåse B fast det är två stycken krokar efter varandra där den 
bakomliggande kroken följer med den första då personalen styr den första kroken i handtaget, 
se figur 31. Det gör att alla påsar till en maskin kan förflyttas samtidigt. 

 
Figur 31.  Dubbla krokar. 

Linan 

Mellan 1-3 lakan är stoppade i varje tvättpåse och påsarna sitter fast i varsin lina som går ihop 
till en lina, se figur 32. Tvätten förvaras hängandes och transporteras i skenor i taket.  

 
Figur 32.  Påsarna fylls på vid sorteringen och förvaras hängandes i taket. Transporten 

sker med skenor i taket och linorna sticker ut ur maskinen vid tvättning och vid 
tömning av maskinen drar en motor i linorna som drar ut tvätten. 

Suget 

Ett rör suger upp tvätten ur maskinen eller vagnen och blåser in/ner den i nästa maskin eller 
vagn. Både insuget och utblåset är i samma ände så tvätten stannar i röret tills det att det 
trycks ut. Röret hänger i taket och är vrid- och böjbart, se figur 33. Tvätten transporteras och 
förvaras i vagnar på samma sätt som det är idag. 

 
Figur 33.  1. Tvätten sugs in i röret. 2. Röret roteras mot vagnen och tvätten blåses ut ur 

röret och ner i vagnen. 
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Lyftvagn 

Nätpåsar, likadana påsar som i idén Tvättpåse B, med tvätt transporteras runt med en vagn, se 
figur 34, som har en krok som håller upp påsen.  

 
Figur 34.  Påsarna förvaras på hyllor och transporteras sedan i Lyftvagnen. Vid i lastning 

av maskinen lyfts och puttas påsen in och vid urlastning krokas påsen fast i 
kroken och sedan drar personalen vagnen bakåt så att påsen åker ut ur 
maskinen. Om påsen är stor kan den vila på vagnens botten.   

Dragvagn 

Tvätten tvättas i nätpåsar av samma typ som i idén Tvättpåse B fast en påse tar ca 30 kg tvätt 
och påsarna transporteras med Dragvagnen, se figur 35.  

 

 
Figur 35.  Påsarna förvaras på hyllor och transporteras med hjälp av dragvagnen. Vagnen 

kan köras tätt intill maskinernas framsida och vid inmatning av tvätt i 
maskinerna lyftes botten upp elektriskt så att den kommer i samma höjd som 
maskinens öppning så att det bara är att putta in påsarna. Vid urlastning så dras 
en krok ut från bakre änden av vagnen och hakas fast i en påse och så drar 
vagnen själv ut påsen ur maskinen och ner i vagnen. 
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Ställning 

Nätpåsar som tar några kilogram tvätt förvaras och transporteras runt hängandes i krokar på 
en ställning, se figur 36.  

 
Figur 36.  Påsarna förvaras och transporteras på ställningen och hanteras manuellt. 

Påsarna är utrustade med ett snöre som sticker ut ur maskinen under 
tvättningen. Snörena underlättar vid urlastning då personalen kan dra i dem för 
att få ut påsarna så att de inte behöver böja sig. Ställningen går att förkorta och 
förlänga så att ställningen inte tar mer plats än nödvändigt, se pilarna. 

Ställning B 

Nätpåsar som tar några kilogram tvätt förvaras och transporteras runt hängandes i krokar på 
en ställning, se figur 37. 

 
Figur 37.  Påsarna förvaras och transporteras på ställningen och hanteras manuellt. 

Liksom för Ställning är påsarna utrustade med snören som förenklar 
urlastningen. Ställningen höjs och sänks automatiskt beroende på vikt. Ju fler 
påsar som hängs på ju mer sänks ställningen och då påsarna lyfts av så höjs 
ställningen åter så att personalen jobbar i samma höjd hela tiden. 
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Glidvagn 

Tvätten tvättas även här i nätpåsar för att undvika att tvätten trasslar ihop sig för mycket. 
Tvätten transporteras och förvaras i vagnar, se figur 38, vars ena sida går att fälla ner och 
vagnen går att höjas upp. Detta gör att vid ilastning av maskinerna så höjs vagnen upp och 
sidan som går att fälla ner blir en glidbana för påsarna ner i maskinen och vid urlastning blir 
sidan en glidbana ner i vagnen istället. 

 
Figur 38.  I- och urlastning av tvättpåsar med Glidvagnen. 

Kranvagn 

Nätpåsar, likadana påsar som i idén Tvättpåse B, med tvätt transporteras runt med en vagn, se 
figur 39, där en krok som håller upp påsen. 

 
Figur 39.  Påsarna förvaras på hyllor och transporteras med hjälp av kranvagnen. Påsen 

hänger i en vajer med en krok på och vajern går att förlänga och förkorta så att 
påsen höjs och sänks. Vid i lastning av maskinen puttas påsen in och vid 
urlastning så dras påsen ut med hjälp av två krokar. En krok sitter på mitten av 
kranvagnen och drar påsen rakt ut ur maskinen. Den andra kroken är den som 
påsen hänger i och den lyfter upp påsen då den kommer ut ur maskinen. 

5.2 Konceptframtagning 
I den här fasen gäller det att utvärdera de utvalda koncepten, se tabell 2, noggrannare och 
förbättra dem så att man får tre koncept att gå vidare med. Koncepten utvärderades med 
Pugh´s metod [6] [8]. I denna metod används en Pugh´s matris, se tabell 3, för att jämföra de 
olika koncepten mot varandra. Under kriterier i tabellen är kundkraven/önskemålen från 
QFD:n och deras viktningar. Ett av koncepten blir det koncept de andra jämförs emot och 
man kontrollerar om koncepten är bättre eller sämre än jämförelsekonceptet. Sist summeras 
och rankas koncepten. Det finns olika skalor att använda vid jämförelsen. Den skala som först 
användes var den enklaste, se tabell 4, och användes först med att jämföra koncepten mot hur 
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det är idag med vagnar och i- och urlastning för hand, se tabell 5. Då Tvättpåse A antogs få 
höga poäng användes den som nästa jämförelsekoncept, tabell 6. Resultaten från de båda 
matriserna sammanfattades, se tabell 7. Vissa av koncepten valdes att inte gå vidare med 
därför att de antingen hade lägre poäng eller precis över än hur det är idag och låg bland de 
sista i andra rankningen. I andra utvärderingen, se tabell 8, användes en något mer 
noggrannare jämförelseskalan, se tabell 4 och här användes Lyftvagnen som jämförelse då 
denna hade bäst poäng från föregående utvärdering. 

Tabell 2.  Sammanfattningstabell över de utvalda koncepten, som ska utvärderas. 
Koncept Sammanfattning Koncept Sammanfattning 

Korg A 
Stor korg 
En per maskin 
Krok i skena i taket som transporterar

Korg B 
Liten korg 
Flera per maskin 
Krok i skena i taket som transporterar 

Selen 
Sele 
Griparmar 
Vagnar och lös tvätt så som idag 

Tvättpåse A
Små nätpåsar 
Hyllförvaring 
Vagnar så som idag 

Tvättpåse B 
Större nätpåsar 
Hyllförvaring 
Krok i skena i taket som transporterar

Tvättpåse C

Större nätpåsar 
Hyllförvaring 
Krok i skena i taket som transporterar 
två påsar åt gången 

Linan 

1-3 plagg per nätpåse 
Flera påsar sitter fast i en lina i taket 
Linorna sticker it ur maskinen vid 
tvättning 

Suget 

Rör i taket 
Suger in tvätten vid tömning 
Blåser ut tvätten vid påfyllnad 
Vagnar och lös tvätt så som idag 

Lyftvagn 
Större nätpåsar 
Hyllförvaring 
Transport hängandes i vagn 

Dragvagn 

Större nätpåsar 
Hyllförvaring 
Transport i vagn med höjbar botten 
och dragkrok för urlastning 

Ställning 
Små nätpåsar 
Förvaring och transport hängandes på 
avlång ställning 

Ställning B 

Små nätpåsar 
Förvaring och transport hängandes på 
ställning som sänks/höjs beroende på 
antalet påsar 

Glidvagn 

Små nätpåsar 
Vagnförvaring 
Vagnen är höj/sänkbar och har en 
fällbar kortsida 

Kranvagn 

Större nätpåsar 
Hyllförvaring 
Transport med en ställning med 
krokar som kan dra ut påsen ur 
maskinen 

Tabell 3.  Pugh´s matris. 

Kriterier Viktning 

Koncept 

     

  X     
  X     

Summa 

Summa + 0     
Viktad summa + 0     
Summa - 0     
Viktad summa - 0     
Summa 0     
Viktad summa 0     

Rankning oviktad      
Rankning viktad      
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Tabell 4.  Jämförelseskalor till Pugh´s matris. Skala 1 är den enklare varianten som 

användes först och Skala 2 är den något mer avancerade. 
Skala 1: Skala 2: 

X  – Jämförelseprodukt = 0 
+  – Bättre än X = +1 
0  – Samma som X = 0 
-  – Sämre än X = -1 

X  – Jämförelseprodukt = 0 
+3  – Möter kriteriet extremt mycket bättre än X = +3 
+2  – Möter kriteriet mycket bättre än X = +3 
+1  – Möter kriteriet bättre än X = +3 
0  – Samma som X = 0 
-1  – Möter kriteriet sämre än X = -1 
-2  – Möter kriteriet mycket sämre än X = -2 
-3  – Möter kriteriet extremt mycket sämre än X = -3 

Tabell 5.  Utvärdering med hur det är idag som jämförelsekoncept. 

Kriterier 
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Idag Koncept 
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K
ra
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Lätt att använda i trånga 
utrymmen 10 X + + 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 + + 

Utrymmesbesparande vid 
förvaring av tvätt 8 X + + 0 0 + + 0 0 + + + 0 + + 

Lätt att förvara utan tvätt 7 X + + 0 + + + + 0 + + + 0 + + 
Fungera för låg takhöjd 5 X - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 
Fungerar att använda mellan 
rum (trösklar i tak och golv) 5 X - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Lätt att styra och förflytta 11 X + + - 0 + + + + + + 0 0 0 + 
Lätt att förstå 11 X 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lätt arbete 9 X + + + + + + + + + + + + + + 
Bra arbetsställning 11 X + + + 0 + + + + + + + + + + 
Fungera för olika personer 8 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Billig för tvätteriet 5 X - - - 0 - - - - - - 0 - 0 - 
Tidsbesparande 3 X + + - + + + + + + + + + + + 
Utnyttjar maskinens 
tvättkapacitet 5 X - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Går att använda samma 
produkt till både torktumlare 
och tvättmaskin 

2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 

Summa + 0 7 7 2 3 7 7 5 4 6 6 5 3 6 7 
Viktad summa + 0 59 59 20 19 59 59 41 34 49 49 38 23 48 59
Summa - 0 4 4 4 0 3 3 4 2 1 1 0 1 0 1 
Viktad summa - 0 20 20 30 0 15 15 20 10 5 5 0 5 0 5 
Summa 0 4 4 -2 3 5 5 2 2 5 5 5 2 6 6 
Viktad summa 0 39 39 -10 19 44 44 21 24 44 44 33 18 48 53

Rankning oviktad 6 3 3 7 4 2 2 5 5 2 2 2 5 1 1 
Rankning viktad 10 4 4 11 8 3 3 7 6 3 3 5 9 2 1 
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Tabell 6.  Utvärdering med Tvättpåse A som jämförelsekoncept. 

Kriterier 
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Lätt att använda i trånga 
utrymmen 10 + + 0 X + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrymmesbesparande vid 
förvaring av tvätt 8 0 0 - X 0 0 - - 0 0 - - - 0 

Lätt att förvara utan tvätt 7 0 0 0 X 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 
Fungera för låg takhöjd 5 0 0 0 X 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
Fungerar att använda mellan 
rum (trösklar i tak och golv) 5 - - 0 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Lätt att styra och förflytta 11 0 0 0 X 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 
Lätt att förstå 11 0 0 - X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lätt arbete 9 + + - X + + + + + + 0 + + + 
Bra arbetsställning 11 + + - X + + + + + + + + + + 
Fungera för olika personer 8 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Billig för tvätteriet 5 - - - X - - - - 0 - 0 - 0 - 
Tidsbesparande 3 + 0 - X + + + 0 + + 0 + 0 + 
Utnyttjar maskinens 
tvättkapacitet 5 - - 0 X 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Går att använda samma produkt 
till både torktumlare och 
tvättmaskin 

2 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 

Summa + 4 3 0 0 4 4 3 2 4 4 1 3 2 4 
Viktad summa + 33 30 0 0 33 33 23 20 34 34 11 23 20 34
Summa - 3 3 6 0 2 2 6 2 0 1 1 3 1 1 
Viktad summa - 15 15 47 0 10 10 35 13 0 5 8 20 8 5 
Summa 1 0 -6 0 2 2 -3 0 4 3 0 0 1 3 
Viktad summa 18 15 -47 0 23 23 -12 7 34 29 3 3 12 29

Rankning oviktad 4 5 7 5 3 3 6 5 1 2 5 5 4 2 
Rankning viktad 4 5 11 9 3 3 10 7 1 2 8 8 6 2 

Tabell 7.  Sammanställning av resultaten från de två första utvärderings matriserna. 

J = Ja 
N = Nej 
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Tabell 1 Rankning oviktad 6 3 3 7 4 2 2 5 5 2 2 2 5 1 1 
Rankning viktad 10 4 4 11 8 3 3 7 6 3 3 5 9 2 1 

Tabell 2 Rankning oviktad - 4 5 7 5 3 3 6 5 1 2 5 5 4 2 
Rankning viktad - 4 5 11 9 3 3 10 7 1 2 8 8 6 2 

Gå vidare med? - J J N N J J N J J J J N J J 
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Tabell 8.  Utvärdering med Lyftvagn som jämförelsekoncept.  

Kriterier 
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Lätt att använda i trånga utrymmen 10 +1 +1 +1 +1 0 X 0 0 0 0 
Utrymmesbesparande vid förvaring av tvätt 8 0 0 0 0 -2 X 0 -1 0 0 
Lätt att förvara utan tvätt 7 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 
Fungera för låg takhöjd 5 -2 -1 -2 -2 -2 X 0 0 0 0 
Fungerar att använda mellan rum (trösklar i 
tak och golv) 5 -2 -2 -2 -2 0 X 0 0 0 0 

Lätt att styra och förflytta 11 0 0 0 0 0 X 0 -1 -1 0 
Lätt att förstå 11 0 0 0 0 0 X 0 +1 +1 0 
Lätt arbete 9 +1 +1 +1 +1 +1 X +1 0 0 +1
Bra arbetsställning 11 +1 +1 +1 +1 +1 X 0 0 0 +1
Fungera för olika personer 8 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 
Billig för tvätteriet 5 -3 -3 -3 -3 -3 X -1 +1 +1 -1
Tidsbesparande 3 +2 -1 0 +1 0 X -1 0 0 0 
Utnyttjar maskinens tvättkapacitet 5 -3 -2 0 0 0 X 0 0 0 0 
Går att använda samma produkt till både 
torktumlare och tvättmaskin 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

Summa 

Summa + 5 3 3 4 2 0 1 2 2 2 
Viktad summa + 36 30 30 33 20 0 9 16 16 20
Summa - 10 9 7 7 7 0 2 3 2 1 
Viktad summa - 50 43 35 35 41 0 8 28 20 5 
Summa -5 -6 -4 -3 -5 0 -1 -1 0 1 
Viktad summa -14 -13 -5 -2 -21 0 1 -12 -4 15

Rankning oviktad 6 7 5 4 6 2 3 3 2 1 
Rankning viktad 9 8 6 4 10 3 2 7 5 1 

5.3 Resultat 
Till utvärderingsprocessen skulle tre koncept gå vidare: ett takburet och två markburna 
koncept, för att utvärdera så olika koncept som möjligt. Som takburet koncept valdes 
Tvättpåse B, men Tvättpåse C är också i tanken då dessa koncept är samma koncept förutom 
att Tvättpåse C har två krokar. Tvättpåse B och C var de två luftburna koncept som fick bäst 
poäng i tabell 8. De två markburna koncepten som valdes att gå vidare med var Ställning B 
och Kranvagn. Kranvagnen fick överlägset bäst resultat i tabell 8 och den ansågs också vara 
ett bra mellanting mellan vagn och koncepten med krok i taket.  Ställning B hade relativt bra 
resultat ifrån tabell 8 och det var också ett koncept som ansågs vara intressant att gå vidare. 
Lyftvagn, Dragvagn och Ställning fick också bra betyg från tabell 8 men de var inte bland de 
utvalda. Anledningarna var att Ställning ansågs vara för svår att styra och sämre än Ställning 
B. Kranvagnen var ett koncept som uppkom igenom Drag- och Lyftvagn så koncepten ansågs 
var för lika för att gå vidare med alla i detta stadie. 

De valda koncepten var de koncept som fick bäst resultat i utvärderingarna och som ansågs 
möjliga att implementera på tvätterierna. De är olika varandra vilket är bra inför 
utvärderingen av koncepten och de är annorlunda från hur det är i dag på de mindre 
tvätterierna. 
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6 Utvärdering 
De tre koncept som valdes ut att gå vidare med och utvärdera noggrannare var Tvättpåse B, 
Ställning B och Kranvagn. Dessa ska utvärderas genom en typ av fokusgrupper där mindre 
tvätterier, som är kundgruppen, ska få säga vad de tycker om de olika koncepten. Koncepten 
utvärderades även genom en enklare analys inom fem områden för att få en uppfattning om 
hur koncepten skulle bli. 

6.1 Analyser 
Koncepten jämförs med avseende på produktens uppskattade kostnad, storlek, 
användningstid, ergonomisk förbättring och utrymmet produkten upptar i lokalen. Koncepten 
jämförs med varandra och mot hur det är idag.  

6.1.1 Storleksanalys 

I storleksanalysen uppskattas en rimlig storlek på produkten och en bedömning görs om 
produkten kommer att fungera för den minsta takhöjd som är satt till 2,40 m.  

Anledningen till att påsarnas volym och storlek och konceptens höjd dimensioneras efter 110 
kg maskin är för att det var den största maskin som fanns på de mindre tvätterierna.  

Resultat 

Det är mycket som ska få plats under taket i konceptet Tvättpåse B, se figur 40. Det är 
takrälsen, handtag, påsen och påsen ska kunna lyftas 1,5 m över marken. Takrälsen tar upp 
258 mm [9] och påsarna är dimensionerade efter att tre påsar behövs för att fylla en 110 kg 
maskin. Påsarna tar upp mycket plats i höjd även om hänganordningen krokas i på påsarnas 
kortsida. Anledningen till att påsen ska kunna lyftas 1,5 m över marken är för att de ska kunna 
lyftas upp på hyllor. Beräkningarna visade att Tvättpåse B inte kommer att fungera med en 
takhöjd på 2,4 m. 

 
Figur 40.  Tvättpåse B ifrån sidan och med utsatta avstånd. 

Eftersom att Ställning B, se figur 41, kräver manuella lyft användes ekvation (1) för att ta reda 
på rekommenderad maximal vikt, L, på påsarna för detta lyftfall [10]. Den maximala vikten 
tar hänsyn till hur högt man lyfter, var angreppspunkten är, hur kroppen är vriden, hur 
kontakten mellan börda och handen är, hur länge som arbetet pågår och hur snabbt det görs. 
Dessa punkter resulterar i variablerna som ingår i ekvationen. Flera antaganden gjordes om 
hur snabbt arbetet utförs och hur det görs. Den maximala vikten som påsen får ha är 3,7 kg 
och den maximala vikten är då tvätten är tvättad då det är då påsen väger som mest. Då vikten 
som varje påse ska ha är satt beräknades påsarnas storlek och hur många det skulle bli per 
ställning. För att det inte skulle bli för många ställningar sattes antalet ställningar per 110 kg 
maskin till tre stycken. Arbetshöjden sattes till 1 m därför att arbetshöjden för lätt manuellt 
arbete ståendes är 50-100 mm under armbågshöjd [10]. Armbågshöjden för män och kvinnor 
ligger strax över 1 m om man utesluter de 5 % ur befolkningen som är längst och kortast [10]. 



Hjälpmedel för mindre tvätterier  Ida Peterson 

 38 

Med denna arbetshöjd skulle ställningen bli som maximalt runt 1,8 m, vilket är mycket under 
takhöjden så detta koncept fungerar bra ur den här synvinkeln.  

 
Figur 41.  Till vänster är ställningen obelastad och till höger är ställningen fullt belastad. 

[ ]23 m m m m m mL H V D A F C kg=  (1) 

Kranvagnen, se figur 42, har samma dimension på påse som Tvättpåse B och samma krav om 
att kunna lyfta påsen 1,5 m över marken. Kranvagnen kommer att bli runt 2,2 m vilket är 
mindre än minsta takhöjden, men det blir trångt. 

 
Figur 42.  Kranvagnen ifrån sidan. 

6.1.2 Kostnadsanalys 

En mycket grov uppskattning görs på inköpskostnader, för tvätterierna, av de olika teknikerna 
med hjälp av kostnader på liknande tekniker som finns på marknaden idag för att få en grov 
bild av i vilka prisintervaller investeringen kommer att bli. I alla jämförelserna försummas 
nätpåsarnas kostnad. Vad befintliga produkter kostar idag är det som ett tvätteri skulle betala 
om de ska köpa nytt idag så allt billigare är bättre och allt dyrare är sämre. 

Resultat 

Idag finns det runt 20 vagnar på ett mindre tvätteri och fjäderbottnade vagnar ligger mellan 
7250 till 9 495 kr/vagn [3] [11].  Det ger att en investering på 20 vagnar med hälften av de 
dyraste och hälften av de billigaste vagnarna blir 167 450 kr eller runt 8 400 kr/vagn.  

Ställning B kommer att behöva fler ställningar än antalet vagnar på tvätterierna idag och 
eftersom tekniken är liknande den i de fjäderbottnade vagnarna och materialen är densamma 
så antogs priset ligga runt 7 300 kr (som en liten vagn). Om det krävs 50 % fler Ställningar än 
vagnar skulle investeringen gå på 219 000 kr. 

Tvättpåse B och Kranvagn uppskattades behöva 4 stycken transportmedel per tvätteri.  
Tvättpåse B behöver även en räls i taket för telfrarna (lyftsystemet) och dess vagnar. Jensen 
Group har en takrälsprodukt för tvätterier som kostar 5 200 kr/6m [12] och priset för en telfrar 
som skulle passa är 13 000 kr/styck inklusive vagn [13]. Längd räls som antogs behövas var 
60 m dock så var det bara räls som var rak.  Rälsen är svårast att göra en bra prisuppskattning 
på då det beror mycket på lokalen och hur den sätts fast i taket så rälsens kostnad kan skilja 
mycket ifrån denna uppskattning. Totalt pris blir till 104 000 kr för fyra lyftsystem och 60 m 
räls och pris per produkt blir 65 000 kr för ett lyftsystem och 60 m räls. Lyftprodukter som 
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skulle kunna jämföras med Kranvagnens vagnar kostar mellan 19 300 kr och 30 550 kr [14]. 
Dessa vagnar lyfter inte med hjälp av krokar utan har en platta. Dock uppskattas priset på 
Kranvagnen ligga i samma prisintervall som för lyftprodukten. Kostnaden blir mellan 122 200 
kr och 77 200 kr för fyra vagnar och priset per produkt ligger prisen mellan 19 300 kr och 30 
550 kr. 

6.1.3 Tidsvinstanalys 

Antalet arbetsmoment är starkt sammankopplat med hur lång tid det tar att använda de olika 
koncepten. Antalet arbetsmoment med de olika koncepten och hur det är idag jämfördes med 
varandra, se Bilaga 2 för jämförelsetabell. 

Resultat 

Hur det är idag hade i särklass minst antal arbetsmoment och borde därför vara det alternativet 
som går snabbast. Mycket tid går åt då tvätten (för större maskiner) måste vara i flera stora 
påsar eller hänga på flera ställningar. Det innebär att personalen måste gå flera rundor för att 
få med sig all tvätt till en maskin. Ett annat ställe där det går åt mycket tid är vid förvaringen. 
Det tar tid att lyfta upp och ner påsarna, i koncepten Tvättpåse B och Kranvagn, på hyllorna, 
men det är inte alltid som förvaring behövs. De tre koncepten är ungefär likvärdiga 
tidsmässigt. 

6.1.4 Ergonomisk analys 

Hur det är idag och de olika koncepten har jämförts mot varandra hur de olika 
arbetsställningarna och lyften är vid de olika arbetsmomenten, se Bilaga 2 för 
jämförelsetabell. 

Resultat 

Tvättpåse B och Kranvagnen har inställningsbara arbetshöjder medan Ställning B inte har det. 
Hur det är idag har sämst arbetsställningar och har flest tunga lyft, medan Tvättpåse B och 
Kranvagn har bäst arbetsställningar och minst tungs lyft. Ställning B är klart bättre än hur det 
är idag men innebär fler lyft än de andra koncepten. Däremot så kan den maximalt 
rekommenderade vikten på påsarna (L i ekvation (1)) gå ner till 0 kg om personalen arbetar i 
lite snabbare takt än vad som antogs under storleksanalysen och då är konceptet inte bra ur 
ergonomiskt perspektiv. 

6.1.5 Utrymmesanalys 

Utrymmet koncepten antogs ta upp analyserades och jämfördes sinsemellan samt med hur det 
är idag. 

Resultat 

Alla vagnar som finns idag tar upp mycket golvutrymme och plats på tvätterierna. Även 
Ställning B tar upp golvutrymme och det behövs fler ställningar än vagnar men ställningarna 
förvarar på höjden på ett annat sätt än vad vagnarna gör så upptaget utrymme är jämförbart 
med hur det är idag. Koncepten Kranvagn och Tvättpåse B förvarar tvätten på höjden i hyllor. 
Detta är mer utrymmesbesparande än hur det är idag och Ställning B. Tvättpåse Bs 
transportsystem går i taket och tar inte upp något golvutrymme och har inte någon stor volym 
i sig själv. Kranvagnen kräver transportvagnar för att transportera tvättpåsarna. Dessa vagnar 
tar upp lite plats men det behövs bara ca 4 stycken per tvätteri.  

6.1.6 Resultat 

Resultaten ifrån analyserna om hur de olika koncepten var i jämförelse med varandra 
illustreras i tabell 9. 
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Tabell 9.  Konceptens rankningar ifrån de olika analyserna sammanfattade till en figur. Ju 
lägre summa desto bättre, då ett ges till det koncept som klarar sig bäst vid varje 
analys.  

 Koncept 
Idag Tvättpåse B Ställning B Kranvagn 

A
na

ly
s 

Storleksanalys 1 3 1 2 

Kostnadsanalys 
Totalt 2 1 3 1 
Per produkt 2 4 1 3 

Tidsvinstanalys 1 2 2 2 
Ergonomisk analys 2 eller 3 1 2 eller 3 1 
Utrymmesanalys 3 1 3 2 

Total summa 11-12 12 12-13 11 
Rankning 1 eller 2 2 2 eller 3 1 

6.2 Fokusgrupper 
Fyra stycken tvätterier besöktes för att ta reda på vad de anser om produkterna. Tre tvätterier 
var mindre tvätterier och ett var ett medelstort tvätteri. Mötet gick till så att de tre koncepten 
förklarades för deltagarna och sedan ställdes frågorna: 

• Vilken/vilka koncept tycker ni är bäst? Varför? 
• Vilken/vilka koncept tycker ni är sämst? Varför? 
• Vilken/vilka koncept skulle ni vilja arbeta med? 
• Vad kan ni vara beredda på att betala för investeringen? 

6.2.1 Resultat 

Ett av tvätterierna hade inget negativt att säga om koncepten utan ansåg att alla skulle 
underlätta från hur det är idag, så här är sammanfattningen av resultaten från mötena med de 
andra tvätterierna. 

• Alla tvätterier var osäkra på att tvätta tvätten i nätpåsar. Idag använder tvätterier ibland 
mindre nätpåsar som tar runt 2 kg tvätt. Dessa används bland annat för att separera 
olika kunder åt. De använder både påsar och lös tvätt i samma maskin.  

Nackdelar var att sorteringen tar längre tid med mindre påsar och att säckar också går 
sönder och då blir det en röra i maskinerna. 

En annan nackdel som tvätterierna ser med nätpåsarna är att det är osäkert om tvätten 
blir helt ren. Ju större tvättpåse ju mer osäkert är det.  Den mekaniska bearbetningen 
blir bättre med mindre påsar än med stora. Om det bara används en eller två påsar per 
maskin så kan det bli problem vid centrifugeringen om tvätten inte fördelas jämt i 
trumman. Då vikten inte fördelas jämt i trumman är det risk att maskinen tar skada. Då 
är det bättre med många mindre. 

Tvätterierna anser att tvätten blir renare då den tvättas löst. 

• Ett tvätteri ansåg att förvara säckar med tvätt på hyllor inte var bra, därför att de 
sorterar i vagnar och sedan väntar vagnarna på sin tur vid maskinen. 

• Ett problem är lokalerna. Alla tvätterier ansåg att deras lokaler inte skulle klara av att 
ha Tvättpåse B då den hänger i taket. Bekymren var att huset inte var byggt för 
belastningen och/eller att takhöjden inte var tillräckligt hög.  

• En typ av vagn som finns på marknaden idag är Transpo 40 [4], se figur 3. Ett mindre 
tvätteri tillfrågades om vad de ansåg om detta koncept och på tvätteriet har de inte 
plats med en sådan vagn. Men ett större tvätteri hade provat Transpo 40 och de hade 
kastat ut vagnen efter en vecka. 
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• Ett mindre tvätteri ansåg att transportband är bra, men de får inte plats med det. 

• Vilken/vilka koncept tycker ni är bäst? Varför? 

Mindre tvätteri A ansåg att om det fanns utrymme och huset klarade det så skulle 
tvättpåse B väljas, men med det hus och utrymmet som är så väljs Kranvagn. Därför 
att Kranvagn ser mest praktiskt och mer realistiskt ut än Tvättpåse B. 

Mindre tvätteri B ansåg att inget koncept var bra då arbetsmomenten blir fler, 
påssystemet inte var bra och kranvagnen tar upp plats som inte finns. 

Mellanstort tvätteri ansåg att Ställning B var bäst efter deras förutsättningar. Dock blir 
det många påsar så att sorteringen tar längre tid, men de ger renare tvätt än de större 
påsarna, konceptet är smidig, hanterbar, ekonomiskt billigare än de andra koncepten.  

• Vilken/vilka koncept tycker ni är sämst? Varför? 

Mindre tvätteri A ansåg att Ställning B skulle vara sämst då det är jobbig att dela upp 
tvätten i små påsar. Konceptet är bara bra om man har många små kunder som inte har 
så mycket tvätt. 

Mindre tvätteri B tvätteri ansåg att alla idéer var lika dåliga. Arbetet förflyttas till 
sorteringen vilket inte är bra. 

Mellanstort tvätteri ansåg att Tvättpåse B och Kranvagn var sämst. Båda koncepten 
har stora tvättpåsar vilket ansågs ge sämre tvättning. En annan orsak var att Tvättpåse 
B inte var bra ekonomiskt, men den ansågs vara lättare att förflytta än Kranvagn. 
Kranvagn ansågs vara dålig att hantera och styra, inte så bra att det behövdes så många 
och att alla påsar till samma maskin inte kommer med på samma gång. 

• Vilken/vilka koncept skulle ni vilja arbeta med? 
Mindre tvätteri A föredrog Kranvagnen för den var realistisk och för att rälsen i taket 
inte skulle fungera för huset/lokalen.  

Mindre tvätteri B ville inte arbeta med något av förslagen. 

Mellanstort tvätteri föredrog Tvättpåse B om den vore möjlig att ha, men lokalen 
sätter stopp. 

• Vad är ni beredda på att betala för investeringen? 
100 000 kr ansåg ett mindre tvätteri vara en realistiskt och det mellanstora företaget 
kunde tänka sig upp mot 500 000 kr. 

• Olika förbättringsförslag 

Kranvagn kan vara försedd med motor, så att man inte behöver skjuta på. 

Transporten i Tvättpåse B kan ske med vagn och vid varje maskin är en lyft som lyfter 
påsen. Detta för att få bort att det hänger ifrån taket. 

Transportera i stora påsar men töm påsen i maskinen, så att tvätten tvättas löst. 
Använd sedan en vagn som går att höja upp till öppningens höjd och skjut över tvätten 
på den. Man kan även bara använda sig av denna typ av vagn. 
Det mellanstora tvätteriet önskade en transportbana från sortering till 
inmatningsmaskinen. Bara att kasta på tvätten på banan och den samlas upp framför 
en maskin och sedan är det bara att skjuta över tvätten till maskinen eller skjuta ur 
tvätten ur maskinen.  

Säckarna i Tvättpåse B kan komma bakom varandra så man behöver inte vända sig om 
och hämta en till säck. 
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6.3 Resultat 
Att hänga konceptet i taket är inte genomförbart med tanke på den minsta takhöjden och att 
byggnaderna inte är konstruerade för det. Och att behöva gå fram och tillbaka för att hämta 
mer tvätt till en stor maskin är tidskrävande liksom att lyfta upp på hyllor för förvara 
utrymmeseffektivt. Ställning B har för många påsar vilket ger längre tid och svårare hantering 
och så blir den rekommenderade maximala vikten noll om personalen arbetar för snabbt. Det 
stora frågetecknet som tvätterierna hade var att tvätta tvätten i tvättpåsar. De ansåg att 
nackdelen var att tvätten inte skulle bli ren. Dessa anledningar gjorde att ett nytt koncept togs 
fram. Konceptet är en vidareutveckling av kranvagnen och resultaten från feedbackmötena. 
Detta koncept har en typ av tvättpåse, men inte en sådan som finns idag. 
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7 Utveckling 
Koncepten har modellerats upp i CAD programmen Solid Edge [15] och Rhinoceros [16] för 
att få rätt dimensioner på delarna i koncepten och lätt kunna se om dimensioner fungerar. Det 
konceptet som utvecklades efter det sista feedbackmötet skulle inte fungera, se stycke 7.1, så 
det modifierades till ett slutligt koncept, se stycke 7.2. De maskiner som har valts ut att 
dimensionera konceptet mot är av storlekar från 5,5 kg upp till 110 kg. Maskinerna är valda 
efter vilka storlekar som fanns ute på de mindre tvätterierna som har besökts.  

7.1 Nya konceptet 
Det nya konceptet som tog fram efter det sista feedbackmötet kallas ”Gaffeltruck” och 
presenteras i figur 43. Gaffeltrucken består utav tre huvuddelar. Det är en lyftvagn, en 
stålkorg och en korg till maskinerna. Lyftvagnen transporterar korgarna och tömmer tvätten in 
i maskinerna och som drar ut korgen som sitter i maskinerna. Stålkorgen fylls med tvätt och 
har en fällbar botten. Av den andra korgen sitter det en korg i varje maskin och den hjälper till 
vid tömning av maskinerna. På lyftvagnen sitter det en dragvinsch som används vid tömning 
av maskinerna genom att den drar i korgen som sitter i maskinerna. Vagnen är dimensionerad 
efter lyftvagnen WP 85 EM [17], som finns på marknaden, därför att själva vagnen och 
lyftfunktionen upp och ner kommer att vara i stort sett likadan. WP 85 EM valdes att 
dimensioneras emot därför att den har en av de högre maximala lyfthöjderna, 1760 mm, där 
ändå vagnens totala höjd, 1920 mm, inte är för hög och fungerar med en takhöjd på 2,4 m 
[17]. Vagnen klarar också av att lyfta 80 kg [17], vilket är ungefär det som Gaffeltrucken 
behöver klara av.  

 
Figur 43.  Gaffeltruckens tre huvuddelar och hur konceptet är tänkt att fungera. Vid 

tömning fälls stålkorgen ner och tvätten glider ner i maskinen och vid tömning 
så drar en vinsch i korgen, som omsluter tvätten i trumman, och tvätten dras ut 
ur maskinen och töms i stålkorgen. 
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Under utvecklingen av Gaffeltrucken kom ett större problem upp med konceptet. Problemet 
var att vid tömning av tvätten från korgen till maskinen blev öppningen som tvätten ska glida 
genom i det värsta läget runt 25 cm, se figur 44, och då kommer tvätten att fastna. Det värsta 
fallet var vid tömning från vagnen ner i en maskin där det är högt upp till öppningen. Av de 
maskiner som har valts att dimensionera konceptet mot så var det Electrolux W31100H som 
hade högst upp till öppningen, 995 mm [18]. Det kanske skulle gå att höja den maximala 
lyfthöjden 100 mm och på så sätt vidga öppningen, men att öka öppningen en 100 mm skulle 
troligen inte nämnvärt hindra tvätten från att fastna i öppningen. Korgen skulle även kunna 
göras mer komplex genom att framsidan går att öppna. Att göra korgen mer komplex skulle 
antingen ge personalen fler moment att göra om framsidan öppnas manuellt eller så blir 
korgen och vagnen dyrare om det ska ske automatiskt, då fler funktioner måste in i både 
korgen och vagnen. På grund av dessa anledningar så valdes det att förenkla hela konceptet 
till att bara innefatta uttagningen av tvätten ur tvättmaskinerna med hjälp av en vinsch och en 
inre korg i maskinerna. Denna lösning kommer att vara ett komplement till hur det är idag så 
inga stora förändringar behöver göras på tvätterierna.   

  

a - ~26 cm 

b - 

 

~25 cm 

  

Figur 44.  Tömning av tvätt från Gaffeltrycken in i tvättmaskin W31100H i genomskärning. 

7.2 Slutliga konceptet 
Det slutliga konceptet som togs fram är en förenkling utav Gaffeltrucken. Konceptet består av 
tre huvuddelar, se figur 45. Det är vagnen, där vinschen sitter, vinschen och korgen som sitter 
i trumman. Tanken med konceptet illustreras i figur 46.  

 
Figur 45.  Konceptets tre huvuddelar: vagnen, vinschen och korgen.  
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Figur 46.  I trumman på maskinerna sitter det en korg. Längst fram i trumman sitter korgen 

fast men inte baktill. Från bottnen på korgen går det linor ut fram till öppningen 
på maskinen där de hakas fast på sidan för att inte åka runt. Dessa linor hakas 
fast på kroken på vinschen då maskinen ska tömmas. Vinschen, som sitter på en 
vagn för att lätt kunna transporteras runt och användas på flera ställen på 
tvätteriet, drar i korgens botten som föser fram tvätten och puttar ut tvätten ner i 
vagnen som står framför maskinens öppning.  

7.2.1 Vinschen 

Vinschen är en produkt som finns idag och heter LVO 2000-A, se figur 47, [19]. Det är en 
kraftfull vinsch som inte är så stor. LVO200-As vinsch kan både dras ut för hand och dras ut 
elektriskt med fjärrkontrollen. Vinschen klarar av att dra mycket mer än vad som här är 
nödvändigt. 

 
Figur 47.  Vinschen LVO2000-A [19]. 

7.2.2 Vagnen 

Vagnen har två funktioner: vara lätta att förflytta och stå stadigt då vinschen jobbar. Vagnen 
har delvis samma teknik som en annan lyftvagn, Newton 50, se figur 48, [20]. 
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Vagnen lyfter inte en platta, så som Newton 50, utan en ram där vagnens hjul sitter. Dock är 
tekniken som används densamma som Newton 50. Anledningen till att hjulen lyfts upp är för 
att vagnen ska stå stilla och stabilt då vinschen används. 

 
Figur 48.  Lyftvagnen Newton 50 [21]. 

Dimensioner och hjul 

Vagnens dimensioner visas i figur 49. 

 
Figur 49.  Vagnens dimensioner. 

Vagnens hjul är höj och sänkbara så att när vagnen ska köras runt sänks hjulen ner och då 
vinschen ska arbeta så höjs hjulen upp så att vagnen står stadigt på fyra stöd, se figur 50. 
Anledningen till att det är hjulen som höjs och sänks och inte stöden är för att strukturen står 
stadigare när vinschen drar. Hjulen, 80 mm i diameter, har gott om plats för att svänga runt 
360o när de är nerfällda, se figur 51.  
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Figur 50.  Hjulen är höj och sänkbara. 

 
Figur 51.  Hjulen har gott om utrymme och slår inte i stöden. 

Stabilitet 

Det är viktigt att vagnen står stadigt och inte tippar framåt då vinschen drar ut tvätten. Det 
värsta fallet är då 110 kg maskinen W31100H ska tömmas. För att kontrollera att vagnen inte 
tippar framåt gjordes en momentjämviktsberäkning, se figur 52. Kraften från tvätten, F, beror 
av massan från tvätten och acceleration som vinschen ger, ~2,1 m/min [19]. Tvättens vikt är 
runt 50 % mer efter tvätt än före så i detta fall blir vikten 165 kg.  Att tvättens vikt ökar 50 % 
vid tvättning testades fram. Antaganden som är gjorda i jämviktsekvationen är att b är 1 m och 
att a är 1 dm.  

 

 : 2 2 0B F b a R⋅ − ⋅ =
r

 

a - Sträckan i från mittlinjen ut till mitten av 
stöden 

b - Sträckan ifrån momentpunkten upp till punkten 
där kraften tar tag i vagnen. 

B - Momentpunkten krafterna verkar runt 

F - Kraften ifrån tvätten 

R - Reaktionskraften ifrån varje stöd. Det är två 
stöd fram och två bak. 

  

Figur 52.  En illustration över vilka krafter som verkar på vagnen då vinschen börjar dra 
ut tvätten och momentjämviktsekvationen. 
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Jämviktsekvationen användes för att beräkna vilken reaktionskraft som behövs i stöden och 
utifrån den vilken massa som behövs i varje stöd för att vagnen ska stå stabilt. Den massa som 
måste vara i varje stöd blev 25 g, vilket är en liten vikt. Vagnen har en egen vikt så en extra 
vikt borde inte behövas, men extra vikt i varje stöd skulle inte skada för att vara säker på att 
vagnen är stabil.  

Vinschen kommer att vara på en höjd av 1037 mm ovanför marken, se figur 53. Denna höjd är 
satt för att den maskin med högst avstånd mellan öppningens lägsta del och golvet är strax där 
under, se figur 53. 

 
Figur 53.  Avståndet från öppningen till golvet för maskin W31100H [18] och avståndet 

från vinschen ner till golvet. 

För att vagnen ska stå stadigt mot golvet, ökad friktion, och mjukare ljud vid nedsättning av 
stöden på golvet så är det gummitassar under själva stöden, se figur 54. 

 
Figur 54.  Gummitassar under stöden. 

Handtag och stav 

Staven används för att putta in korgen in i maskinen för att personalen inte ska behöva böja 
sig in i maskinen. Längst fram på staven sitter det en större gummiknopp, se figur 55, med 
bred yta som underlättar vid inputtningen av korgen. Staven har två handtag som är rundade, 
se figur 55. I mitten är de tjockare och vid sidorna smalare och har en diameter från 32 till 38 
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mm och deras längd är 130 mm [22]. Staven sätts fast i en klämma på vagnens handtag då den 
inte används, se figur 55. 

 
Figur 55.  Staven och stavens fastsättningsklämma på vagnens handtag. 

Vagnens handtag är stora och har en diameter på 34 mm, vilket är mellan 32 och 38 mm. För 
att personer med olika längd ska få en behaglig höjd att hålla i när de kör vagnen så ligger 
handtagshöjden mellan 790 och 1272 mm, se figur 56. Dessa höjder är så att män och kvinnor 
som är inom 5:e och 95:e percentilen ska få en bra arbetshöjd [10]. Handtagsbredden är runt 
450 mm vilket är lite bredare än axelbredden för män och kvinnor inom 5:e och 95:e 
percentilen som är 325-435 mm [10]. 

 
Figur 56.  Hantagshöjd med hjulen nere. 

Knappar och fjärrkontroll 

Vagnen är utrustad med fyra knappar, se figur 57, två är placerade på vagnens knappanel och 
styr höjning och sänkning av hjulen. De andra sitter på en fjärrkontroll, som är fäster på 
knappanelen magnetiskt, och styr vinschen. Den ena knappen drar/rullar in vinschen och den 
andra kan användas för att rulla ut vinschen, vilket också går att göra manuellt genom att dra i 
vajern. Varför det bara är knapparna till vajern som sitter på fjärrkontrollen är för att 
personalen behöver starta/stanna vinschen då de står vid maskinens öppning så att de har 
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kontroll om något skulle hända. Även undviks det att personalen ska råka trycka på fel knapp 
när de ska dra in vinschen.  

 
Figur 57.  Knapparna till hjulen och vinschen. 

7.2.3 Korgen 

Korgen ska vara placerad i en torktumlare eller tvättmaskin så den måste tåla dessa miljöer. 
Den ska även vara så stark att den kan ta krafterna den utsätts för, styv och flexibel. Styv för 
att korgen inte ska trassla in sig i tvätten. Flexibel för att korgen ska gå att få ut ur maskinen 
och för att samma storlek av korg ska kunna passa i flera storlekar och märken av maskiner.  

Utformningen av korgen har varit beroende av hur maskinernas trummor ser ut, så därför har 
en liten studie gjorts i hur trummorna i torktumlare och tvättmaskiner ser ut. Korgens material 
kommer till viss del att bestå av någon metall som måste tåla miljön i maskinerna så vilket 
material som trummorna består utav har också undersökts.  

Trumman 

Både tvättmaskiner och torktumlare har en trumma. Hur denna trumma är utformad är viktigt 
att veta då trummans funktion inte får förhindras utav korgen. Exempelvis är det viktigt att 
korgen inte täpper till perforeringarna (hål) i trumman där luft och vatten flödar ut och in. Det 
finns olika sätt som perforeringarna i trumman kan vara placerade. Två vanliga sätt på hur det 
är i torktumlare illustreras i figur 58 och hur det är i tvättmaskiner illustreras i figur 59. I 
trummorna finns ett antal valkar (längsgående utbuktningar på trummans sidor) som hjälper 
till under den mekaniska bearbetningen. Electrolux trummor har 3-4 stycken [23]. 

Electrolux tvättmaskinstrummor är gjorda av rostfritt stål och deras trummor i torktumlare är 
vanligtvis gjorda av galvaniserat stål men kan också vara gjorda i rostfritt stål [23].  

 
Figur 58.  Hur torktumlarnas trummor kan se ut. Längst till vänster [24]. 
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Figur 59.  Tvättmaskiner har bara perforeringar på sidorna på trumman. 

Material 

Korgen kommer att bestå av både metall och textilband. Materialen måste vara slitstarka och 
tåla att vara i torktumlare och tvättmaskin kontinuerligt under en arbetsdag under lång tid. Ju 
längre livslängden är på korgen desto lättare är det att sälja in den. Det som materialen 
kommer att utsättas för och måste klara av är: luft med temperaturer upp till 100oC, vatten 
med temperaturer upp till 100oC, kemiska medel så som tvättmedel och slitage i form av 
dragkrafter vid urlastning av tvätten och mekanisk bearbetning vid tvättning.  

Den metallen som valts till metalldetaljerna är syrafast rostfritt stål (EN 10270-3 1.4401) [25]. 
Syrafast stål används bland annat till diskbänkar och rostfria skruvar och muttrar [26] och 
borde vara ett lämpligt material då det har en arbetstemperatur mellan –200 - +300oC och står 
emot bland annat tvättmedel [25].  

Textilbanden som ska användas är ett sadelgjordsband. Två tänkbara alternativ till materialet 
är bomull och aramid, som är en modifierad nylon [27]. Bomullssadelgjordsband, se figur 60, 
går att köpa ifrån Smålands Band AB [28] och enligt tillverkaren så kan banden 
efterbehandlas så att de borde klara av kraven som har ställs på dem [29]. Bomull har god 
resistens mot värme och klarar i torrt tillstånd upp till 140oC och i blött tillstånd mer [30]. Vid 
tvätt i tvättmaskin klarar bomull den mekaniska bearbetningen och den kemiska inverkan 
mycket bra [30]. En negativ egenskap är att den kan angripas av bakterier och mögelsvamp 
om den förvaras fuktigt, men blekt bomull har högre motståndskraft är oblekt [30]. Nylon är 
en syntetfiber av polyamid och är mycket slitstarkt och elastiskt och både kläder, kugghjul 
och rep görs av materialet [31]. Polyamid har en smältpunkt mellan 180-265oC [32], vilket är 
högre än vad materialet kommer att utsättas för. Bomullsfiberna sväller mer i vatten än vad 
syntetiska fibrer gör, exempelvis aramid, men med en arbetsdag på 8 timmar/dag i ett par år 
borde båda klara av, men slitaget borde vara större på bomullen [33]. Vilket material som 
skulle vara bäst till korgen måste testas fram [33]. 

 
Figur 60.  Sadelgjord av bomull, som är ett alternativ till korgens band. 
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Uppbyggnad 

Hela korgen är gjord av band som är hopsydda till en korg, se figur 61. 

 
Figur 61.  Korgen som banden sys ihop till. 

Korgen består av tre komponenter, se figur 62: sadelgjordsband (bomull eller aramid), rörnitar 
och spiraler (syrafast rostfritt stål). Spiralerna är som gardinspiraler, tätt lindad spiral som är 
styv men ändå böjlig. Spiralen har tråddiametern 1 mm och ytterdiametern på spiralen 4 mm. 
Sadelgjordsbanden är tänkta att ha dimensionerna 2-2,5 mm tjockt och 45 mm brett, vilket är 
dimensioner som bomullsadelsbandet från Smålands band kan ha [29]. 

 
Figur 62.  Korgens olika komponenter. 

Korgen består av två typer av bandsammansättningar, se figur 63. För att styva upp 
sadelgjorden så viks och sys bandet så att det blir en liten ficka, se figur 63. I de mer 
komplexa delarna så träs spiralen in där. För att spiralen inte ska krypa ut ur fickan eller riva i 
tvätten är ändarna sammansydda. 

 
Figur 63.  Illustration över vilka delar som har ett lager sadelgjordsband och vilka som är 

mer komplexa. I kanterna är genomskärning av respektive del. 

Dimensioner 

Även om en storlek av korg måste passa i flera olika storlekar av trummor så måste det finnas 
några olika storlekar av korgarna. Detta för att en korg som passar för en 110 kg maskin 
skulle vara otymplig att ha i en 5,5 kg maskin. Korgen skulle bland annat ta upp för mycket 
plats i maskinen och vara svår att dra ut ur maskinen. Ett exempel på en korgstorlek som 
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fungerar för större maskiner visas i figur 64. Dimensionerna är satta efter den största trumman 
som korgen passar till.  

 
Figur 64.  Ett exempel på en korgstorlek. 

För att underlätta vid utdragning av korgen för olika storlekar på trumma så har sidobanden 
hål med metallnitar på flera ställen, se figur 65.  

 
Figur 65.  Banden har flera hål. 

Då trummorna kan ha både tre och fyra valkar (längsgående utbuktningar på trummans sidor) 
så behöver korgens form vara sådan att den fungerar för båda antalen. Formen på korgens 
undersida visas i figur 66. 

Röd = 3 valkar 

Grön = 4 valkar 

Figur 66.  Korgens undersidas mönster och hur korgen sitter i förhållande till valkarna. 



Hjälpmedel för mindre tvätterier  Ida Peterson 

 54 



Hjälpmedel för mindre tvätterier  Ida Peterson 

 55 

 

8 Slutgiltig feedback 
Ett sista tvätteri besöktes för att få respons på det slutgiltiga konceptet. Konceptet beskrevs 
med hjälp av CAD:ade bilder och sedan fick tvätteriet svara på ett par frågor och ge åsikter. 

Här är en sammanfattning över resultatet ifrån besöket. 

Tvätteriet ansåg att det var en intressant idé som kan fungera och vill vara med och testa en 
prototyp, men för att produkten ska gå att sälja får inte tiden för urlastning av maskinen öka 
nämnvärt. Det måste gå fort att lasta ur maskinen och idag tar det ca ½ minut och om det 
skulle ta en halv minut till så är det en stor ökning av tiden. Allt mäts i tid och tid är pengar. 

Ett problem kan vara att få personalen att använda produkten. Om det går snabbare att tömma 
maskinerna med produkten så använder nog personalen den mer. 

Konceptet ansågs ge mer nytta vid urlastning av tvättmaskiner än vid urlastning av 
torktumlarna, därför att tvätten är tyngre och sitter fast längs trummans väggar efter 
tvättningen och personalen behöver dra mer då. Efter torktumling så är tvätten lättare och 
lösare och inget problem. 

På frågan om det vore bättre att ha en stationär vinsch vid varje maskin, vilket innebär att det 
blir färre moment var svaret att det är bättre om man kan flytta runt vinschen. 

På frågan om han ansåg att korgen skulle vara till besvär vid tvättningen så ansågs det inte bli 
några problem, men korgen får inte ha några vassa kanter som kan skada tvätten. Ett 
frågetecken med korgen var om den skulle fastna när man drar ut den ur maskinen. Det 
kanske skulle bli en bulle i slutet av korgen som kanske skulle fastna i öppningen på 
maskinen, men det är inte säkert att det skulle bli ett problem. Rekommendationen var att 
testa det först och se om det verkligen är ett problem eller inte. 
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9 Funktionsmodell av korgen 
För att kontrollera att korgens konstruktion fungerar gjordes en funktionsmodell av korgen. 
Syftet med funktionsmodellen var att se om korgen blev tillräckligt styv, så att det går att 
lägga in tvätt i maskinen och korgen utan att man behöver hålla upp korgens sidor för att 
kunna lägga in tvätten. Ifall korgen inte var tillräckligt styv skulle en lösning testas. 

Korgen, se figur 67, gjordes av band som liknade sadelgjordsband och som hade nästan 
samma bredd. Vanlig gardinspiral användes som substitut till spiralen. Korgen valdes att 
göras så att den passade tvättmaskinen W365H LE från Electrolux, som har runt 6 kg 
kapacitet.  

 
Figur 67.  Funktionsmodellen av korgen ifrån sidan och ovanifrån och i maskinen. 

Korgen blev inte tillräckligt styv, se figur 68, så de fyra sidobanden med hålen i förlängdes, 
fast utan spiral inuti, så att de gick att sticka ut utanför öppningen och fästa på två 
självhäftande krokar över maskinens öppning. Banden krokas fast på krokarna då maskinen 
ska fyllas på för att hålla upp korgen, se figur 68, och vid tvättning så läggs banden in i 
maskinen, se figur 69.  

Ett enkelt test gjordes också på hur det var att ta ut korgen med tvätt i ur maskinen för att se 
om det fastnade, se figur 70. Korgen gled lätt ur maskinen och fastnade inte på vägen. 
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Figur 68.  Förlängningen av sidobanden på korgen och hur det ser ut vid före ilastning av 

tvätt. Till höger en typ av självhäftande krok [34]. 

 
Figur 69.  Före tvättning läggs banden in i tvättmaskinen. 

 
Figur 70. Uttagning av tvätt ur tvättmaskinen. 
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10 Lönsamhet  
För att produkten ska vara lönsam måste den vara relativ billig att tillverka för säljaren och 
köpa för kunden, underlätta tvätteripersonalens arbete och vara tidseffektiv för personalen så 
att det inte ger fler moment att göra. 

10.1 Produktion och kostnad 
Här har en undersökning gjorts av hur mycket det skulle kosta för tvätteriet att köpa konceptet 
med de antaganden som har gjorts. 

För att få ner kostnaderna på produkten måste så många delar som möjligt vara 
specialkomponenter. Ett alternativ som kan hålla ner priset på specialkomponenter är att de 
tillverkas av en tillverkare som i dagsläget tillverkar en liknande komponent och som kan 
tänka sig att modifiera sin befintliga produkt och på så sätt utöka sitt egna sortiment. En 
sammanfattning över delarna och dess priser är i tabell 10. 

Vagnen består av två komponenter: vinschen och vagnen. Vinschen LVO200-A går att köpa 
som den är ifrån Laubjerg vinsch för 2 860 kr [19]. Vagnen däremot är mer special. Tekniken 
i lyftfunktionen är densamma som för Newton 50 från Hallins [20]. Newton 50 går att köpa 
från Traskompaniet för 15 600 kr exklusive moms [21]. Om Hallins går med på att modifiera 
Newton 50 och tillverka vagnen så borde vagnen inte behöva kosta så mycket mer än Newton 
50. Detta skulle göra så att tillverkaren av Newton kan utöka sin marknad och sälja fler 
vagnar så priset för vagnen skulle kunna ligga runt samma pris som för Newton 50. 

Korgen består av fyra komponenter: rörnit, sadelgjordsband, spiral och självhäftande krok. 
Sadelgjordsbanden antogs i denna beräkning vara av bomull och köps från Smålands band 
AB där de kostar 10-11 kr/m och är ett band de redan säljer [29]. 

Spinova, som tillverkar fjädrar, skulle kunna tillverka en gardinfjäder i syrafast rostfritt stål 
[35]. Kostnaden beror på hur många spiraler som ska tillverkas och hur långa de ska vara. Det 
blir billigare att göra många och inte så långa spiraler [35]. En kostnad som är fast är att 
uppstartning av maskinen som ligger mellan 1 500 och 2 000 kr [35]. Sedan tillkommer också 
kostad för materialet som är ett kilopris [35]. 

Tabell 10.  Komponenterna och dess priser om förutsättningarna ovan gäller. 
Komponent Namn Tillverkare Material Dimension/antal  Pris 

Vagn Modifikation av 
Newton 50 Hallins  1 stycken 15 600 kr 

Vinsch [19] LVO2000-A Laubjerg vinsch  1 stycken 2 860 kr 

Korgband [29] Sadelgjordsband Smålands band Bomull 2-2,5 mm tjockt 
45 mm brett 10-11 kr/m

Rörnit till korgen      

Spiral till korgen  Spinova Syrafast rostfritt 
stål 

Ytterdiameter 4 mm 
Tråd diameter 1 mm  

Krok [34] Självhäftande 
krok 

Försäljare: 
Villaprodukter  2 stycken/maskin 10 kr/6-

pack 

För den storlek på korg som visades i stycke 7.2.3 krävs det ca 28,2 m sadelgjordsband och ca 
7,2 m spiral som är uppdelad i flera delar. Sadelgjordbanden till korgen skulle då kosta 
28,2 11 310 kr⋅ =  att köpa in till korgen. Att köpa in spiralerna till en korg skulle kosta 1 700– 
1 800 kr, men tanken är att man köper in spiraler till många korgar samtidigt [25]. Om den 
inköpta spirallängden skulle vara 200 m så skulle priset ligga på runt 50 kr/7,2 m [25]. Priset 
på materialet till den här storleken på korg, om nitarnas kostnad försummas, skulle bli 310 + 
50 + 10/3 = 363,3 kr att köpa in för företaget inklusive krokar. Korgen antogs ta 1 timme att 
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sätta/sy ihop och att personalen har 120 kr/timme i lön. Utöver lönen betalas sociala avgifter 
som 2009 var runt 39 % för arbetare [36]. Personalkostnader blir då 120 1,39 167 /kr korg⋅ = . 
Vinsten per korg sätts till 30 % och momssatsen i Sverige är 25 %. Det totala priset per korg 
blir ( )363,3 167 1,30 1, 25 862 860kr kr+ ⋅ ⋅ = ≈ . 

Alla korgar kräver inte lika mycket material utan denna korg är dimensionerad efter 
storleksexemplet. Då korgarna kommer att behöva finnas i lite olika storlekar så går det åt 
olika mycket material och då kommer de att kosta olika mycket, men här beräknas 
kostnaderna bara efter den största korgen. 

Totalt pris för vagnen för tvätteriet om alla förutsättningar och antaganden gäller blir: 15 600 
+ 2 860 = 18 460 kr.  

Om tvätteriet har 11 stycken maskiner, så som Tores tvätteri, och tvätteriet ska ha två vagnar 
så blir det totala priset för konceptet 2 18 460 11 860 46 380 kr⋅ + ⋅ = . Detta är inköpspriset och 
sedan tillkommer den ström som vagnen och vinschen drar och underhåll, som tvätteriets 
personal behöver avsätta tid till. 

10.2 Arbete och tid 
Antalet arbetsmoment är starkt sammankopplat med hur lång tid det tar att använda konceptet. 
En sammanfattning ställdes upp av konceptets olika arbetsmoment och arbetsmomenten i 
dagsläget som görs vid urlastning av en maskin, se tabell 11. Tabellen sammanfattar även hur 
personalen arbetar vid de olika momenten. 

Tabell 11.  Arbetsmomenten vid i och ur lastning av en maskin och vilket arbete som 
personalen gör. 

 Idag Arbete (idag) Konceptet Arbete (konceptet) 

1. Tar ur 
tvätten 

Böjer sig upp och ner och eller fram 
beroende på hur låg öppningen är till 
maskinen är och hur stor trumman är 
och vilken vagn som används. 
Lyfter/drar för hand ut tvätten. 

Kör fram vinschvagnen Upprätt ställning 

2.   Tryck upp vagnens hjul Knapptryckning 

3.   Dra ut vinschen Kan stå rätt upp och det 
görs för hand 

4.   Kroka fast korgbanden på 
vinschen Görs för hand 

5.   Tryck på att dra in vinschen Knapptryckning 

6.   Kroka av korgbanden och 
töm korgen i vagnen 

Här kan personalen behöva 
hjälpa till lite att tömma den 
sista tvätten i korgen. 

7.   Lägg/putta in korgen in i 
maskinen 

Staven används till detta så 
personalen behöver inte 
böja sig. 

8.   Tryck ner hjulen Knapptryckning 

Konceptet har åtta arbetsmoment medan hur det är idag har ett moment. Det innebär att lasta 
ur tvätten med konceptet kommer att ta längre tid än hur det är idag. Men att köra fram 
vagnen, trycka upp hjulen, putta in korgen och trycka ner hjulen kan personalen göra innan 
tvätten ska tömmas då maskinen går och då blir antalet arbetsmoment fyra stycken. Även om 
antalet arbetsmoment blir ett för hur det är idag och fyra med konceptet kommer det att ta lite 
längre tid att ta ur tvätten med konceptet än hur det är idag. Hur stor tidsskillnad som det 
kommer att vara måste testas. 

Att ta ur tvätten ur en tvättmaskin är ett tungt arbete idag. Tvätten har sugit upp vatten och 
blivit tyngre och har fastnat längs trummans sidor efter centrifugeringen. Detta gör att 
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personalen ofta behöver dra i tvätten för att få ut den. Personalen står inte heller alltid i någon 
bra arbetsställning. Konceptet däremot tillåter personalen att stå mer upprätt och inte behöva 
dra i tvätten för att få ut den. 
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11 Förändringar på tvätterier 
Här kommer olika moment på tvätterierna att tas upp och se om de går att göra enkla 
förändringar som förenklar momenten för de mindre tvätterierna med utgångspunkt med deras 
finansiella och lokalbaserade begränsningar. 

11.1 Sorteringen 
Idag gör tvätterierna på två olika vis: lägger upp tvätten på ett bord innan de sorterar eller 
sorterar direkt ifrån vagnarna de anländer i. Utav dessa två alternativ är det mest tidseffektiva 
att sortera direkt ifrån vagnarna, men här behöver personalen att böja sig ner för att ta upp 
tvätten då vagnen börjar bli tom, se tabell 12. Det skulle kunna lösas genom att köra upp 
vagnen på ett lyftbord, se figur 71, och sedan höja lyftbordet allt eftersom. Det här lyftbordet 
kommer ifrån Ergoswede AB och kostar med ramp 21 300 kr [37]. Detta skulle innebära två 
till moment: att köra upp vagnen på lyftbordet och att höja lyftbordet allteftersom så det skulle 
ta längre tid vilket inte är bra, men det ger personalen samma arbetshöjd hela tiden och en 
arbetshöjd som passar de flesta, se tabell 12. 

 
Figur 71.  Lyftbord ifrån Ergoswede AB [38]. [3] 

Tabell 12.  Sorteringens arbetsmoment och personalens arbete. 

Idag Arbete 
(idag) 

Sortera från vagn 
med lyftbord 

Arbete (med 
lyftbord) 

Sortera från vagn 
utan lyftbord 

Arbete (utan 
lyftbord) 

Kör in med 
vagnen med 
smutstvätt in till 
sorteringsrummet. 

Upprätt 
stående 
arbete. 

Kör in med vagnen 
med smutstvätt in 
till sorteringsrummet 
och upp på 
lyftbordet. 

Upprätt 
stående 
arbete. 

Kör in med vagnen 
med smutstvätt in till 
sorteringsrummet. 

Upprätt 
stående 
arbete. 

Lyft upp 
smutstvätten på 
sorteringsbordet. 

Böjer sig ner 
och lyfter 
ibland 
mycket 
tynga lyft. 

Sorterar 
smutstvätten och 
höjer upp lyftbordet 
efterhand. 

Upprätt 
stående 
arbete. 

Sorterar 
smutstvätten. 

Böjer sig ner 
och lyfter. 

Sorterar 
smutstvätten. 

Upprätt 
stående 
arbete eller 
sittande. 
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I de tvätterier där de sorterar vid ett bord så måste tunga säckar med smutstvätt lyftas och 
personalen står hela tiden. Två förändringar här skulle vara att dels införa att personalen sitter 
på en stol när de sorterar tvätten. Personalen kan vara lika fri att sortera tvätten sittandes på en 
stol som ståendes. En ergonomisk typ av stol som är bra är sadelstolen Alice med ryggstöd, se 
figur 72, som kostar 4 970 kr från Bloms [39]. Den andra förändringen skulle vara att köpa in 
Newton med tillbehöret kläm- och vridaggregat för att lyfta och vända upp och ner och 
tömma säckarna, se figur 72. Den Newton som skulle krävas är Newton 150 som kostar uppåt 
30 000 kr och själva tillbehöret kostar runt 45 000 kr [11]. Det skulle bli för dyrt för 
tvätterierna för den hjälp de skulle få. 

 
Figur 72.  Arbetsstol [39] och Newton 50 med klämtillbehör [3].  

11.2 Inmatningsmaskinen 
Personalen böjer sig ner för att lyfta upp tvätten ur vagnarna. Det vore effektivare om tvätten 
togs ifrån ett bord så att momentet där personalen böjer sig ner försvinner, men då tillkommer 
det ett moment att tvätten måste tömmas ut på bordet. Det skulle inte vara effektivare utan 
tvärt om det inte vore så att det sköttes automatiskt av en maskin. 

11.3 Slutsats 
Sorteringen är ett moment där det kan utvecklas mer på tvätterierna. Vissa tvätterier har 
effektiviserat sorteringsmomentet genom att sortera tvätten direkt ifrån vagnen. För att ge 
personalen en bättre arbetsställning kan ett lyftbord, som kan höja upp vagnarna, införskaffas. 
Ett lyftbord med ramp upp finns på Ergoswede för 21 300 kr. För de tvätterier som vill sortera 
vid en arbetsbänk rekommenderas att köpa in en arbetsstol. Det finns olika typer av 
arbetsstolar i olika pris klasser och en ergonomisk arbetsstol för 4 970 kr är sadelstolen Alice 
med ryggstöd från Bloms [39].  
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12 Resultat 
Produkten som blev resultatet underlättar för tvätterier då de ska lasta ur tvättmaskinerna och 
torktumlarna, för produktbroschyr se Bilaga 3. Vilka delar konceptet består av och hur det 
fungerar illustreras i figur 73. Ilastning av tvätten illustreras i figur 74. Konceptet består delvis 
av delar som finns idag på marknaden och delar, så som vinschvagnen, som teknikmässigt 
finns och som är snarlika produkter på marknaden. För att dra ner priserna behöver en 
befintlig tillverkare av snarlik produkt till vagnen tillverka och sälja den. Vinschvagnen skulle 
kunna kosta runt 18 000 kr och korgen runt 900 kr för kunden att köpa. Kunden kommer inte 
att behöva mer än maximalt ett par vagnar till ett mindre tvätteri då vagnarna är flyttbara, men 
det behövs en korg per maskin. Kunden behöver inte använda denna urlastningsmetod i alla 
maskiner utan kan välja själv. 

Korgens material är viktiga då korgen måste hålla länge i en tuff miljö och korgen kommer att 
bestå av två olika material: textil och syrafast rostfritt stål (EN 10270-3 1.4401). 
Textilmaterialen måste testas för att veta om korgen ska göras av någon aramid eller bomull. 
Aramid håller troligen bättre, men det finns ett färdigt sadelgjordsband på marknaden redan 
som skulle kunna användas ifall det är bomull och bomull kan kanske vara tillräckligt 
hållbart. Om korgen är gjord av bomull så måste korgarna tas ut ur tvättmaskinerna på kvällen 
för att torka så att bomullen hinner torka under natten så att det inte angrips av mögel. Det 
kommer att ta längre tid att lasta ur maskinerna med vinschen och korgen, men det kommer 
att underlätta för personalens kroppar att inte behöva slita och dra i tvätten. 
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Figur 73.  Illustration över konceptets huvuddelar och förklaring över hur konceptet 

avänds. 1. Kör vagnen till platsen där den ska användas. 2. Trycker upp hjulen 
med en knapp på knappsatsen. 3. Vinschen dras ut manuellt. 4. Vinschens krok 
krokars fast i korgens fyra sidoband, som är försedda med rörnitar. 5. När in-
knappen hålls in på fjärrkontrollen drar vinschen ut korgen och tvätten. 6. 
Fjärrkontrollen fästs på vagnens knappsats magnetiskt. 7. Staven används för att 
putta in korgen in i maskinen igen. 8. Trycker ner hjulen med en knapp på 
knappsatsen.   
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Figur 74.  Vid ilastning av tvätt krokas de två övre sidobanden på krokarna utanpå 

maskinen och de två nedre sidobanden hängs över maskinens öppning. Vid 
tvättning läggs banden in i maskinen igen. 

Den typiska kunden Tores Tvätteri köper till sitt tvätteri två vinschvagnar, 11 korgar av 
varierande storlek och ett lyftbord till sorteringen. Denna investering skulle kosta tvätteriet 67 
680 kr (21 300 + 46 380) och då förbättras sorteringen, se figur 75, och urlastning av 
maskiner, se figur 76. Dock tillkommer strömförbrukning för maskinerna och underhåll. Att 
tömma maskinerna kommer att ta lite längre tid än vad det tar idag men det spara på 
personalen. Att köra upp vagnen på ett lyftbord först är effektivare än att lyft upp tvätten på 
ett arbetsbord först och det sparar mer på personalen än att sortera direkt ifrån vagnarna på 
golvet. Fast att sortera direkt från vagnarna är effektivast. 

 
Figur 75.  Sortering direkt ifrån vagnen med lyftbord (blått bord).  
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Figur 76.  Urlastning av tvätt med konceptet. 
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13 Fortsättning 
Två typer av tester behöver göras: testa korgens sadelgjordbandsmaterial och testa konceptets 
huvudfunktion.  

Korgens bandmaterial behöver testas för att se vilket material som kommer att tåla miljön och 
slitaget bäst så att korgen får en lång livslängd, gärna i flera år. Här behöver bara själva 
materialen testas och inte sys ihop till en korg.  

Konceptets huvudfunktion, som är att ta ut tvätten ur maskiner med hjälp av en korg och en 
vinsch, måste testas för att se vad som är bra med konceptet och vad som inte är så bra. Detta 
görs enklast genom att göra en enkel funktionsmodell av konceptets huvudfunktion som testas 
på ett tvätteri. En sådan här funktionsmodell skulle varken behöva bli så dyr eller så svår att 
göra då en funktionsmodell inte behöver se ut exakt som konceptet utan bara vara så lik att 
funktionen kan testas på ett riktigt sätt. Här är ett exempel på hur den kan göras: 

En likadan korg som funktionsmodellen behövs sys upp fast som passar en stor tvättmaskin.  

Den andra viktiga delen i konceptet är vinschen. Den måste stå stabilt på en viss höjd för att 
testa funktionen på konceptet. Vinschen går att köpa som den är, se tabell 13, och för att den 
ska stå stabilt på en viss höjd kan ett stativ i trä byggas.  

Tabell 13.  Köpinformation till en funktionsmodell. 
Del Inköpsställe Dimension Pris 
Gardinspiral Rusta [40] Diameter: 4 mm 29:90 kronor/5 m 

Sadelgjordsband: Bomull Smålands band [29] Bredd: 45 mm  
Tjocklek: 2 mm 10-11 kronor/meter 

Vinsch: LVO200-A Laubjerg Vinsch [19] 1 stycken 2 860 kronor 
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14 Diskussion/Slutsats 
Kunden har vissa förutsättningar som begränsar vad de kan köpa in till tvätteriet och det var 
en anledning till att projektet är fokuserat på mindre tvätterier. Mindre tvätterier kan inte 
använda sig av alla hjälpmedel som finns för tvätterier idag på marknaden. Begränsningar 
som mindre tvätterier har är lokal och kostnad. Vissa små tvätterier har större lokaler och det 
gör skillnad på hur hela tvätteriet kan vara strukturerat. När ett litet tvätteri har en större lokal 
med gott om utrymme gör det underverk för tvätteriet. Det är inte överfullt någonstans och det 
är gott om utrymme och inga trånga passager eller tvättmaskiner som står inklämda längs 
väggarna. På mindre orter är det enklare att ha större lokaler för mindre tvätterier, men på 
större orter är det dyrare. 

De mindre tvätterierna skulle behöva ett annat transport/förvaringssystem än hur det är idag 
för att spara utrymme och förenkla arbetet på tvätterierna. En typ utav multifunktionell vagn 
som transporterar tvätten, tömmer tvätten in i maskinerna och lastar ur maskinerna skulle vara 
bra. Även skulle ett effektivare förvaringssystem, som till exempel förvarar tvätten på höjden 
så att golvutrymme sparas, vara bra för de mindre tvätterierna. Olika multifunktionella vagnar 
och transportsystem har varit på tal under arbetets gång men ingen har varit tillämpningsbar 
eller så bra att den skulle fungera. Detta utesluter dock inte att det skulle vara en bra lösning 
för tvätterierna att ha ett annat system än de vagnar som idag är transport- och 
förvaringssystemet på tvätterierna. 

Resultatet blev här en förenkling utav en multifunktionell vagn för att hela vagnen inte var 
tillämpningsbar på tvätterierna. I resultaten ingår bara urlastning utav tvätten och tvätteriet 
behöver inte ändra något på tvätterierna före de kan implementera produkten på tvätteriet. 
Huvudidén med konceptet går att vidareutveckla så att det ingår i ett nytt transportsystem och 
i- och urlastningssystem för tvätterier.  

Ett krav var att konceptet skulle gå att köra genom smala passager på 80 cm och det klarar 
vagnen av. Men att arbeta med konceptet i så smala gångar är svårt och många gånger 
omöjligt beroende på hur bred vagnen är som tvätten ska fyllas i. 

Nästa steg i utvecklingen utav konceptet behöver vara att göra en typ av funktionsmodell, för 
att testa och utvärdera konceptet i praktiken och göra materialtest på de tänkta materialen till 
korgens band. 

Det som behöver testas med funktionsmodellen är: hur lång tid det tar att använda den här 
produkten och jämföra med hur lång tid det tar idag, hur väl konceptet fungerar och vilka 
problem som uppstår. Det kan även vara bra att kolla hur mycket korgen kommer att väga och 
hur mycket plats den kommer att ta upp i trumman och om den kommer att påverka något när 
den tvättas med i maskinen. 

Det som behöver testas med materialtesterna är: hur slitstarkt materialet är, hur lång livslängd 
korgen kan tänkas ha, hur väl materialet fungerar i miljön. 

All fakta som från olika personer är subjektiv och är vad de tror och anser. Den är aldrig 
hundra procentig och måste verifieras med tester. Materialet till korgens band har till stor del 
valts med hjälp av olika personer som arbetar med material eller testning av material, därför 
är det av stor vikt att testa materialen och verifiera om de är lämpliga att använda. Även 
mycket av prisuppskattningarna är subjektiva och innehåller många antaganden så dessa är 
inte korrekta utan ska ge en uppskattning om prislägen, men då de innehåller uppskattningar 
och antaganden så kan de också vara missvisande. 
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Korgens uppbyggnad går att utveckla mycket. Funktionsmodellen av korgen visade att korgen 
behöver styvas upp mer eller ha lösningen med att den krokas upp, då maskinen ska fyllas, för 
att inte säcka ihop. För att styva upp korgen ännu mer så kan tråden i spiralen, som är 
dimensionerad efter en gardinspiral, vara grövre. Det är inte bra att personalen behöver kroka 
upp korgen varje gång de ska fylla på tvättmaskinen så det behöver ses över hur detta skulle 
kunna göras bättre. Det bästa vore att korgen var så styv att den inte behövde krokas upp.  

Ett test gjordes då maskinen tömdes med funktionsmodellen. Detta gick bra och inget 
fastnade, men det var inget fullvärdigt test men det gav en indikation om att konceptet skulle 
kunna fungera i praktiken. Dock var det en liten maskin som testet gjordes på och skillnaden 
mellan diametern på trumman och öppningen var inte så stor som för stora maskiner och det 
är där den största risken för att fastna finns.  

Det kan vara en väldigt bra idé teoretiskt men praktiskt så fungerar det inte. Korgen och 
konceptet kommer att behöva utvecklas mer för att det ska bli en produkt som går att sälja. 
Antalet arbetsmoment för personalen vid användandet av konceptet behöver minskas för att 
det ska vara en bra produkt. 

Det finns fler förändringar för tvätterierna att göra. För tvätterier som idag sorterar vid ett 
bord och vill lyfta upp tvätten på bordet först innan de sorterar tvätten vore en stol en bra 
investering. Då får personalen sitta ner medan de arbetar. Annars skulle arbetstiden kortas ner 
om sorteringen sker direkt ifrån vagnen den anländer i till de olika vagnarna. Vagnen kan 
köras upp på ett lyftbord så att arbetshöjden hela tiden är densamma. Dock är detta dyrare än 
att inte ha ett lyftbord och lyftbord är tynga så det är inte alla tvätterilokaler som har möjlighet 
att ha ett lyftbord eller att få in lyftbordet i lokalen. 
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Bilaga 1.  Frågeblankett 
Här är det frågeblankett som användes innan och under studiebesöket till tvätterierna. 

Formulär vid kontakt med tvätteri 
Före besöket Under besöket 
Tvätteri: Foton 

• Får jag fotografera? 
Kontaktuppgifter: • Får jag använda fotografierna i rapporten? 

Allmänt 
Adress: • Hur går tvättkedjan till? 

• Vilka problem har ni i tvättkedjan? 
Datum tid för besöket: • Vilka storlekar på tvättmaskiner har ni? 

• Vad är det jobbigaste att tvätta? 
Namn på de personer jag ska träffa: • Hur tar ni ur tvätten ur maskinerna? 

Ergonomi 
Vilken tvättmetod/tvättmetoder använder de? • Vad anser ni behövs göras mer ergonomiskt i tvättkedjan 

(från smutsig tvätt till ren tvätt)? 
• Gör ni tunga lyft och var gör ni det i sådant fall? 

Hur många anställda har de? • Är det någon ställning som är jobbig? 
• Får ni ont i kroppen när ni håller på med vissa moment och 

var i sådant fall gör det ont? 
Hur mycket tvättar de per dag? Mellan maskinerna 

• Vilka vagnar använder ni och hur tycker ni de är? 
Arbeta de med lakan (vård- och hotellinnen)? • Om ni har ett annat system hur tycker ni att de är i sådant 

fall? 
• Har ni tänkt på att använda andra metoder än vagnar att 

transportera tvätten? (räls i taket, rullband) 

 • Skulle ni vilja ha ett transportsystem som ersätter 
vagnarna? Vad skulle ni ha för krav på ett sådant system? 

 • Hur mycket behövs det fås plats med i vagnarna? 

 Efter studiebesöket 

 
• Är ni intresserade av att jag kommer tillbaka senare och 

presentera förslag på automatiserade lösningar som ni kan 
ge feedback på? 

 • Får jag nämna er och företaget i tacket i rapporten? 
 Frågor till de mindre tvätterierna 
 • Hur många tvättmaskiner har de? Vilka storlekar? 
 • Tar de flera vagnar till en maskin idag? 
 • Hur mycket behövs det fås plats med i vagnarna? 
 • Hur bred är deras trångaste gång? 
 • Hur många torktumlare har de? Vilka storlekar? 
 • Yta på lokalen? 
 • Takhöjd i lokalen? 

 • Hur många vagnar har de mellan sorteringen och 
inmatningsmaskinen? 

 • Hur mäter tvätterierna hur mycket tvätt de lägger i 
maskinen? 

 



Hjälpmedel för mindre tvätterier  Ida Peterson 

 78 



Hjälpmedel för mindre tvätterier  Ida Peterson 

 79 

 

Bilaga 2.  Analys 
Under analysen jämfördes koncepten och hur det är idag mot varandra i antal arbetsmoment, 
se tabell 1, och hur arbetsställningarna är, se tabell 2.  

Tabell 1.  Jämförelsetabell av arbetsmomenten. 
Moment Idag Tvättpåse B och Kranvagn Ställning B 

Sortering Lägger i vagnar 
1. Ta fram påsar 
2. Lägger i 1-3 påsar 
3. Stäng igen påsar 

1. Ta fram påsar  
2. Lägger i många påsar 
3. Stäng igen påsar 

Vägning 
1. Kör upp vagn på 
våg 
2. Väg 

 Korka fast på lyftanordning 
(våg integrerat i 
lyftanordning) 

1. Kör upp ställning/ställningar 
på våg 
2. Väg 

Ev. förvaring I vagnarna 1. Lyft upp på hylla 
2. Lyft ner från hylla Hänger på ställningar 

Transport En vagn per maskin Gå 1-3 gånger för att hämta 
påsarna 

Gå 1-3 gånger för att hämta 
ställningarna 

Ilastning (tvättmaskin 
och torktumlare => x2) Lyft lös tvätt Puttar in 1-3 påsar Slänger in många små påsar 

Urlastning (tvättmaskin 
och torktumlare => x2) Lyft/dra lös tvätt Kroka på vajer och tryck på 

knapp och tvätten dras ut.  Tar ut många små påsar 

Ev. mellanförvaring I vagnarna 1. Lyft upp på hylla 
2. Lyft ner från hylla Hänger på ställningar 

Inmatningsmaskin Ta upp direkt ifrån 
vagnen 

1. Tömning utav tvätten på 
ett bord (öppnar påsens 
botten) 
2. Ta upp tvätten ifrån bordet 

1. Tömning utav tvätten på ett 
bord (öppnar påsarnas botten) 
2. Ta upp tvätten ifrån bordet 

Antal arbetsmoment 11 15-17 14-16 
Antal arbetsmoment 
utav förvaring 9 11-13 12-14 

Tabell 2.  Jämförelsetabell av arbetsställningarna. 

Moment Idag Tvättpåse B och 
Kranvagn Ställning B 

Sortering 
N: Ståendes vid bord 
eller arbetar vid vagn 
och måste böja sig ner 

N: Ståendes vid bord N: Ståendes vid bord 

Vägning B: Upprätt stående 
arbete B: Upprätt stående arbete B: Upprätt stående arbete 

Transport N: Beroende på person: 
Upprätt stående arbete B: Upprätt stående arbete B: Upprätt stående arbete 

Ilastning (tvättmaskin 
och torktumlare => x2) 

D: Böjer sig ner för att ta 
upp tvätt 

N: Puttar påsen in i 
maskinen 

N: Arbetar i samma höjd 
hela tiden och lyfter små 
påsar. 

Urlastning (tvättmaskin 
och torktumlare => x2) 

D: Böjer sig ner för att ta 
upp tvätt kan behöva dra 
i tvätten för att ta ut den. 
Står framåtlutad i dåliga 
positioner ibland. 

B: Står och trycker på en 
knapp. 

D: Kan behöva böja sig ner 
för att få tag i en påse. Men 
det är inte hoptrasslat utan 
behöver bara göra lyft. 

Inmatningsmaskin D: Böja sig ner för att ta 
tag i tvätten 

B: Tar tvätten ifrån ett 
bord B: Tar tvätten ifrån ett bord

Antal Bra 1 4 3 
Antal Dåliga 3 0 1 
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Bilaga 3.  Produktbroschyr 
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