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Sammanfattning 
 
Denna rapport redovisar utvecklingen av ett specialanpassat inredningssystem till en semi-
professionell diskmaskin. Projektet utfördes som ett examensarbete inom integrerad produkt-
utveckling vid Högskolan i Skövde under vårterminen 2009 i samarbete med ASKO Appliances. 
 
ASKO tillverkar idag diskmaskiner för hemmabruk och de vill nu rikta in sig mer mot olika 
målgrupper inom den offentliga sektorn. Målet var därför att specialutforma inredningssystem 
till de som ansågs ha störst behov. Ett krav var att dessa system skulle passa ASKO:s nuvarande 
diskmaskinsplattform XXL. 
 
Arbetet inleddes med behovsanalyser och undersökningar av marknaden idag. Resultatet av 
dessa låg sedan till grund för konceptutveckling. En mängd kreativitetsmetoder ledde fram till 
olika koncept som visades upp på en halvtidspresentation på ASKO. Beslut togs då att fokusera 
på ett inredningssystem speciellt för caféer.  
 
Det slutliga konceptet, Kombi, utvecklades med syftet att förenkla hanteringen av disk, få plats 
med fler föremål samt möjliggöra stapling av specifika föremål för caféer. Bestickhanteringen 
förändrades också med uttagbara korgar som kan användas i caféserveringen. Resultatet blev ett 
inredningssystem som kommer att förbättra diskhanteringen för de anställda på caféer.  
 
 
Abstract 
 
The report describes a development of an interior system for a semi professional dishwasher. 
The project was performed as a Bachelor Degree Project at the University of Skövde in the 
spring term of 2009 in cooperation with the company ASKO Appliances. 
 
Today ASKO manufactures dishwashers for domestic use, and they would now like to expand 
their target group by looking at the public sector. The ambition was to design specialized interior 
systems for the ones which had the greatest need. A requirement was that the interior systems 
would suit the platform XXL, which is one of ASKO’s current dishwashers. 
 
The project started off with analyzing user needs and a study of the market today. The result of 
these was used as a foundation for concept generation. A multitude of creativity methods 
resulted in different concepts which were to be shown at a mid project presentation at ASKO. A 
decision was made to focus the development on an interior system specialized for cafés. 
 
The final concept, Kombi, was developed in order to simplify the handling of dishes, make room 
for more items and enable stacking of items specific to cafés.  The handling of cutlery was 
altered, with portable baskets that can be used in the dining areas at cafés. The result that arose 
will improve the handling of dishes for the employees at cafés. 



 
 
 
  

 

Förord 
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Figur 1. Diskmaskinen XXL från ASKO. 

1 Inledning 
Så länge människan har tillagat mat har det också funnits behov av att rengöra köksföremål. I 
slutet av 1800-talet konstruerades i USA en maskin som tillfredställde detta behov, denna 
uppfinning är vad vi idag kallar diskmaskinen. Mycket har hänt sedan dess och idag finns det en 
uppsjö av modeller och märken för olika syften. Trångbodda människor med ett litet kök får nu 
för tiden en möjlighet att slippa diska för hand med en liten bänkdiskmaskin. Den populära 
restaurangen med 150 gäster per timme får möjlighet att diska alla tallrikar snabbt med en 
tunneldiskmaskin. ASKO Appliances har länge utvecklat maskiner för hemmabruk men vill nu ta 
sig an en större marknad med en semiprofessionell diskmaskin. För att se över möjligheterna 
med en sådan diskmaskin utfördes tillsammans med ASKO Appliances ett examensarbete under 
våren 2009 och resultatet av detta redovisas i den här rapporten.   

1.1 Uppdrag 
Uppdraget bestod av att utveckla inredningssystem till ASKO:s nya diskmaskinsplattform Pro. 
Målet var att specialutforma olika lösningar till ett antal olika målgrupper. Inredningssystemet 
skulle kunna bestå av exempelvis korgar eller backar, beroende på de resultat som framkom av 
behovsanalyserna. Arbetet bestod övergripande av två faser: 

- Under förstudien genomfördes behovsanalyser hos målgrupperna för att ta reda på om 
det idag finns behov av en specialutformad diskmaskin. Målet med behovsanalyserna 
var också att ta reda på vilka sorts föremål de olika målgrupperna diskar idag och vilka 
de väljer att diska för hand eller inte alls. På så sätt insamlades information om vad för 
slags föremål de skulle kunna tänkas diska i en ny diskmaskin och därmed optimera 
användningen.   

- De lösningar som togs fram under konceptutvecklingsfasen skulle möta målgruppernas 
olika behov samt uppfylla krav från ASKO. Exempel på dessa krav var att lösningarna 
skulle konstruktionsmässigt passa diskmaskinen Pro samt att utrymmet i maskinen 
skulle utnyttjas optimalt.  

 
Ytterligare information om uppdraget finns i examensarbetespecifikationen i bilaga A.  

1.2 Företaget 
ASKO grundades på 1950-talet när en bonde vid namn 
Karl-Erik Andersson bestämde sig för att tillverka en 
tvättmaskin till sin mamma. Hon hade då som önskemål 
att det skulle vara en energi- och vattensnål maskin 
(ASKO.se 2009a). Idag har ASKO Appliances i Vara 
omkring 550 anställda och huvudkontoret ligger kvar på 
samma plats som när Karl-Erik startade för 60 år sedan. 
På fabriken i Vara tillverkas diskmaskiner (se figur 1), 
tvättmaskiner och torktumlare. Dessa exporteras dagligen 
till länder runt om i världen så som Australien och 
Ryssland. ASKO Appliances riktar sig till människor med 
höga krav på kvalitet, funktionalitet och miljö. (ASKO.se 
2009b) 
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1.3 Bakgrund till projektet 
Idag finns det två sorters diskmaskiner, de för hemmabruk och de för t.ex. restauranger och 
laboratorier, så kallade proffsdiskmaskiner. Skillnaderna mellan dessa maskiner är många. Bland 
annat brukar de diskmaskiner som säljs till privatpersoner oftast bestå av fasta korgsystem 
medan proffsmaskiner vanligtvis utrustas med uttagbara plastbackar. Det tar också kortare tid för 
en proffsdiskmaskin att köra ett diskprogram vilket gör att den kan hantera större mängder disk 
än en diskmaskin för hemmabruk.  
 
ASKO har idag ett stort sortiment diskmaskiner och 80-90% av deras kunder använder dessa 
maskiner i hemmet. ASKO vill nu stärka sin position i segmentet mellan traditionella hushålls-
maskiner och proffsmaskiner. De vill rikta in sig mer mot den offentliga sektorn och speciellt tre 
målgrupper: caféer, frisörsalonger samt offentliga miljöer såsom förskolor och äldreboenden. I 
dagsläget utvecklar ASKO en diskmaskin under arbetsnamnet Pro, vilken har en robustare 
konstruktion än en vanlig hemmamaskin. Pro har samma dimensioner som ASKO:s föregångare 
XXL vilken kan diska upp till 17 kuvert1. Både Pro och XXL är utvändigt lika stora som andra 
golvmaskiner på marknaden. Skillnaden är att XXL kan diska upp till 17 kuvert vilket är 
ovanligt eftersom de flesta golvmaskiner endast kan diska 12 kuvert.  

1.4 Målsättning 
Målet med detta examensarbete har varit att ta fram olika specialanpassade lösningar på 
inredningssystem till diskmaskinen PRO. Att de olika lösningsförslagen skulle tillfredställa de 
tänkta målgrupperna och ASKO var av stor vikt. Till den slutliga redovisningen var målet att 
kunna visa upp minst en fysisk modell av ett koncept, samt skisser eller 3D-modeller av övriga 
lösningsförslag.  

1.5 Tillvägagångssätt 
Projektet inleddes med en förstudie där information om de tänka målgrupperna samlades in 
genom intervjuer. Utifrån resultatet av de behovsanalyser som utfördes bestämdes det hur många 
lösningsförslag som skulle tas fram och till vilka målgrupper. En undersökning av vad som fanns 
på marknaden utfördes även. Med hjälp av resultatet från förstudien sammanställdes en 
kravspecifikation där både användarnas och de tekniska kraven ingick. Personas och scenarios 
skapades för att sammanställa ytterliggare information som rörde hantering och användning av 
diskmaskiner hos målgrupperna. Dessa förutsättningar låg sedan till grund för den kommande 
idé- och konceptgenereringen.  
 
Flertalet koncept har under projektets gång diskuterats och reviderats med företaget för att 
slutligen resultera i ett detaljerat koncept. För att kunna visualisera och utvärdera hur väl 
konceptet uppfyller de krav och önskemål som tidigare satts gjordes 3D-modeller i CAD samt en 
prototyp. Avsnitten i denna rapport inleds med beskrivning av tillvägagångssätt och redovisar 
sedan resultat med tillhörande diskussion.    

                                                           
1 Ett kuvert består av: stor tallrik, djup tallrik, assiett, tefat, tekopp, glas, kniv, gaffel, sked, dessertsked och en tesked. 
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2 Förstudie 
Vid framtagningen av en produkt är förstudien en viktig del av designprocessen då det är här 
målgrupp och problem definieras. Under förstudien utfördes behovsanalyser hos de målgrupper 
som produkten skall utformas för. En undersökning av vad som finns på marknaden idag gjordes 
även med hjälp av Internet och besök i olika affärer som säljer vitvaror.  

2.1 Målgrupper 
ASKO vill se över möjligheterna att utveckla ett specialanpassat inredningssystem för caféer, 
offentliga miljöer (som daghem, lunchrum och äldreboende) och frisersalonger. Då 
målgrupperna diskuterades fanns det en viss osäkerhet angående hur stor utsträckning 
frisersalonger använder diskmaskiner idag och hur stort behovet var. Därför beslutades det att 
först utföra en ytlig undersökning hos denna målgrupp för att se om det över huvud taget fanns 
intresse och i så fall sedan följa upp med en grundlig behovsanalys. 

2.2 Behovsanalys 
Vid examensarbetets start saknade ASKO specifik information om målgrupperna de ville rikta in 
sig mot. Det var därför nödvändigt att utföra undersökningar hos dessa för att ta reda på ett antal 
olika frågor, t.ex. hur hanteringen av disk sker idag. Syftet var först och främst att undersöka ifall 
målgrupperna har behov av en specialutformad diskmaskin. För att undersöka detta fanns det 
flera olika metoder att välja mellan exempelvis enkäter, intervjuer och observationer. I denna 
undersökning söktes kvalitativ data snarare än kvantitativ och därför valdes intervjuer för 
insamling av information.  
 
För att göra en så utförlig undersökning som möjligt ställdes först frågan vad för slags 
information som eftersöktes. Detta kunde då sammanfattas i följande punkter:  

- Vad som används för att diska 
- Hur ofta de diskar 
- Hur mycket disk de har 
- Vad för slags föremål de diskar 
- Om det är några föremål som är svåra att diska 
- Finns det några föremål som inte diskas idag men som skulle kunna diskas 
- För- och nackdelar med dagens disksystem 
 

Utöver dessa ville även ASKO ha svar på ett antal frågor gällande målgruppernas nuvarande 
diskmaskiner. Frågorna delades in i två delar där det första avsnittet berörde hantering av disk 
och det andra avsnittet innehöll frågor gällande diskmaskinens funktioner. Frågorna ställdes 
sedan upp i ett intervjuprotokoll (se bilaga B) och användes vid samtliga undersökningar.  
 
Enligt Lantz (1993, s.21) finns det fyra olika former av intervjuer; den öppna, den riktat öppna, 
den halvstrukturerade samt den strukturerade. Vid denna undersökning passade den riktat öppna 
intervjun bäst på grund av dess upplägg. En vid fråga belyses med i förväg bestämda frågor och 
den intervjuade ger öppna svar samtidigt som intervjuaren kan ställa följdfrågor. Kylén (2004, s. 
19) visar också exempel på att öppna frågor passar bäst då kvalitativ information söks. Fokus 
ligger då på att få fram kvalitativ information snarare än kvantitativ. 



 
 
 
  
 
 
  Utveckling av inredningssystem för semiprofessionell diskmaskin  Högskolan i Skövde                                    
  Examensarbete i integrerad produktutveckling 

     
  Magdalena Anulf & Sara Åberg  - 4 - 

Figur 2. En industriell frontmatad 
underbänkdiskmaskin från ett av de 
caféer som intervjuades. 

2.2.1 Utförandet  
Undersökningen utfördes genom parintervjuer, där en tredje person antecknade vad som sades. 
Detta är enligt Kylén (2004, s.40) en bra metod för att underlätta dokumentationen och för att 
sedan kunna sammanställa informationen efter intervjun. Vid ett fåtal tillfällen var det flera 
personer som svarade på frågor, oftast beroende på att de hade tid över eller rast samtidigt. De 
personer som intervjuades kontaktades i de flesta fall först för att boka in ett möte och för att 
vara säkra på att de hade tid. Eftersom det var fyra målgrupper som skulle undersökas, gjordes så 
många intervjuer som hanns med. Av de personer som kontaktades var det heller inte alla som 
ville eller hade tid att ställa upp. Av de 15 dagis som kontaktades var det endast fem som 
överhuvudtaget hade en diskmaskin på avdelningen och bara fyra som kunde ställa upp. Hos de 
övriga målgrupperna var lättare att få tag i kandidater och undersökningar gjordes hos: fyra 
lunchrum, sex caféer, fem äldreboenden och sju frisersalonger. Intervjuerna utfördes på personer 
som använde och hade erfarenhet av diskmaskinen på arbetsplatsen och tog för det mesta 20-25 
min att genomföra. 
 
Upplägget i intervjuerna var likadant vid samtliga undersökningar. Först presentation, sedan 
informerades personen om undersökningens syfte, upplägg, användning av informationen samt 
hur lång tid intervjun skulle komma att ta. Efter att ha ställt de i förhand bestämda frågorna 
observerades även hur deras nuvarande diskmaskin såg ut och användes, detta fotograferades 
också. Ibland framkom då nya tankar om hanteringsproblem och nackdelar med maskinen vilket 
den intervjuade inte tänkt på tidigare. Slutligen sammanfattades vad som sagts under intervjun 
för att kontrollera att inget utelämnats eller uppfattats fel. Personen fick också en skraplott som 
tack för hjälpen vilket verkade uppskattas av alla.  
 
Efter att ha intervjuat samtliga målgrupper sammanställdes resultaten i tabeller (se bilaga D) för 
att få en tydlig översikt över vad varje målgrupp svarade på frågorna. Svaren jämfördes sedan 
med varandra och nedan följer en sammanfattning av de fakta som var betydande för projektet.   

2.3 Resultat caféer 
De caféer som besöktes var av olika storlek och under-
sökningarna gav något varierande svar. Olika diskmaskiner 
har stötts på och hälften av caféerna använde sig idag av en 
liten industriell frontmatad underbänkdiskmaskin (se figur 
2).  Hos övriga caféer förekom en industriell huvdiskmaskin 
(se figur 3), en lite mindre bänkdiskmaskin och en vanlig 
diskmaskin. Jämförelser av de olika maskinerna visar att 
underbänkdiskmaskinerna är väldigt snabba med 
diskprogram på 2-3 min. Dessa maskiner kräver dock 
tillsammans med huvdiskmaskinen en del förbehandling av 
disken, som annars kan vara svår att få ren. De här 
maskinerna använder sig av recirkulerande vatten och de 
tillfrågade på caféerna bytte vatten allt ifrån 1–3 gånger per 
dag. Vid frågan om hur lång tid ett diskprogram skulle 
kunna få ta var inte längre än 2 min acceptabelt bland de 
användare som var vana vid de mer industriella maskinerna.  
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Figur 4. I ett lunchrum hade personalen byggt om den  
undre korgen för att få plats med fler koppar. 

Figur 3. En industriell 
huvdiskmaskin. 

De ansåg sig inte ha tid att vänta längre än så på att få rena 
koppar och glas etc. De övriga caféerna tyckte att 25 min 
var vad de kunde acceptera.  
 
De industriella maskinerna har lösa backar och det rådde 
delade meningar om det systemet. Vissa tyckte att det var 
bra eftersom de går att lyfta i och ur. Andra tyckte att dessa 
lyft blir påfrestande i längden. Vissa caféer valde att diska 
backar med enbart glas för att sedan kunna ta med hela 
backen ut till serveringen där den fick stå tills glasen tog slut.    
 
Beroende på antal kunder och storlek på café användes 
maskinerna olika ofta från dag till dag. På det minsta caféet 
användes diskmaskinen ca fyra gånger medan på det största 
caféet kördes diskmaskinen upp till 100 gånger på en dag. 
På samtliga caféer diskades det koppar, glas, tallrikar, 
bestick och kannor i maskinen. Vissa tillfrågade valde att 
diska föremål som espressohandtag, fläktfilter, bunkar och 
brickor i maskinen. Andra gjorde detta för hand eftersom de 
stora föremålen inte fick plats eller tog för stor plats i 
maskinen. Vissa avstod från att diska sina espressohandtag 
och knivar då de hade regler för hur dessa skulle rengöras. På ett av det mindre caféerna föredrog 
personalen att oftast diska allt för hand utom större skålar, fat och bunkar. Anledningen till detta 
var för att de hade så pass lite porslin att de helt enkelt inte kunde avvara det eftersom deras 
maskin tog ca 1,5 timme.  

2.4 Resultat offentliga miljöer 
Under denna målgrupp redovisas resultatet av de undersökningar som gjorts avseende disk-
maskinsanvändning i lunchrum, äldreboenden och daghem/förskolor.  

2.4.1 Lunchrum 
Svaren på de frågor som ställdes under 
besöken var mycket lika även om 
storleken på de olika lunchrummen 
varierade. Matlådor diskas för hand av 
personalen hos majoriteten av de 
lunchrum som besökts. Andra föremål 
som diskas för hand är bl.a. vaser, 
brickor och enstaka grytor på grund av 
platsbrist. Det som diskas i maskin är 
vanligtvis tallrikar, muggar, bestick, 
glas och lock till mikrovågsugnar. I ett 
av lunchrummen åt merparten av 
personalen ur sina matlådor och därför 
hade underkorgen modifierats om till en 
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Figur 6. Två olika sorters piller-
krossar som diskas åtskilliga 
gånger per dag. 

Figur 5. Pet-emot-kant  
 

slät korg utan piggar (se figur 4). Detta för att de ville ha mer plats för muggar och glas. 
Samtliga tillfrågade satte för det mesta igång diskmaskinen när den var full och detta kunde vara 
allt från en till fem gånger om dagen beroende hur många som åt. Tre av lunchrummen som 
undersökts hade vanliga diskmaskiner av märken som Bosch, Electro Helios och Cylinda medan 
det fjärde lite större lunchrummet hade en Míele. Samtliga tillfrågade valde att skrapa eller 
skölja av disken innan de fyllde maskinen för att försäkra sig om att disken verkligen skulle bli 
ren.  
 
Nackdelar som framkom med de nuvarande maskinerna var bl.a. att det fanns för lite plats för 
koppar, att diskprogrammet tog för lång tid och att bestickkorgen var dåligt placerad då den 
oftast satt i mitten på underkorgen.  Det lunchrum som var utrustat med en Míele var även det 
som hade mest disk. Där tog ett diskprogram endast 10 min och hon som hade hand om disken 
ville inte vänta längre än så. De övriga tillfrågade i andra lunchrum hade inte lika höga krav på 
tiden eftersom de hade vanliga maskiner idag som tog allt från 30 till 90 min. Diskmaskinen 
kördes ofta mellan frukost och lunch och det fanns därför gott om tid. När deltagarna fick frågan 
om det skulle kännas smidigare att lyfta upp korgen på bänken för stapling av disk svarade 
majoriteten nej. Även om de tyckte att det var jobbigt att böja sig för att stapla disken skulle de 
lösa korgarna bli för tunga eftersom de rörde sig om så pass mycket disk.  

2.4.2 Äldreboenden 
Det finns olika varianter av äldreboenden och för 
att få med alla tänkbara behov utfördes 
intervjuerna på allt ifrån långvård till dag-
verksamhet. Äldreboendena hade mellan tio och 
femton vårdtagare samt två till fyra vårdare per 
avdelning. Fyra av fem av de olika boendena 
hade samtliga en likadan diskmaskin av märket 
Míele, vilken är speciellt utformad för att passa 
just på äldreboenden, dagis och caféer. Det femte 
boendet hade en vanlig diskmaskin av märket Bosch. Användarna hade olika meningar om deras 
diskmaskiner, en del tyckte den fungerar bra, medan andra hade en del åsikter angående 
utformningen av de olika diskkorgarna samt bestickkorgens placering (se bilaga D).  
 
De som använde maskinen från Míele använde den mellan fyra och sex gånger per dag beroende 
på antal vårdtagare. Det äldreboendet som använde Bosch nyttjade den två gånger per dag. 
Diskmaskinerna kördes alltid i samband med måltider, alltså 
efter frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag. Samtliga 
tillfrågade startade oftast maskinerna helt fyllda och när de inte 
gjorde det berodde det på att de ville ”få bort” disken innan 
nästa måltid, eller inte ville lämna disk efter sig till nästa 
arbetspass. De föremål som diskades på samtliga boenden var 
glas, koppar med fat, tallrikar, assietter, bestick, plastmuggar 
med piplock, kannor, ”pet-emot-kant” (se figur 5) samt 
personalens matlådor. Vissa diskade även sina så kallade 
pillerkrossar (se figur 6), kaffekannor, grytor och kantiner om de 
fick plats i maskinen. Många föredrog dock att diska dessa för 
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hand just på grund av platsbrist eller att korgarnas utformning inte passade föremålen. 
Pillerkrossen var det delade meningar om den verkligen fick diskas i maskin eller inte, samtidigt 
som den användes upp till tio gånger per måltid och då diskades för hand mellan varje 
användning. Alla tillfrågade sköljde av sin disk innan den staplades i maskinen. 
 
Nackdelar med dagens diskmaskiner var att både den övre och den undre korgen inte var 
anpassade till vissa av de föremål som diskades. Därför stod inte exempelvis glasen och 
tallrikarna stabilt. Diskades plastglas vände de ofta på sig och fylldes med vatten. Ibland blev 
heller inte disken ren om maskinen packades för tätt. En fördel med Míeles maskin var att den 
körde ett diskprogram på bara en halvtimme, vilket alla tyckte var en lagom tid och ingen av de 
tillfrågade ville vänta längre på ett diskprogram. Samtliga tillfrågade använde alltid samma 
diskprogram på maskinen eftersom föremålen på ett äldreboende måste diskas i 60°C2. På frågan 
om de skulle föredra att kunna lyfta ur korgarna ur maskinen och ställa upp dem på bänken, 
svarade alla att de inte ville det eftersom det blir många tunga lyft för ryggen.  

2.4.3 Förskolor 
Samtliga fyra förskolor som under-
söktes hade en vanlig diskmaskin på 
avdelningen, de flesta av märket 
Electrolux. Förskolorna var av 
varierande storlek och hade mellan 
12-20 barn. Hur ofta diskmaskinen 
användes och hur full den var 
berodde helt på hur många barn och 
personal som vistades på avdelningen. 
Ibland kunde maskinen behöva köras 
tre gånger per dag men om några barn 
t.ex. var sjuka kunde det bli mindre 
disk. På ett dagis hade de alltid 
överfull diskmaskin och fick därför 
diska det som inte fick plats för hand. 
Gemensamt för alla var att de körde 
maskinen efter måltiderna och alltid 
försökte fylla dem så gott det gick 
innan de startades.  
 
De föremål som diskades i maskinen var liknande för samtliga förskolor. Muggar, tallrikar, 
bestick, glas, skålar, vattenflaskor och små tillbringare kördes i diskmaskinen. Några förskolor 
diskade även haklappar i maskinen medan andra föredrog att diska dessa för hand eftersom de 
tyckte de slets ut snabbare av maskindisk (se figur 7). På en förskola diskades leksaker i 
diskmaskinen, dock endast en gång om året. Hos de övriga förskolorna rengjordes vid behov 
                                                           
2
 Enligt Claes Eliasson, Miljöinspektör i Skövde Kommun (personlig kontakt, 9 april, 2009), finns det inga bestämmelser 

angående hur varmt vattnet måste vara i en diskmaskin. Däremot ska inte varmvattnet vid tappstället i kranen vara kallare 
är 50°C grader för att undvika Legionella.  Legionella kan även växa till i t.ex. en diskmaskin som stått oanvänd under en 
tid. Diskmaskiner för storköksbruk brukar ha dock ha förinställda temperaturer från fabriken. Temperaturen på det 
vattnet som diskas med diskmedel ligger på ca 60-65°C. 

Figur 7. På denna förskola diskades haklapparna för hand 
eftersom trycket på dessa ansågs försvinna snabbare vid 
rengöring i diskmaskinen. 
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leksakerna för hand. Kantiner, stora grytor och byttor diskades oftast för hand eftersom de inte 
fick plats i diskmaskinen. Samtliga föremål som kördes i maskin fick sköljas av innan stapling 
för att bli helt rena. På en förskola var de till och med tvungna att förrengöra med diskborste för 
att få rent. 
 
Hälften av de tillfrågade tyckte att diskmaskinernas korgar var opraktiska i sin utformning. En 
förskolefröken tyckte att de små nedfällbara hyllorna längst upp i överkorgen var onödiga 
eftersom de inte kunde använda dem till några föremål. I en utav diskmaskinerna fick inte 
tallrikarna plats i två rader eftersom de var för stora. Dessutom var ofta bestickkorgen dåligt 
placerad vilket begränsade staplingsmöjligheterna i den undre korgen. En utav förskolorna som 
hade en diskmaskin med display på framsidan hade problem då barnen ofta lekte med knapparna. 
Detta resulterade i att diskprogrammen ofta avbröts samt att displayen hade fått bytas ut några 
gånger. De flesta tyckte också att disken inte var tillräckligt torr när maskinen kört klart.  
 
Ingen av förskolefröknarna ville ha uttagbara korgar då de trodde att det skulle bli för tungt att 
lyfta en full korg från golvnivå och upp på bänken. Precis som hos äldreboendena var de tvungna 
att diska allt i 60°C och därför användes alltid samma diskprogram. Detta tog alltifrån 1,5 timme 
upp till 3 timmar beroende på maskin och programinställningar. Samtliga tillfrågade tyckte detta 
var alldeles för lång tid och att 30-40 min skulle vara lagom för en maskindisk.  

2.5 Resultat frisersalonger 
Som nämndes tidigare genomfördes en 
ytlig undersökning hos denna målgrupp 
då osäkerhet över deras behov fanns.  
Frisörerna blev intervjuade efter ett 
intervjuprotokoll bestående av sex 
frågor som redovisas i bilaga C. 
Samtliga frisörer var av liknande åsikt 
under undersökningarna och nedan 
följer en sammanfattning. 
 
Föremål som diskas dagligen på 
frisersalonger är koppar, tallrikar, glas, 
bestick och matlådor. Endast en utav de 
sju salongerna som besöktes hade idag 
en diskmaskin för dessa föremål. 
Anledningen till att de övriga salongerna inte hade en diskmaskin var främst för att frisörerna 
inte ansåg sig ha behov av en då det inte rörde sig om så mycket disk. Dessutom var de 
utrymmen frisörerna hade så små att en maskin inte fått plats.  
 
Saxar, knivar, kammar, hårklämmor och borstar desinfekteras av samtliga frisörer för hand med 
alkoholen isopropanol av hygieniska skäl. De färgskålar (se figur 8) som används till bl.a. toning 
och blekning sköljs ur direkt efter användning för att undvika missfärgning av plasten samt att 
färgen stelnar och fastnar i skålen. De penslar som används till färgskålarna kräver noggrann 
rengöring, något som frisörerna helst gör själva för hand eftersom att färgrester skulle kunna 
lösas upp och reagera med den färg som används vid nästa kundtillfälle.   

Figur 8. Skålar som används vid blandning av toning och 
färg hos frisörer idag. 



 
 
 
  
 
 
  Utveckling av inredningssystem för semiprofessionell diskmaskin  Högskolan i Skövde                                    
  Examensarbete i integrerad produktutveckling 

     
  Magdalena Anulf & Sara Åberg  - 9 - 

Vid frågan om de skulle föredra att rengöra sina saxar i en maskin svarade samtliga frisörer nej. 
Det största skälet till detta tycks vara att en sax kan kosta allt från 800 till 10 000 kr och att det är 
deras viktigaste verktyg. För att undvika att beblandas med andras saxar eller att riskera att åka i 
golvet är det därför många frisörer som i nuläget förvarar sina saxar i ett hölster. Själva 
proceduren för att rengöra saxarna idag är så pass enkel att de tillfrågade frisörerna inte ansåg det 
speciellt tidskrävande att en speciell maskin skulle behövas i salongen.  
 
Vid frågan om frisörerna skulle kunna tänka sig att skaffa en specialutformad diskmaskin som 
kunde rengöra färgskålar, saxar o.s.v. om de hade haft plats och resurser, svarade samtliga att de 
inte ansåg sig behöva det. Diskmaskinen skulle endast användas till glas och porslin eftersom 
saxar, färgskålar och penslar ändå rengörs för hand.  

2.6 Konkurrenter 
Som tidigare nämnts domineras marknaden idag av två typer av diskmaskiner, hemma-
diskmaskinen och proffsdiskmaskinen. Hos målgruppen caféer var proffsdiskmaskinen med en 
underbänksmodell av märken som Electrolux och Wexiödisk vanligast förekommande. 
Maskinen diskar en back i taget och backen kan sedan lyftas ur för tömning. De här maskinerna 
har recirkulerande vatten och diskprogram som tar från en till tre min. 
 
De maskiner som dominerade på de daghem och lunchrum 
som undersökts var hemmadiskmaskinen av märken som 
Electrolux, Míele och Cylinda. Hemmamaskiner finns i 
mängder av märken och modeller. Skillnaderna mellan en 
hemmamaskin och den underbänksmaskinen som beskrevs 
ovan är många. Bland annat så tar diskprogrammen på en 
hemmamaskin allt från 30-90 min eller mer. Vattnet töms 
automatiskt efter varje diskning och maskinen kräver heller 
inte lika mycket (eller ibland ingen alls) förrengöring av 
disken som proffsmaskinerna gör.  
 
Maskinen Míele G7855 (se figur 9) som upptäcktes efter 
besök på olika äldreboenden är ett slags mellanting mellan 
den vanliga hemmamaskinen och proffsdiskmaskinen och är 
därför en stor konkurrent. Maskinen finns med flera 
utrustningsvarianter, både för universalanvändning och för äldreboenden, förskolor och caféer 
(Míele Professional 2009). Det finns några skillnader mellan de olika modellerna. Diskmaskinen 
för äldreboenden kommer upp i en temperatur på 85°C och det snabbaste programmet tar 16 min. 
Maskinen för caféer har tre korgar för att få plats med så många kaffekoppar som möjligt och tar 
endast tio min att diska på det snabbaste programmet, vilket är samma program som 
förskolemaskinen har. Det finns olika sorters korgar att välja på till maskinerna, vilket gör att 
den kan anpassas efter varje användares behov. 
 

 Figur 9. Míeles diskmaskin G7855. 
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2.7 Diskussion 
Intervjuerna hos de olika målgrupperna har gett en mängd intressant och nyttig information om 
användarnas rutiner, förhållningssätt och nuvarande diskmaskiner. Vi anser att intervjuer var en 
metod för datainsamling som passade uppgiften väl i detta fall. Ett annat tillvägagångssätt som 
skulle kunna ha använts är observationer, men det ansågs överflödigt då intervjuerna gav den 
information som efterfrågades. De frågor som ställdes bedömer vi så här i efterhand fungerade 
bra för att få in rätt information. De flesta intervjuade personerna gav utförliga svar och ofta 
uppstod det intressanta diskussioner kring hanteringen av diskmaskinen. Efter att ha diskuterat 
med vår handledare på ASKO har ett gemensamt beslut tagits om vilka målgrupper som skall 
följa med till idégenereringen. Vi har vägt alla för- och nackdelar mot varandra och tittat på vilka 
problem målgrupperna har idag.  
 
Hos cafégruppen var det uppenbart att proffsdiskmaskinerna med diskprogram på 2-3 min 
dominerar. Frågan ställdes då hur den nya diskmaskinen skulle kunna konkurrera med en så 
snabb maskin? Diskprogrammet i Pro skulle antagligen behöva ta uppemot 15 min för 
normalsmutsig disk. Det framkom dock möjligheter att konkurrera med proffsdiskmaskinerna 
sedan en del nackdelar med dessa hittats, t.ex. krävs noggrann förbehandling för att disken skall 
bli helt ren. Underbänkdiskmaskinerna var vanligast, vilka bara diskar en back i taget. Utrymmet 
i dessa maskiner är begränsat, därför hade många caféer idag svårigheter att diska större föremål 
som brickor och fläktfilter. Vi såg därför möjligheter att utveckla ett specialutformat 
inredningssystem till caféer. Om ASKO:s diskmaskin Pro skulle kunna diska en stor mängd disk 
på kort tid utan förbehandling, finns det stora möjligheter att konkurrera med dagens 
proffsdiskmaskiner. Det rådde delade meningar om fasta eller lösa backar var att föredra. 
Ställningstagande till huruvida det framtida konceptet skall vara uttagbart eller ej tas därför 
senare i vidareutvecklingen.  
 
De lunchrum som undersöktes visade sig likna ett kök i hemmet i fråga om föremål och 
användning. Det diskades mycket koppar, tallrikar och glas och det fanns inget direkt behov av 
en specialutformad diskmaskin för udda objekt. Det största problemet personalen i lunchrummen 
hade idag var att diskmaskinen var aningen för liten eller hade för lite plats för koppar, vilket 
berodde på den nuvarande maskinens kapacitet och utformning. En positiv aspekt var att de inte 
hade några större krav på den tid ett diskprogram får ta, eftersom de för det mesta inte använde 
maskinen mellan frukost och lunch. Efter att ha diskuterat med vår handledare på ASKO om 
lunchrummens för- och nackdelar, togs ett beslut om att det inte fanns tillräckligt underlag för ett 
specialutformat inredningssystem på grund av att de i stort sett hade samma föremål och 
användning som i ett hem. Det inredningssystem som finns i dagens maskiner passar lite för bra 
för att ta fram ett nytt.  
 
Målgrupperna förskolor och äldreboende visade sig vara tämligen lika varandra inom många 
områden.  Mängden disk och föremål var ungefär densamma och båda målgrupperna behövde 
mer plats i maskinen för porslin och större föremål som kantiner eller kastruller. De tillfrågade 
hade idag olika maskiner och dessa tog olika lång tid, men majoriteten ansåg att ca 30 min var 
lagom tid för ett diskprogram, något som definitivt skulle vara fullt möjligt för Pro. Rengöring 
av leksaker på samtliga förskolor var inget som förekom särskilt regelbundet och när det väl 
hände gjordes det oftast för hand i en diskho. Här såg vi möjligheten att utveckla ett system eller 
tillbehör som skulle göra det smidigt för personalen att rengöra leksaker och därmed uppmuntra, 
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samt underlätta för en mer frekvent rengörning. På äldreboenden var plastmuggar med piplock 
och pet-emot-kanter vanliga föremål som ofta diskades i maskin. Att utveckla ett system 
anpassat för föremål specifika för dagis och äldreboende, sågs då som en möjlighet. Bortsett från 
leksaker och plastmuggar hade inte dessa målgrupper så mycket udda föremål att diska varje dag. 
Vi såg dock ett behov av en större diskmaskin för att få plats med porslin, kannor och kastruller.  
 
Undersökningen av frisörgruppen visade att de inte hade något behov av en diskmaskin idag. 
Rengöringen av saxar, kammar och färgskålar ansågs inte så tidskrävande hos de frisörer vi 
träffade. Dessutom var platsbrist ett stort problem hos merparten av salongerna, vilket bidrog till 
beslutet att inte fortsätta med den grundliga behovsanalysen hos frisörerna. Vi lämnade därmed 
frisersalongerna för att kunna ägna oss åt de övriga målgrupperna där behovet för en 
specialutformad inredning finns. De målgrupper vi har valt att gå vidare med är alltså caféer, 
äldreboenden och förskolor. Eftersom de två senare är relativt lika, har vi diskuterat om det 
skulle kunna göras en basplattform till dessa. Diskprogram och tillbehör som t.ex. korgar skulle 
då kunna specialutformas till äldreboenden respektive förskolor för att få fram en diskmaskin 
som passar dem så bra som möjligt. Med all den information som samlats in med hjälp av 
undersökningarna och granskning av konkurrenter kan vi sätta upp krav och önskemål för det 
nya inredningssystemet. Vidare i processen används också denna information som grund till 
produktutvecklingen. Det är då viktigt att titta på de problem som finns idag och vilka för- och 
nackdelar dagens diskmaskiner har. 

3 Förutsättningar/utgångspunkter 
Utöver användarkrav är även tekniska krav och funktioner viktiga att ha i åtanke vid 
produktframtagningen. För att tydliggöra dessa sammanställdes en kravspecifikation och 
funktionsanalys. Personas med tillhörande scenarios skapades också för att sammanfatta de 
användarkrav som upptäckts under de intervjuer som utförts.  

3.1 Funktionsanalys 
Genom att tänka i funktioner i stället för 
lösningar är det lättare att se vilka möjligheter 
som finns under utvecklingen av en produkt. 
Funktionsanalysen underlättar arbetet och 
analyserar vilka krav och önskemål som finns på 
produkten. Den kan hjälpa till att prioritera vilka 
krav som är viktigast och kontrollerar att inget 
glömts bort (Landqvist, 1994, s.34). En 
funktionsanalys utfördes på ASKO:s diskmaskin 
XXL där de fyra olika korgarna i inrednings-
systemet utvärderades (se figur 10). Olika 
funktioner listades och klassificerades som 
nödvändiga eller önskvärda (se bilaga E). Denna 
information var till hjälp i det fortsatta arbetet då 
funktioner till de nya inredningssystemen skulle 
bestämmas och en kravspecifikation skulle sättas 
upp.  Figur 10. Diskmaskinen XXL med de fyra olika 

korgarna (se pilar). 
   

knivhylla 
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Figur 11. Kenneth jobbar på äldreboende, Malin på café Kringlan och Jessica på förskolan Humlan. 

3.2 Kravspecifikation 
För att på ett överskådligt sätt sammanställa vilka krav, önskemål och begränsningar som finns 
för inredningssystemen idag gjordes en kravspecifikation. Enligt Ulrich och Eppinger (1995, 
s.80) är kravspecifikationen en mycket viktig del utav produktutvecklingen eftersom den säger 
vad designgruppen ska jobba mot för att uppnå syftena och målen med produkten (snarare än 
hur). I kravspecifikationen har Pughs (1990, s. 45) rubriker använts och sedan har kraven ställts 
upp utifrån dessa. Kravspecifikationen är en iterativ process och kan därför komma att utökas 
under projektets gång. Specifikationen redovisas i bilaga F.  

3.3 Personas  
Personas är ett sätt att beskriva en målgrupp och skall i det här fallet representera de verkliga 
användarna. Inledningsvis samlas information in om den tänkta målgruppen som sedan ligger till 
grund för fiktiva användare. En persona ska vara lätt att relatera till och den skall kunna 
representera den tänkta målgruppen i flera sammanhang. I produktutvecklingsprocessen används 
personas för att kontrollera om produkten passar målgruppen och det är lättare att referera till en 
specifik användare i en fråga än till en hel målgrupp (Benyon, Turner & Turner, 2005, s.37). Tre 
personas skapades för att representera målgrupperna vilka visas i figur 11. 
 

 
Kenneth är 52 år gammal och bor med sin fru i en villa belägen i Linköping. Han jobbar heltid 
som undersköterska på ett äldreboende och på fritiden hjälper han sina utflugna döttrar med 
renovering av deras hus. Malin som tog studenten förra året bor fortfarande hemma hos sina 
föräldrar utanför Kungsbacka. När hon har ledigt från jobbet på café Kringlan planerar hon en 
resa till Sydamerika med bästa vännen Emma. Jessica är 36 år gammal och bor tillsammans med 
sambon Jens i en lägenhet i Malmö. På vardagarna cyklar Jessica till sitt jobb på förskolan 
Humlan och helgerna består av utflykter och husletande tillsammans med Jens. De tre 
karaktärerna hanterar diskmaskiner dagligen och mer detaljerad information om deras vardag 
visas i bilaga G. Kenneth, Malin och Jessica kommer att användas i den fortsatta processen då 
lösningskoncepten behöver utvärderas.   

3.4 Scenarios 
För att beskriva hur vardagen kan se ut på café, äldreboende och förskola gjordes tre scenarios. 
Dessa grundar sig i de utförda behovsanalyserna och berättar om hur en persona hanterar disken 
under en dag på jobbet. Scenarierna gör det lättare att förtydliga vad som är viktigt för varje 
målgrupp och vilka problem som finns idag. Senare i idégenereringen förenklas också sållningen 
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Figur 12. Diskcykel för café som använder proffsdiskmaskin.    

av idéer eftersom det går att utvärdera hur bra en idé passar en viss användares problem. 
Scenarierna går att läsa efter respektive persona i bilaga G.  

3.5 Diskcykler 
För att förtydliga de steg som disken genomgår vid användning sammanställdes två cykler, en 
för caféer och en för förskolor och äldreboenden. Syftet med dessa är att öka förståelsen för hur 
hanteringen av disken går till idag. I cyklerna redovisas alla de steg som porslinet går igenom 
från hylla till hylla. Genom att ta en närmare titt på diskens omlopp blir det lättare att i framtiden 
se vilka steg som eventuellt skulle kunna förenklas eller förändras. Cykeln för cafégruppen visas 
i figur 12. I figur 13 visas hur disken hanteras på dagis och äldreboenden. Användningen är i 
princip likadan hos båda grupperna, men vissa steg kan skilja sig och därför har alternativa pilar 
dragits. 
 
 

 

 

Porslinet står på hyllor och 
bänkar i caféet 

Vid beställning hamnar porslinet 
(på brickor eller utan) vid kassa-
disken 

Personalen bär ut, eller kunden 
tar med sin beställning till bordet 

När kunden fikat klart ställer 
han/hon sin bricka med disken i 
brickstället 
Alt. 
Personalen dukar av och bär in 
disken till diskrummet 

Personalen rullar ut det fulla 
brickstället till diskrummet/köket 

Disken plockas, skrapas och sköljs 
av. Vid mycket disk sorteras och 
staplas porslin, koppar och glas för 
att diskas i separata backar. Vid lite 
disk staplas oftast allting i en och 
samma back. Bestick läggs dock i en 
vattenfylld hink för att sedan diskas i 
en plan back utan piggar 

Diskprogrammet sätts igång, tar 
ca 2-3 min 

Luckan öppnas och disken luft-
torkar ståendes i backen 

Disken plockas av och staplas 
på diskbänken, besticken 
sorteras i olika bestickställ.  
Allt bärs sedan ut och placeras 
på bänkar eller hyllor nära 
kassan (i vissa fall bärs hela 
backar med glas och koppar ut 
till serveringen) 
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Figur 13. Diskcykel för förskolor och äldreboende   

 

3.6 Kollage 
Ett krav från ASKO var att de nya inredningssystemen skulle ha samma formspråk som deras 
tidigare produkter. Enligt Tobias Strålman på ASKO (personlig kontakt, 17 februari, 2009) står 
deras formspråk för mjuka linjer, enkla former, att det skall vara praktiskt och kvalitet för 
hemmet. En moodboard gjordes för att spegla dessa känslor och visas här i figur 14 (för större 
format se bilaga H). Ibland kan det vara svårt att sätta ord på känslor och då är det bra att ha en 
moodboard som denna att utgå ifrån. För att få bättre överblick över ASKO:s nuvarande 
sortiment gjordes ytterligare ett kollage med diverse produkter, se figur 14 (för större format se 
bilaga I).  

 

Porslinet förvaras i skåp och hyllor 

Vid måltider dukas porslinet 
fram direkt på borden 
Alt.  
Porslinet plockas fram och 
ställs på en vagn som rullas ut 
till matsalen 
 

Efter måltiden dukas porslinet 
av och ställs på vagnen som 
rullas tillbaka in i köket 

Porslinet plockas av och ställs 
på diskbänken  

Matrester skrapas av och disken 
sköljs i diskhon 

Porslinet staplas i diskmaskinen 

Diskprogrammet sätts igång, tar 
ca 1-2 h 

Porslinet plockas ur maskinen 
och ställs tillbaka i hyllor och 
skåp.  Bestick sorteras antingen 
i kökslådor eller bestickställ 

Figur 14. Till vänster visas moodboarden och till höger en board med delar ur ASKO:s nuvarande 
sortiment. 
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3.7 Diskussion 
Genom att titta på Pughs (1990) rubriker fick vi ut ett antal punkter att ta med till krav-
specifikationen. Denna visades sedan upp för vår handledare på ASKO som fick möjligheten att 
lägga till rubriker som han tyckte var viktiga eller ta bort sådant som kändes överflödigt för detta 
projekt. Tanken är att specifikationen skall fungera som en checklista för att se till att de 
framtida koncepten uppfyller alla krav och önskemål. Kravspecifikationen är en iterativ process, 
rubrikerna kommer därför att detaljeras längre fram under konceptutvecklingen då vi vet mer hur 
inredningssystemen ser ut.  
 
Efter att ha gått igenom punkter som bl.a. tillverkning och material i kravspecifikationen började 
vi se över vilka funktioner inredningssystemen skulle ha. Genom att undersöka den nuvarande 
diskmaskinen XXL var det lättare att se vilka funktioner som finns idag och vilka vi ville ha med 
till de framtida koncepten. Efter att ha tittat på vad som fanns på varje hylla och sedan 
klassificerat funktionerna som nödvändiga eller önskvärda var det lättare att se vilka funktioner 
som var viktigast för inredningssystemet. När klassificeringen gjordes togs även hänsyn till 
resultatet från behovsanalyserna, och vi kom t.ex. fram till att den översta knivhyllan i XXL inte 
var så nödvändig för våra ändamål. Funktionen att stapla knivar togs dock med, men placeringen 
med den separata hyllan lämnades kvar.  
 
Tanken med de personas och scenarios som skapades var att på ett enkelt sätt beskriva en typisk 
användare och hur dennes vardag ser ut. De tre personas med tillhörande scenarios som 
sammanställdes bygger på resultaten från de utförda behovsanalyserna. Vi har försökt 
sammanfatta det vi observerat och de åsikter vi fått under våra intervjuer genom tre berättelser 
med varsin karaktär. Genom våra scenarion och diskcykler vill vi beskriva hur hanteringen och 
arbetet runt omkring diskmaskinen gått till hos de olika målgrupper som besökts. Detta är ett bra 
sätt att beskriva för utomstående hur arbetssituationen på de olika platserna ser ut. Tanken är 
också att vi skall ha dessa scenarion i åtanke när de nya koncepten tas fram för att se om 
hanteringen av disken går att förbättra.  
 
De kollage som skapats för formspråk och känsla är meningen att vi skall använda oss mer utav 
under detaljeringen av framtida koncept. Det är först då vi kan titta närmare på detaljer som 
handtag, material- och färgval.  

4 Idégenerering 
Då alla krav och förutsättningar för inredningssystemet nu var bestämda, är det dags att börja 
utveckla idéer och lösningar. I idégenereringsfasen är det viktigt att komma fram till så många 
förslag som möjligt och inte begränsa sig alltför mycket. För att öka kreativiteten då idéer skulle 
tas fram användes olika metoder. Klasskamrater nyttjades för de övningar som krävde fler än 
två medlemmar. Metoder och resultat redovisas i följande stycke.   

4.1 Strukturvariation 
I metoden strukturvariation listas de väsentliga delarna en produkt bör innehålla. Sedan placeras 
dessa delar på olika sätt i förhållande till varandra för att se alla möjliga lösningsalternativ (Cross, 
2000, s.124-138). Då denna metod applicerades på inredningssystemet, delades föremålen upp i 
fyra sektioner: glas/koppar (g), tallrikar (t), bestick (b) och udda föremål (u). För att optimera 
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diskmaskinens utrymme var det ett önskemål från ASKO att inredningssystemet skulle ha tre 
plan. Hur delarna placerades på dessa tre plan kan ses i exemplet i figur 15. Många olika 
placeringsmöjligheter kom fram som utvärderades och tillämpades på de båda inrednings-
systemen. Vissa passade bättre för caféer och vissa passade bättre för förskolor och äldreboenden. 
Generellt sett ansågs det att tallrikar och större föremål helst bör placeras i den undre korgen 
eftersom de är störst och tyngst men också oftast minst i antal. Besticken skulle kunna placeras 
längst upp i maskinen för att på ett ergonomiskt sätt kunna plocka i och ur dem. Lösningarna 
från strukturvariationen plockades sedan med till den fortsatta idégenereringen.  

4.2 Brainstorming 
I ett försök att öka kreativiteten och ta hjälp av andras tankar och idéer gjordes en brainstorming. 
De Bonos (1970, s.131-146) format för brainstorming användes som mall vid mötet då fyra 
klasskamrater bjöds in för att utbyta meningar i följande frågor:  

- Finns det andra alternativ till dagens trådkorgar? 
- Vad kan de tre hyllorna användas till? 
- Skulle besticken kunna diskas på något annat sätt än i en bestickkorg? 
- Hur skulle leksaker kunna diskas i maskinen?  

 
En mängd lösningsförslag uppkom kring de olika frågorna. Hur bestick skulle diskas blev en het 
diskussion med olika åsikter och lösningsförslag. Alla var överens om att en hylla för besticken 
skulle förenkla hanteringen jämfört med den traditionella bestickkorgen. Flera alternativ till hur 
disken skulle kunna fördelas och staplas på de olika planen uppstod också. För att diska leksaker 
och mindre föremål föreslogs flera olika lösningar, t.ex. att ha dem i en ”tvättpåse” eller att 
kunna låsa fast dem i korgarna. Resultatet sammanställdes genom anteckningar och enkla skisser. 

4.3 6-3-5  
Denna metod går ut på att sex personer ritar tre olika skisser på tre givna teman under fem 
minuter. Sedan skickas papperna vidare till personen till vänster eller höger och denne får då 
fortsätta på idén eller skapa en ny. Det skapas alltså 108 olika skisser. Metoden användes för att 
få fram lite mer udda lösningar och få idéer från personer som inte var så insatta i ämnet. I detta 
fall ställdes dessa tre frågor: 

- Hur skulle man kunna stapla tallrikar? 
- Hur skulle man kunna stapla bestick? 
- Vad skulle man kunna ha istället för trådkorgar som det är i dagens diskmaskin? 

 
Bland de förslag som kom fram var många innovativa och påhittiga, vissa mer realiserbara än 
andra. Resultatet plockades med och tillämpades under skissningen. 

Figur 15. Utdrag från strukturvariationen. 
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4.4 Skissning 
För att ta vara på alla de idéer som kommit fram i de utförda metoderna, skissades olika förslag 
upp. Skissning är enligt McKim (1980, s.122-128) ett fördelaktigt sätt att visualisera och 
utveckla de idéer som en person har i huvudet. Flera principlösningar gjordes som passade båda 
inredningssystemen men också en del detaljlösningar som kunde tillämpas på vart och ett. 
Idéskisserna var i de flesta fall nyskapande men en del utvecklingar på befintliga inrednings-
system gjordes också. Några exempel på idéskisser kan ses i figur 16. 

4.5 Diskussion 
I idégenereringen har vi försökt att komma ifrån hur inredningssystemen ser ut idag och tänkt 
utanför ramarna. De metoder som använts har gett varierande resultat, men alla har varit till hjälp 
inom något område. Vi har valt att inte beskriva alla lösningsförslag som uppkom i respektive 
metod. De förslag som vi kommer att gå vidare med visas genom koncepten i senare kapitel. Att 
skissa har varit en viktig del av idégenereringen och har pågått under hela fasen. Både 
kreativitetsmetoderna och fri skissning har lett fram till de idéer vi valt att ta med till nästa fas. I 
strukturvariationen fick vi fram alternativ på hur de olika korgarna skulle kunna placeras vilket 
sedan utvärderades med hjälp av de förutsättningar som bestämts. Det vi kom fram till skilde sig 
inte så mycket från det system som används på marknaden idag, med tallrikar och tunga föremål 
längst ner och glas och koppar i den övre hyllan. Det mest intressanta vi fick fram från 
strukturvariationen var att en hylla med bestick skulle passa bättre än den nuvarande 
bestickkorgen då nästan alla tillfrågade haft ont om plats i deras underkorgar idag.  
 
Brainstormingen och 6-3-5 var båda metoder där vi ville få idéer från andra som inte var så 
insatta i ämnet. Genom brainstormingen utvecklades idén från föregående metod om en 
bestickhylla då det diskuterades om var i maskinen den skulle placeras för bästa hantering samt 

Figur 16. Några av de skisser som gjordes under idégenereringen. 
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utformning.  Det kom också upp flera olika intressanta 
lösningar på att stapla udda föremål. Brainstormningen 
kunde möjligen ha utnyttjats på ett bättre sätt genom mer 
detaljerade frågor. På så vis kanske fler varierade idéer 
hade uppstått. Detta tog vi tillvara på i vår 6-3-5. Mer 
preciserade frågor ställdes och dessa diskuterades igenom 
innan arbetet utfördes så att alla i gruppen var väl in-
förstådda med problemen.  Fler avvikande och intressanta 
idéer på specifika problem kom fram under denna metod. 
Även om inte alla lösningar var genomförbara var det ett 
viktigt steg för att öka kreativiteten och tänka utanför 
ramarna för att sedan ta tillvara på de realiserbara idéerna. 
T.ex. kom idén att använda gummiband i korgarna fram 
(se figur 17), samt att ha små uttagbara korgar till 
besticken på caféer.  

5 Konceptutveckling  
En mängd olika lösningsförslag på nya inredningssystem har nu tagits fram, vissa med mer 
tillverkningspotential än andra. För att ta vara på alla olika idéer har samtliga skisser granskats 
och utvärderats utifrån de behov som tidigare fastställts. En sållning har genomförts där idéer 
som ansetts bra eller intressanta har tagits tillvara. Dessa sammanställdes och bildade sex 
koncept vilka redovisades under en halvtidspresentation hos ASKO.    

5.1 Konceptval 
För att lättare kunna sammanställa olika koncept gjordes en sållning av de idéer som uppstått. 
Alla för- och nackdelar samt vad som var intressant med de olika idéerna listades. De koncept 
som hade flest positiva egenskaper togs sedan tillvara på och en del intressanta funktioner 
plockades med från andra koncept. Genom att tillämpa vissa idéer direkt i de scenarios som 
byggts upp blev det enklare att se vad som skulle kunna fungera och inte hos nuvarande 
målgrupper. Det diskuterades också ifall koncepten skulle underlätta vardagen för de fiktiva 
användarna Kenneth, Jessica och Malin. 

5.2 Café 
Genom de intervjuer som gjorts och de scenarion som framställts har följande antaganden kunnat 
göras. Inredningssystemet för caféer bör ha plats för mycket koppar. Det ska gå snabbt att stapla 
och tömma disken, därför bör systemet ha så få extra tillbehör eller justerbara funktioner som 
möjligt. Systemen som används på caféer idag är oftast backar som går att ta ur, en lösning som 
har både för- och nackdelar. Olika koncept med fast och löstagbart system har därför skissats. 
Utifrån den sållning som gjorts har tre koncept sammanställts.  
 
 
 
 
 

Figur 17. Gummiband som kan spännas 
fast över piggarna i korgen och låsa fast 
t.ex. leksaker. 
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5.2.1 Koncept 1 
I detta inredningssystem (se figur 18) kan det staplas runt 45 stycken koppar eller glas i den övre 
korgen med hjälp av fyra extra hyllor som är upp- och nedfällbara. Det får också plats tefat eller 
mindre assietter i korgen tack vare piggarna. Mittkorgen är helt plan där bestick eller låga koppar 
kan staplas. Mindre bärbara korgar medföljer också vilket skapar möjligheten att bära med sig ex. 
bestick för urplockning. Underkorgen har piggar för tallrikar vilka går att fälla ned. Detta gör att 
korgen blir helt plan vilket är bra för stora och otympliga föremål.   

5.2.2 Koncept 2 
Den övre korgen i detta koncept (figur 19) kan användas till antingen koppar eller bestick 
beroende på behov. Eftersom korgen är helt plan kan föremålen staplas som användaren önskar 
och bestick kan läggas i utan att sorteras. Den mellersta korgen är utformad för stapling av 
koppar och glas och har vinklad botten för bättre vattenavrinning, vilket har varit ett önskemål 
från ASKO. På sidan finns nedfällbara piggar där tefat ska staplas eller koppar och glas ska 
kunna ställas ovanpå. Underkorgen är täckt av piggar där tallrikar av olika storlek kan staplas. 
Större föremål som kastruller kan enkelt placeras ovanpå piggarna och brickor kan ställas i valfri 
riktning. I underkorgen kan även mindre bestickkorgar användas för t.ex. gafflar eller skedar. 
Dessa ställs ovanpå piggarna för stabil placering och kan sedan bäras ut direkt till serveringen 
med besticken i.  

Figur 18. Koncept 1 café. 

Figur 19. Koncept 2 café. 
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5.2.3 Koncept 3 
De intervjuer som gjorts har visat att cafépersonalen hade delade meningar om lösa uttagbara 
system, som de backar de använder sig av idag. Vissa tyckte det var smidigt för deras café och 
diskrum medan andra tyckte motsatsen. Därför har koncept 3 (se figur 20) gjorts på så sätt att 
korgarna går att lyfta ur diskmaskinen för att t.ex. ställa upp på diskbänken. Tanken är dock att 
det även skall gå bra att låta backarna sitta kvar i maskinen vid i- och urplockning av disken. På 
detta sätt får användaren större frihet vid hanteringen av disken. Korgarna är gjorda utav plast för 
att inredningssystemet inte skall skilja sig så mycket från det som används idag i proffsdisk-
maskinerna. Överkorgen har två fällbara sidohyllor för bl.a. extra koppar eller slevar.  Låga 
piggar sitter på det vinklade planet som skall hindra glas och koppar från att åka omkring samt 
även möjliggöra stapling av assietter. Det mellersta planet består av två uttagbara korgar för 
bestick och dylikt. Underkorgen här är utformad som i koncept 2 bortsett från bestickkorgarna 
och materialval. Korgen liknar de som används på caféer idag och tillåter stapling av bl.a. 
brickor och tallrikar.   

 

5.3 Förskola/äldreboende 
Utifrån de scenarios som tidigare gjorts går det att anta följande: Inredningssystemet bör ha 
mycket plats för koppar, glas och tallrikar av olika storlek. Det ska också vara enkelt att stapla 
kantiner, kastruller, leksaker, nappflaskor, haklappar och plastmuggar. Användningen av disk-
maskinen liknar den i hemmamiljö. Gemensamt för de tre koncepten är att den traditionella 
bestickkorgen är bortplockad och besticken diskas i stället i en hylla. Detta lämnar mer plats i 
underkorgen åt tallrikar och större föremål samtidigt som det blir lättare att plocka i och ur 
bestick.  

5.3.1 Koncept 1 
I den översta korgen är tanken att bestick ska kunna placeras. Korgen är delad i två sektioner 
vilka är uttagbara och den ena är djupare än den andra. Här kan också andra föremål såsom 
leksaker och plastmuggar diskas med hjälp av enkla tillbehör exempelvis clips eller lock. 
Mellankorgen har två nivåer eftersom bestickkorgen är högre på ena sidan. Det ska gå att stapla 
koppar och glas i hela korgen och på ena sidan finns det bågar som tefat kan ställas i. På andra 

Figur 20. Koncept 3 café. 
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sidan sitter det en uppfällbar sidohylla för extra glas och koppar. I den undre korgen kan tallrikar 
och större föremål enkelt staplas i piggarna. På den ena raden kan varannan pigg fällas ner vilket 
gör att tjockare föremål såsom skålar eller formar kan staplas. Då alla piggar är nedfällda får 
kantiner, brickor och kastruller plats. Konceptet visas i figur 21. 

5.3.2 Koncept 2  
Den övre korgen i detta koncept (figur 22) är utformad för förenklad användning. I den plana 
korgen går det att ställa plastkorgar för mindre föremål, såsom leksaker och pipmuggar. 
Eftersom dessa plastkorgar är uttagbara går det att diska andra föremål som glas eller bestick i 
den plana korgen. I den mellersta korgen får det plats ett stort antal extra koppar och glas tack 
vare mellanväggen med två extra hyllor. I korgen kan det också staplas tefat där piggar är 
placerade. Underkorgen är likadan som den i koncept 1. I detta inredningssystem kan det enkelt 
gå in ett stort antal koppar och glas samtidigt som tallrikar och större föremål som kantiner får 
plats. De uttagbara korgarna gör hanteringen av mindre föremål och bestick enklare då tanken är 
att användaren kan bära med sig bestickkorgarna till den plats där föremålen förvaras. 

Figur 21. Koncept 1 förskola/äldreboende. 

Figur 22. Koncept 2 förskola/äldreboende. Mellanvägg 
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5.3.3 Koncept 3  
I överkorgen (figur 23) är tanken att bestick och mindre föremål ska kunna staplas. På båda sidor 
finns det löstagbara spår för bestick så att de ligger stabilt. Dessa spår kan flyttas beroende på 
vad för föremål som diskas och deras storlek. Det ska också finnas löstagbara lock som kan 
hakas fast i korgen så att t.ex. leksaker och pipar ligger säkert under diskning. I detta koncept har 
en helt ny idé som uppstod under tidigare utförd 6-3-5 använts för stapling av diverse föremål. 
Korgen har i mitten en hylla med gummiband och då denna är nedfälld går det att ställa tefat i 
den eller spänna fast föremål under banden. Eftersom att gummiband formar sig efter föremålen 
kan också exempelvis plastglas låsas fast mellan banden. Det går att ställa koppar och glas i hela 
mellankorgen, även på de nedfällbara sidohyllorna. Den understa korgen är likadan som den i 
koncept 1 och 2 eftersom denna möjliggör stapling av både tallrikar och större föremål.  

5.3.4 Tillbehör 
För att specialanpassa 
inredningssystemen till de 
två målgrupperna har även 
en del tillbehör utformats 
för de föremål som ansågs 
besvärliga att diska idag 
(se figur 24). En tvättpåse 
skulle kunna användas för 
rengöring av mindre lätta 
föremål som LEGO. Clips 
har tagits fram för att 
undvika att plastmuggarna 
vänds upp och ned och 
fylls med vatten. För att 
kunna rengöra napp- och 
vattenflaskor har en lös-
tagbar lite högre pigg 
framställts.  

Figur 23. Koncept 3 förskola/äldreboende. 

Figur 24. Längst upp till höger visas clipset för plastmuggar.  Bilden i det 
nedre högra hörnet visar avtagbara gummiband som kan låsa fast till 
exempel leksaker mellan piggarna. 
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5.4 Diskussion  
En halvtidspresentation ägde rum på ASKO där de sex olika koncepten presenterades och 
diskuterades. Syftet var att bestämma vilka koncept som skulle utvecklas ytterligare under 
konceptutvecklingens andra fas.  
 
De cafékoncept som tagits fram fick bra respons. Idéerna om uttagbara eller fasta korgar 
diskuterades och då vi i denna stund inte riktigt kunde säga vad som skulle kunna vara bäst för 
användaren togs beslutet att under nästa fas utveckla två koncept, ett koncept som är helt 
uttagbart och ett som är delvis uttagbart. Under denna utvecklingsfas ska vi se till att tänka på 
diskcykeln och hur den skulle kunna förkortas.  
 
De tre koncept som tagits fram till äldreboende och förskola hade samtliga många bra idéer. 
ASKO ville därför att vi skulle ta fram ett koncept där korgarna för målgrupperna var likadana 
men tillbehören specialutformade för målgrupperna. Eftersom tiden inte räcker till för att 
färdigställa inredningssystemen för samtliga målgrupper, beslutade ASKO att vi skulle detaljera 
konceptet för café. Detta på grund av att cafékoncepten skiljer sig mer från dagens system än 
koncepten för äldreboende och förskolor (både utseende- och funktionsmässigt). Eftersom caféer 
inte tillhör ASKO:s målgrupper idag är det för dem extra intressant att ta fram koncept och slå 
sig in på en ny marknad. Konceptet för äldreboende och förskola skall därför endast redovisas 
genom skisser. Då vi tyckte att överkorgen på deras nuvarande XXL hade en del bra egenskaper 
ansåg de på ASKO att vi för att spara tid, kunde vidareutveckla och anpassa denna till 
äldreboende och förskolor.  
 
I den fortsatta konceptutvecklingen kommer ställning tas till om inredningssystemet till caféer 
ska vara uttagbart eller inte. Detta påverkar utformningen av diskmaskinen i hög grad och 
kommer därför att prioriteras inledningsvis. Skulle backarna t.ex. kunna vara flyttbara för att tas 
med ut till serveringen? Eller vill personalen ha fasta korgar och plocka ur disken direkt ur 
maskinen? Problemen med t.ex. tunga lyft och ont om plats i köken blir en utmaning att försöka 
lösa. Vid jämförelse av de inredningssystem som används på caféer idag och de system som 
ASKO tillverkar finns förhoppningen om att under konceptutvecklingens andra fas kunna ta 
fram något helt nytt.   

6 Inredningssystem till förskolor och äldreboende  
Efter att ha slagit samman idéerna som utvecklingsavdelningen på ASKO ansåg mest intressanta 
från den föregående konceptutvecklingsfasen, är nu inredningssystemet till äldreboenden och 
förskolor sammanställt. Som nämnts tidigare ville ASKO endast ha detta lösningsförslag 
redovisat med hjälp av skisser. Dessa visas nedan tillsammans med förklarande text. Konceptet 
kommer alltså inte att detaljeras vidare.  

6.1 Överkorg 
Den översta korgen i inredningssystemet (figur 25) skall främst ha plats för glas, koppar och 
tefat. Korgen är som nämnts tidigare baserad på den befintliga överkorgen i diskmaskinen XXL 
eftersom denna uppfyller de flesta krav som förskolor och äldreboenden har idag. Vissa detaljer 
har emellertid ändrats för att passa målgrupperna bättre. På båda sidor av korgen sitter det hyllor 
där glas och koppar kan ställas. Dessa är mindre vinklade än i den ursprungliga korgen för att 
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glasen ska stå stabilare. De skåror som fanns för vinglas har också tagits bort eftersom att varken 
förskolor eller äldreboenden har behov av dessa.  
 
Botten i korgen är vinklad i olika sektioner för att ge bättre avrinning och underlätta torkningen. 
I den vänstra delen av korgen finns det två bågar som kan fällas upp vilka fungerar som stöd åt 
koppar och glas. I den plana delen av korgen sitter ett plastnät med piggar. Dessa piggar 
möjliggör stapling av tefat av olika storlek men glas och koppar kan också placeras mellan eller 
över piggarna. Eftersom användarna vill ha det enkelt och lätthanterligt, är piggarna fasta och 
kan inte regleras. Dessa piggar skulle kunna vidareutvecklas genom att fungera som klämmor 
där exempelvis plastglas skulle kunna sättas fast. Genom att ha en rad med plast i överkorgen 
knyts formspråket ihop med mittkorgen och inredningssystemet upplevs mer enhetligt. 
 

                                        

6.2 Mittkorg 
Bestickhyllan (figur 26) är utformad som en trådhylla med två plastkorgar. Hyllan är placerad i 
mitten av maskinen eftersom detta var ett önskemål från ASKO (se kravspecifikationen i bilaga 
F). Bestickkorgarna kan tas ur genom att greppa handtagen på kortsidorna. Handtagen är enkelt 
utformade som rektanglar i linje för att passa ASKO:s formspråk. Då plastkorgarna är uttagna 
kan de bäras med till diskbänken eller kökslådorna för sortering. Om små föremål som t.ex. 
leksaker ska diskas skulle ett lock kunna fästas på korgen och på så sätt hindra att de åker 
omkring i diskmaskinen.  
 
I XXL finns idag ett spolsystem placerat under de uttagbara korgarna i mellersta hyllan. För att 
bibehålla diskprestandan i detta koncept skulle spolsystemet kunna adderas på trådhyllan som 
håller upp bestickkorgarna.  Skenor med urfrästa spår skulle kunna placeras i bestickkorgarna för 
stapling av köksknivar. 

Figur 25. I överkorgen kan både glas, koppar och tefat men 
även mindre föremål som knivar.  
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Figur 27. Plasttallrik 
som används av de 
yngre barnen på 
förskolor. 

6.3 Underkorg 
I underkorgen kan tallrikar av varierande storlek staplas men också 
större och mer otympliga föremål. I trådkorgen sitter det fyra rader 
av piggar som går att fälla ned för att få en helt plan korg. Detta 
underlättar stapling av t.ex. kantiner eller skålar. Det går också att 
fälla ner varannan pigg, vilket skapar ett större avstånd mellan 
piggarna. Bredare föremål så som tallriken i figur 27 kan då få plats 
och användningen blir mer flexibel. Anledningen till att piggarna är 
placerade på djupet i stället för på bredden är att större tallrikar då 
får plats bredvid varandra i de båda raderna. Att ha en okomplicerad 
och lätthanterlig korg är också av stor betydelse för användarna på 
förskolor och äldreboenden, då de inte vill behöva läsa en bruks-
anvisning för att förstå hur staplingen skall gå till. Korgen som visas 
i figur 28 är därför enkelt utformad utan komplicerade mekanismer 
för att piggarna skall vara lätta att fälla ner.  

 

Figur 26. Mellankorgen till inredningssystemet. De två urtagbara korgarna ska stå i trådhyllan  
till höger.  

 Figur 28. Underkorgen till förskolor och äldreboenden. 
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Figur 31. På flaskstället kan olika sorters flaskor 
ställas till exempel nappflaskor.  

6.4 Tillbehör 
För att anpassa inredningssystemet till förskolor har fyra tillbehör skapats: tvättpåse, flaskställ, 
lock till bestickkorgarna och clips. I tvättpåsen (se figur 29) är det tänkt att användaren ska 
kunna diska små föremål såsom LEGO eller andra leksaker. Påsen är gjord av polyester vilket är 
ett material som kan användas i korrosiva miljöer (Strömvall 2009, s.69). Tvättpåsen placeras 
antingen i över- eller underkorgen exempelvis mellan piggar eller under bågar. 
 
Till bestickkorgarna har ett lock tagits 
fram som förhindrar att små föremål 
som t.ex. leksaker åker omkring i 
maskinen under diskningen. Locket som 
visas i figur 30 är utformat i samma stil 
som bestickkorgarna och är även detta 
av plast. Det sätts fast på korgen genom 
snäppen placerade på de båda sidorna. 
De nappflaskor och vattenflaskor som 
används på förskolor ska kunna diskas 
med hjälp av det nya flaskstället (se 
figur 31). Detta sätts fast i underkorgens 
botten genom att kroka fast hakarna i 
nätet. Flaskorna placeras sedan ovan-
på ”pinnen” och står säkert under 
diskningen. Personalen på äldreboende har inte lika stort behov av tillbehör eftersom de inte har 
lika många små föremål som behöver diskas. Däremot har de idag problem med att diska 
plastmuggar som inte står still och därför har ett clips utvecklats (se figur 32). Detta fästes i 
trådkorgens sidor och muggarna kan sedan klämmas fast och står då stabilt. På så sätt vänds inte 
muggarna upp och ner och fylls därför inte med vatten som det gör idag. Clipset kan också 
användas på förskolor för att klämma fast pipmuggar eller haklappar. 

 
 

Figur 29. Två olika tvätt-
påsar som leksaker och 
andra mindre föremål kan 
diskas i.  

Figur 30. locket till bestickkorgarna snäpps enkelt fast 
på kanten.   

Figur 32. Clips som 
sätts fast i trådkorgen. 
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Figur 33. Till vänster visas det spolsystem som sitter i mellankorgen i XXL idag. Till höger 
visas den del som skulle kunna fästas på trådkorgen som bär bestickkorgarna. 

6.5 Diskussion 
När inredningssystemet till äldreboenden och förskolor nu är sammanställt tror vi att det kommer 
att passa målgrupperna väl. Istället för att lägga till funktioner och detaljer har vi försökt förenkla 
systemet och göra det funktionellt samt lätthanterligt.  
 
Efter diskussion med ASKO valde vi att till stor del utforma överkorgen så som den ser ut idag 
eftersom den redan uppfyller många av de krav och önskemål vi satte upp. Hyllorna är lätta att 
fälla och det får plats många glas och koppar. För att förändra korgen och binda ihop hela 
inredningssystemet bättre bytte vi ut raden med metallpiggar mot plastpiggar där tefat kan 
staplas. Om extra funktioner skulle byggas in i piggarna skulle detta också ge ett mervärde för 
användaren, exempelvis skulle de kunna användas som klämmor för plastmuggar vilket nämndes 
tidigare.  
 
En av de stora förbättringarna med det här konceptet är de nya bestickkorgarna. Vi ville främst 
förenkla i- och urplockningen av besticken. Genom att kunna lägga besticken i korgen utan att 
sortera dem förenklas detta moment och användaren riskerar heller inte att skada fingrarna på 
uppstickande knivar (jämfört med en traditionell bestickkorg där besticken staplas lodrätt). 
Eftersom uppdraget berörde inredningssystemens funktion snarare än diskmaskinens har vi inte 
haft möjlighet att titta närmare på det spolsystem som skall sitta under bestickhyllan. I figur 33 
ser vi det spolsystem som sitter i XXL finns idag. Vi tror att detta skulle kunna föras över på vår 
korg utan större svårigheter. 

I underkorgen har fokus legat på att utveckla ett flexibelt och lättskött system där många olika 
sorters föremål ska kunna diskas. Det kan staplas 40 tallrikar mellan piggarna och som nämndes 
tidigare går varannan pigg att fälla ned för stapling av djupa skålar och mindre kantiner. För 
rengöring av kastruller och stora kantiner kan samtliga piggar fällas för en helt plan korg.   
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De tillbehör som medföljer korgarna skapar förhoppningsvis ett mervärde hos användarna. Om 
en ny maskin skall köpas in till exempelvis en förskola väljer de förmodligen den maskin som är 
specialutformad efter deras föremål och behov.  
  
Ett sätt för oss att utvärdera detta koncept är att placera in diskmaskinen med det nya inrednings-
systemet hos de personas som skapades tidigare i processen. Kenneth som jobbar på ett 
äldreboende och Jessica från förskolan Humlan hade båda behov av en större diskmaskin. 
Eftersom bestickkorgen tagits bort från underkorgen rymmer denna nu fler tallrikar än deras 
nuvarande maskiner. Detta innebär att Jessica slipper diska sin disk för hand och Kenneth kan 
köra maskinen färre antal gånger per dag. Vi har tänkt att diskprogrammet för normalsmutsig 
disk inte skall ta mer än 20 min med Pro. Detta skulle innebära att både Kenneth och Jessica 
skulle kunna få undan all disk snabbare istället för att gå och vänta på att maskinen skall diska 
färdigt. Både förskolan och äldreboendet får idag maten levererad i kantiner vilka diskas för 
hand innan de skickas tillbaka. Den nya underkorgen skulle underlätta stapling av kantinerna 
eftersom piggarna går att fälla. De plastglas, leksaker och nappflaskor som de båda karaktärerna 
hade problem att diska har vi nu utformat speciella tillbehör som t.ex. clips och lock för. Då 
Jessicas och Kenneths ryggar får utstå en hel del belastning under en arbetsdag anser vi att en lite 
högre sockel under maskinen skulle vara en bra idé för att underlätta staplingen i underkorgen.  
 
Vi lämnar nu detta lösningsförslag för att kunna detaljera inredningssystemet för caféer. Om 
ASKO väljer att gå vidare med konceptet bör följande punkter beaktas:  

- Användaren skall enkelt kunna förstå och bruka inredningssystemet 
- Maskinen skall rymma mycket disk 
- Föremål specifika för målgrupperna bör kunna staplas utan svårigheter, som t.ex. 

kantiner och plastmuggar  
- Diskprogrammen bör inte ta mer än 30 – 40 min 
- Ett särskilt diskprogram för leksaker vore praktiskt för förskolepersonalen 
- Diskmaskinen får gärna placeras på en sockel för att ge användarna en bättre arbetshöjd 

7 Inredningssystem till café 
I vidareutvecklingen av inredningssystemen till caféer har de idéer från konceptutvecklingsfasen 
som ansågs mest passande bl.a. utifrån diskcykeln och scenariot slagits ihop och bildat två nya 
koncept. Ett inredningssystem är fast medan det andra är uttagbart och korgarna har utformats 
utifrån dessa förutsättningar. Det koncept som anses mest lämpligt för den utvalda målgruppen 
kommer sedan att detaljeras i kommande fas.   

7.1 Greppa – ett uttagbart inredningssystem 
Det uttagbara inredningssystemet Greppa som visas i figur 34 påminner om det system som 
används på många caféer idag med uttagbara backar. För att få lägre vikt på backarna samt 
minska oljudet vid hantering är sidorna på över- och underbacken gjorda utav plast. De har dock 
en botten av metall eftersom detta ger bättre torkresultat. Dessutom kräver inte de runda 
piggarna lika stor diameter när de är gjorda utav metall som av plast p.g.a. hållfastheten. För att 
underlätta hanteringen av backarna skulle maskinen helst placeras ovanpå en sockel. Användaren 
får då en bättre arbetshöjd och skulle därför inte behöva lyfta i och ur backarna från golvnivå.  
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I överbacken har sidohyllorna som förekommer i 
tidigare koncept plockats bort. Anledningen till 
detta är att det blir för tungt att bära omkring en 
back lastad med ca 35 koppar. Detta innebär att 
färre koppar får plats i backen, men samtidigt 
minskar totalvikten. Botten är vinklad för en bättre 
avrinning av vatten vilket leder till att glasen torkar 
bättre. I stället för de piggar som sitter i dagens 
XXL finns det i den vänstra delen skåror där tefat 
kan staplas.  
 
Backen i mitten är gjord utav plast och hänger på 
en ram av metall. Tanken är att spolsystemet ska 
fästas på denna ram och behöver då inte lyftas ur 
ihop med korgen. Det går också att plocka bort 
hela ramen med spolsystemet ifall användaren vill 
diska högre föremål i undre backen. Backen är 
tänkt att användas till bestick och andra mindre 
föremål som exempelvis koppar och glas. Till 
skillnad från det fasta inredningssystemet är denna 
bestickback inte uppdelad i två delar. Anledningen 
till detta är att det då får plats fler föremål i korgen. 
För att enklare lyfta ur bestickkorgen ur disk-
maskinen är det tänkt att handtag skall sitta på 
sidorna (vilka inte syns på bilden).  
 
Den understa backen har ett rutnät av piggar där 
avståndet mellan varje pigg är större än i dagens 
maskin. Detta gör det möjligt att inte bara stapla 
tallrikar utan även större föremål såsom skålar eller 
skärbrädor i. Föremålen kan placeras i valfri 
riktning vilket ger användaren större flexibilitet. 
Eftersom piggarna är glesare halveras mängden 
tallrikar i korgen. I det här fallet spelar det dock 
inte så stor roll eftersom backen skulle bli för tung 
att bära lastad med 40 tallrikar. Backen är till 
skillnad från nuvarande underkorg i XXL inte 
försedd med hjul. Den nedre kanten glider istället 
fram på skenorna i maskinen.  
 
 
 
 
 
 

Figur 34. Överst Greppas sammansättning, 
under de tre uttagbara korgarna; överkorg, 
mittkorg och underkorg. 
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7.2 Skjuva – ett fast inredningssystem 
Det fasta inredningssystemet Skjuva skiljer sig från 
det uttagbara i både funktion och material. 
Inredningssystemet har tre korgar varav två är fasta 
och den mittersta är uttagbar (se figur 35). Till 
skillnad från dagens överkorg skall den här inte 
vara höj- och sänkbar. Detta på grund av att 
cafépersonalen under de intervjuer som gjordes 
efterfrågade enkla och snabba system. För att 
underlätta i- och urplockningen av disk vore det en 
bra idé att även i detta koncept placera disk-
maskinen på en sockel. Användaren skulle då inte 
behöva böja sig ner till golvnivå vid stapling av 
disk i underkorgen.  
 
Den övre korgen i Skjuva är liksom underkorgen 
gjord av metall. Som i tidigare koncept har korgen 
även här vinklad botten för att underlätta 
avrinningen av vatten. Koppar och glas kan 
placeras i alla riktningar i hela korgen och i den 
vänstra delen kan också tefat staplas där trådkorgen 
är vinklad som ett v. På korgens sidor sitter två 
hyllor där koppar, glas eller större bestick såsom 
slevar kan staplas. Hyllorna är upp- och nedfällbara 
för att högre föremål ska kunna få plats under dem. 
 
Mellankorgen är till för bestick och har två korgar 
av plast vilka är uttagbara. Detta för att användaren 
skall kunna bära med sig korgarna till exempelvis 
kökslådorna för att plocka ur disken eller ställa ut 
dem direkt i serveringen. Korgarna är här till 
skillnad från det uttagbara systemet uppdelade i två 
för att de inte skall ta upp alltför mycket plats i 
diskhon eller på serveringsdisken. I korgarna kan 
det förutom bestick också diskas låga koppar och 
glas. Även i detta koncept skall spolsystemet fästas 
under den ram som korgarna vilar på. 
 
Underkorgen är designad med ungefär samma 
former som dagens korgar, med undantaget att 
halva korgen är utrustat med ett rutnät av piggar. I 
dessa kan olika sorters föremål staplas eftersom de 
har ett större avstånd mellan varje pigg än 
vad ”tallrikspiggarna” har. Det går t.ex. att stapla 
brickor, bunkar eller fat här men också glas och 
koppar kan staplas ovanpå och mellan piggarna.  

Figur 35. Överst Skjuvas uppbyggnad, sedan 
överkorg, mittkorg och underkorg. 
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7.3 Diskussion 
Båda koncepten visades upp under ett möte med vår handledare på ASKO. Ställningstagande 
skulle nu göras om det uttagbara eller fasta systemet var bäst för den tänkta målgruppen.  
 
Under framtagning av det uttagbara systemet har fler kritiska än positiva tankar uppkommit. Ett 
mål med utvecklingen av inredningssystemen var att försöka underlätta och förkorta diskcykeln 
för användaren. Genom att använda uttagbara backar skulle dessa kunna utnyttjas även ute i 
serveringen. Användaren slipper då momentet att tömma backen vid diskmaskinen för att sedan 
bära ut porslinet till hyllor och bänkar. Backen placeras istället efter rengöring ute i serveringen 
och töms i takt med att porslinet förbrukas. För att slippa tunga lyft fram och tillbaka till 
diskmaskinen skulle backen kunna placeras på en vagn. Vi anser att detta är en bra lösning som 
skulle fungera på de caféer som har större utrymmen och stora mängder disk. Vi tror dock inte 
att lokalerna på de caféer vi besökt skulle räcka till för ett sådant här system. De utrymmen som 
fanns bakom disken var ofta små och trånga. En ytterliggare nackdel med ett uttagbart system är 
de tunga lyften i och ur maskinen. De underbänksmaskiner som användes på caféer idag har som 
bekant lösa backar. Backen är dock placerad högre ovanför marken i dessa maskiner än vad som 
skulle vara möjligt i Pro. Sockeln som nämnts tidigare skulle få upp nivån på underkorgen till 
samma nivå som dagens maskiner. Detta kommer dock att innebära att många caféägare skulle 
behöva bygga om sina kök eller diskrum då maskinen inte längre skulle få plats under 
diskbänken. Vi är tveksamma till att alla skulle vara beredda att gå så långt vid inköp av en ny 
diskmaskin. Slutligen har en del personer som intervjuats klagat över onda ryggar och axlar i 
samband med diskning med backar, därför ser vi inte detta system som en ultimat lösning.  
 
En klar fördel med att ha ett fast inredningssystem är alltså att användaren inte behöver lyfta de 
tunga korgarna i och ur diskmaskinen. På så sätt undviks ett slitsamt moment. I ett fast 
inredningssystem kan det också staplas fler föremål eftersom att hänsyn då inte behöver tas till 
att korgarna skall kunna lyftas. Eftersom korgen skall sitta på plats i diskmaskinen går det därför 
bra att lägga till hyllor vilka skapar utrymme för ungefär tio extra koppar. Ytterliggare en fördel 
är att korgarna kan tillverkas med samma metod och material som dagens inredningssystem i 
XXL. Som nämnts tidigare hade majoriteten av de caféer som intervjuats uttagbara korgar, men 
med ett fast inredningssystem skulle hela hanteringen av disken kunna förändras och 
förhoppningsvis förbättras. Istället för att lyfta tunga korgar ur diskmaskinen skulle användaren 
t.ex. kunna lasta disken från maskinen till en vagn som sedan rullas ut till serveringen eller till 
köksskåpen.  
 
Ergonomin för det slutliga inredningssystemet bestäms till stor del av hur maskinen ser ut som 
helhet. Då vi inte har kunnat påverka detta eftersom plattformen redan var klar, har vi försökt 
förbättra ergonomin i största möjliga mån. Vi har tänkt på ergonomiska förbättringar vid 
utvecklingen av systemen, bl.a. genom att se över möjligheten att höja upp maskinen från 
golvnivå för att underlätta i- och urplockning av disken. Konceptet Greppa som var uttagbart 
skulle tillverkas delvis av plast för att minska totalvikten på korgarna. Med Skjuva undviks lyft 
av tunga backar vilka kan bli påfrestande för cafépersonalen. Efter att ha diskuterat de olika 
koncepten och de ergonomiska förbättringar som skulle kunna göras för personalen valdes 
Skjuva ut som vinnarkoncept. Även om Greppa har bra egenskaper som skulle kunna förkorta 
diskcykeln på café såg vi ändå ergonomin som en avgörande faktor.  
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8 Detaljering 
Det fasta inredningssystemet har utsetts som vinnare och nu återstår detaljeringen av konceptet. 
I denna fas ingår framtagning av 3D-modeller, mock-uper och prototyper. Det är också nu som 
lämpliga material och tillverkningsmetoder utses. Detta är ett viktigt steg för att få en så korrekt 
slutprodukt som möjligt. 

8.1 Prototyp 
För att kunna bedöma hur och om inredningssystemet skulle 
fungera i verkligheten gjordes först olika mock-uper. I under-
korgen undersöktes det hur tätt piggarna behövde sitta för att 
tallrikarna skulle stå stabilt (se figur 36). På bestickkorgarna 
testades former och greppmöjligheter på olika handtag med hjälp 
av rosa skum (polystyren). I överkorgen provades olika sätt att 
placera tefat och glas med hjälp av bockade aluminiumstänger.  
 
Efter att ha kommit fram till de lösningar som bedömdes fungera 
bäst, modellerades inredningssystemet upp i CAD-programmet 
Pro/ENGINEER. Mycket arbete lades då på att utveckla 
bestickkorgarnas utseende för att få dem att passa bättre i en 
cafémiljö och kunna användas ute i serveringen om så önskas. 
Många olika mönster och handtag provades innan den slutgiltiga 
korgen bestämdes. 3D-modellerna med ritningar låg sedan till 
grund för prototypframställningen.  
 
Under- och överkorgsprototyperna samt det galler som håller bestickkorgarna bestod 
huvudsakligen av 3 och 4 mm rostfria stålstänger vilka bockades för att sedan sammanfogas 
genom TIG- och punktsvetsning (se figur 37 och 38). 

 

Figur 36. Mock-up av 
underkorgen med piggar.  

Figur 38. Underkorgen sätts samman genom TIG-svetsning. Figur 37. Magdalena bockar stålstängerna 
till överkorgen. 
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För att få fram en prototyp av bestickkorgen användes SLS – selektiv laser sintring, vilket är en 
typ av friformsframställning. Lite förenklat kan metoden förklaras med att ett pulver bestående 
av polyamid ligger på en sänkbar platta. Med hjälp av värmande laser smälter plasten på utvalda 
ställen i olika lager och modellen byggs upp skikt för skikt. Detaljen skapas direkt från en CAD-
fil, därför behövs inga speciella verktyg eller ritningar tas fram. Det bör tilläggas att prototypen 
endast går att utvärdera visuellt då detaljen kan bli något skör. Efterbehandling med spackling 
och sprutmålning kan vara nödvändig för att få rätt struktur på detaljen som annars kan uppfattas 
som porig. ASKO använder sig ofta av SLS och bestickkorgen skickades in tillsammans med 
andra detaljer från företaget. Drygt två veckor efter att CAD-filen skickats in levererades korgen 
och spacklingen kunde påbörjas.   

8.2 Måttsättning 
För att möjliggöra och underlätta eventuell produktion av inredningssystemet har hänsyn tagits 
till de mått som finns inuti XXL:s plattform idag. De korgar som tagits fram har yttermått som 
skall passa de skenor som hjulen rullar i eller på. Höjden på mellankorgen är satt till 76 mm för 
att inte vara i vägen för den spolarm som sitter ovanför. I ritning två och tre i bilaga J visas en 
halvcirkel som skars ut från baksidan av under- och mellankorgen för att göra plats för det 
spolsystem som går upp längs väggen i diskmaskinen. I den överkorg som sitter i XXL idag 
finns en pinne utplacerad underst på korgen (se figur 39). Denna visar hur höga föremål 
användaren kan placera i mellankorgen utan att påverka funktionen hos den spolarm som sitter 
fast i överkorgen. Då denna funktion ansågs som väldigt 
bra togs den med till överkorgen på Kombi. I ritning ett i 
bilaga J visas det avstånd spolarmen kräver för att rotera 
fritt. Då de hjul som används i dagens XXL även skall 
användas på Kombi är alla de pinnar som hjulen sitter på 
försedda med samma diameter som hos XXL.  Måtten 
redovisas med hjälp av ritningar i bilaga J.  

8.3 Material och tillverkning 
Materialen som används i inredningssystemet skall tåla både korrosiv miljö och kemikalier. 
Samtidigt ska de vara miljövänliga för att kunna märkas med Svanen. Christian Andersson 
(personlig kontakt, 5 maj, 2009) som arbetar på ASKO informerade om de material som används 
i XXL idag. Eftersom de materialen uppfyller alla krav togs beslutet att också tillämpa dessa i 
Pro. På så sätt kan korgarna också tillverkas med samma metoder som ASKO använder idag. 
Inredningssystemet har anpassats till de tillverkningsmetoder som används i största möjliga mån. 
 
Över- och underkorgarna består idag av galvaniserade ståltrådar som bockas och punktsvetsas 
ihop. Sedan värms korgarna upp och doppas i ett ”bad” av polyamidpulver. Plasten smälter då på 
korgarna och bildar en beläggning som skyddar mot väta och smuts. De lister som ska sitta på 
utsidan av korgarna skulle kunna tillverkas av det rostfria stålet ”EN 1.4301” som idag används 
invändigt i diskmaskinen. Listerna skulle då fästas på korgarna efter plastbeläggningen för att ha 
kvar det rostfria utseendet. 
 
För att undersöka om några andra bättre och ev. billigare material skulle kunna användas i 
inredningssystemet, gjordes en analys av materialvalet i dataprogrammet CES. Genom att ställa 

Figur 39. Pinnen underst på överkorgen 
som visar hur lågt spolarmen går. 



 
 
 
  
 
 
  Utveckling av inredningssystem för semiprofessionell diskmaskin  Högskolan i Skövde                                    
  Examensarbete i integrerad produktutveckling 

     
  Magdalena Anulf & Sara Åberg  - 34 - 

upp alla krav samt bestämma tillverkningsmetod, kunde antalet material som passade sållas. 
Efter att ha bestämt punktsvetsning som tillverkningsmetod och satt krav som t.ex. syrabeständig 
och återvinningsbar, framkom endast rostfritt stål som alternativ (CES EduPack, 2008). Då togs 
också hänsyn till priset, eftersom att korgarna skulle bli alltför dyra om de tillverkades av 
förslagsvis en nickel-krom-stål legering.  
 
Bestickkorgarna och handtagen på trådkorgarna består av plasten polypropen (PP). Polypropen 
är en termoplast som ofta används i hushållsprodukter. Den tål relativt höga temperaturer och 
står emot både syror och alkalier bra (Strömvall 2002, s.34-73). Polypropen är inte alltför dyrt 
och går att återvinna vilket är ett krav för bestickkorgarna. För att öka styvheten, minska 
krympning och sänka priset har 20 % krita eller talk tillsatts. Hjulen och hjulnaven är tillverkade 
av acetalplast (POM). Enligt Strömvall har acetalplasten god formbarhet, bra utmattnings-
härdighet och styvhet. Den är dock något dyrare än polypropen. 
 
Alla plastdetaljer i inredningssystemet tillverkas 
genom formsprutning. I denna metod smälts 
plastgranuler i en cylinder och pressas sedan 
genom kanaler in i en form (se figur 40). Plasten 
stelnar därefter under tryck och komponenten 
stöts ut. Med formsprutning kan nästan vilka 
former som helst skapas och metoden används 
inom en mängd olika områden (Ullman, 2003, 
s.410-411). Bestickkorgarna har anpassats till 
tillverkningsmetoden bl.a. genom att ha minst 1-
1,5° i släppvinkel.  
 
De plaster som framkom som alternativ vid materialvalsanalysen var polypropen (PP) och 
polyeten (PE) med olika mängder tillsatser. PE skulle alltså kunna användas som ett alternativ 
till PP som används idag. PE står emot både väta, syror och alkalier, är återvinningsbart och kan 
tillverkas med formsprutning. Plasten har en högre E-modul än PP och är därför något styvare 
men också skörare (Ullman, 2003, s.105). Detta kan dock motverkas genom att tillsätta 
exempelvis krita. PE är också en aning dyrare än PP vilket är en negativ egenskap (CES 
EduPack, 2008). ASKO:s val av plast, polypropen, ansågs därför vara det mest lämpliga. 

8.4 Färgsättning  
Då detaljeringen nästan var färdig återstod färgsättning av konceptet. Ett krav var att 
inredningssystemet skulle passa ASKO:s formspråk. Genom att betrakta det kollage som tidigare 
skapats för visualisering av deras nuvarande sortiment uppstod olika färgalternativ. För att 
inredningssystemet ska bli så användarvänligt som möjligt har hänsyn också tagits till semantik 
vid färgvalet. Det är viktigt att granska hur produkten kommunicerar med användarna och hur de 
tolkar det de ser. Semantiken kan enligt Monö (1997, s.76-114) delas upp i fyra delar: 
 
Uppmana – användaren får en impuls att vilja känna på produkten och använda den 
Beskriva – användaren förstår hur produkten skall användas och produkten berättar dess funktion 
Uttrycka – produkten ser t.ex. robust, tillförlitlig eller tung ut 
Identifiera – användaren kan se att det är en produkt från ASKO 

Figur 40. Formsprutans uppbyggnad. 
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En tanke var att låta de detaljer som skall beröras så som handtag och bestickkorgar vara utav en 
färg. Detta skulle eventuellt ge en tydlig signal till användaren att det är dessa delar som skall 
greppas eller tas ur. Eftersom bestickkorgarna skall kunna förvaras ute i caféet eftersöktes en 
färg som skulle kunna passa inredningen på olika caféer. Ett önskemål var att de rostfria blanka 
listerna som skall sitta runt över- och underkorgen skulle sticka ut snarare än smälta in i korgarna.   
 
De färger som hittats på trådkorgar idag har 
samtliga varit av olika nyanser av vitt, grått 
och silver. Då dessa färger ansågs som en 
aning förutsägbara eftersöktes en mer 
originell färg på korgarna. Efter genomgång 
av olika färger spraymålades en tidigare vit 
trådkorg svart vilket fick ett resultat över 
förväntan (se figur 41). Den svarta korgen 
sattes in i XXL och beslut togs att färgen på 
handtagen och korgen skulle vara grå. Inte 
bara skulle detta underlätta för ASKO då 
deras andra detaljer som filter och hjul är grå. 
Den gråa färgen fungerar även bra till-
sammans med svart och rostfritt. Grå är en 
färg som förmodas passa bra på bestick-
korgarna när de står i serveringen på olika 
caféer.  

8.5 Diskussion 
Den här fasen av projektet har framför allt visat 
hur modeller i datorn kan uppfattas annorlunda 
när de blir till verkliga fysiska modeller.  När 
bestickkorgen levererades från ASKO såg den 
mer tilltalande ut än vad den gjort i CAD-
programmet (se figur 42). Innan prototypbygget 
startades gjordes olika mock-uper för att testa så 
t.ex. vinklar och lutningar i överkorgen skulle 
fungera. Vissa vinklar fick då justeras för att se 
till så att tefaten och glasen skulle stå stabilt. Vi 
hade fått en del korgar från ASKO att 
experimentera med vilket underlättade för oss då 
trådkorgar inte är det lättaste att sätta ihop för 
snabba mock-uper.  
 
Vi valde att använda oss av samma material som ASKO har idag då de är testade och uppfyller 
alla krav som finns för att kunna användas i en diskmaskin. Komponenterna kan då också 
tillverkas med samma metoder vilket är en fördel. Vi ville dock se över andra material till 
inredningssystemet för att se om det t.ex. fanns billigare alternativ med i princip samma 
materiella egenskaper. Materialvalsprogrammet CES EduPack användes eftersom det här finns 
information både om fysiska, ekonomiska, produktions- och miljöegenskaper. Efter att ha tittat 

Figur 41. Underkorg som har spraymålats svart och 
sedan placerats i XXL. 

Figur 42. Den sintrade bestickkorgen. 
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på flertalet olika material till trådkorgarna och plastdetaljerna kunde slutsats tas att rostfritt stål 
och polypropen ändå var mest lämpliga.  
 
När olika färger diskuterades var vi oss först tveksamma till att använda svart på trådkorgarna, 
eftersom det skulle kunna ge ett för hårt uttryck. Samtidigt ville vi få fram kontrasterna mellan 
de rostfria listerna och den övriga korgen. Efter att korgen spraymålats svart och satts in i 
diskmaskinen blev resultatet som nämnts tidigare över förväntan. Det känns också roligt att 
använda en färg som inte är så vanligt förekommande hos diskmaskinstillverkare idag.  Det bästa 
för ASKO och deras tillverkningskostnader vore om samma delar som hjul och filter skulle 
kunna användas i både XXL och Pro. Därför valde vi att behålla den grå färgen från XXL då den 
passar bra till det svarta. Det gråa binder dessutom ihop det nya inredningssystemet med 
ASKO:s övriga sortiment såsom ugnar och kylar, vilket gör att användaren kan identifiera det 
som en produkt från ASKO. Trådkorgarnas svarta färg ihop med de breda listerna i rostfritt stål 
ger inredningssystemet ett robust och hållbart utseende. Speciellt underkorgen ska se kraftig och 
tung ut för att användaren ska känna att den håller för alla de föremål som diskas.  

9 Resultat 
Uppgiften med att ta fram inredningssystem för ASKO:s semiprofessionella diskmaskin Pro har 
efter en tid av hårt arbete nu lett fram till det slutliga konceptet Kombi, vilket här redovisas i sin 
helhet inklusive de detaljer som presenterats i föregående stycken. Resultatet åskådliggörs med 
hjälp av bilder på de prototyper som tagits fram samt renderingar som kan ses i bilaga K.  

9.1 Koncept Kombi 
Utifrån det resultat som erhölls genom behovs-
analyserna utvecklades Kombi (se figur 43). 
Detta nya inredningssystem har tagits fram i ett 
försök att förbättra och förenkla hanteringen av 
disk för cafépersonalen. Med inredningssystemet 
Kombi kan cafépersonalen diska en stor mängd 
disk och de behöver inte fylla och tömma 
maskinen lika ofta som de gör idag. Detta skulle 
spara både tid och arbete. En klar fördel med 
inredningssystemet är att koppar och glas kan 
staplas i samtliga korgar. Ett diskprogram för 
normalsmutsig disk i Pro skulle kunna ta 
omkring 20 min. Med Pro behövs dock ingen 
förbehandling eller lika mycket handtorkning av 
disken efteråt vilket gör att personalen sparar in 
tid. Kombi har utformats efter så enkla principer 
som möjligt i ett försök att göra inrednings-
systemet enkelt att hantera. Vanliga funktioner 
som finns i dagens XXL såsom höj- och 
sänkbara korgar och ställbara piggar har därför 
plockats bort.  
 Figur 43. Korgarna placerade inuti en XXL 
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Ansträngande lyft var ett problem som många av de tillfrågade i behovsanalyserna klagade över 
idag. Då under- och överkorgen i Kombi inte ska lyftas ut, minskar belastningen på personalens 
rygg och axlar eftersom dessa korgar fyllda med glas och porslin blir mycket tunga. Placeras 
diskmaskinen dessutom på en ca 40 cm hög sockel höjs korgarna upp vilket förbättrar 
arbetshöjden. ASKO funderar idag på att ta fram en sockel till diskmaskinen. Denna skulle ge en 
bättre ergonomisk kroppsställning framförallt vid i- och urplockningen av underkorgen. De 
svarta polyamidbeklädda ståltrådarna på samtliga tre korgar är punktsvetsade ihop med varandra. 
På över- och underkorgen är trådarna även sammanfogade med rostfria lister. Dessa är till för att 
ge stabilitet åt korgarna samt ett robust intryck. De grå handtagen av polypropen är tvådelade 
och snäpps fast runt listerna. Bestickkorgen är även den gjord utav polypropen och tillverkas 
genom formsprutning.  

9.1.1 Överkorg 
Överkorgen i Kombi är gjord för att rymma glas, koppar, slevar, assietter och tefat. I figur 44 
visas hur de olika föremålen kan staplas i överkorgen. På höger sida visas hur lägre glas kan 
staplas på de upp- och nedfällbara hyllorna. Assietter eller mindre tefat staplas i v-formationen 
och här kan även slevar läggas.  
 

 
 

Figur 44. Här visas exempel på hur föremål kan staplas i överkorgen. 
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De vågformade bågarna som visas i figur 45 är till för att förenkla stapling av koppar och glas. 
De vinklas och låses fast i rätt läge med hjälp av en låsanordning som visas i figur 46. Korgen 
rymmer omkring 35 mindre glas eller koppar alternativt 23 tefat och 25 koppar eller glas.  
 
 
 
 
 
 

9.1.2 Mellankorg 
Hyllan som sitter i mitten 
rymmer både bestickkorgar, 
glas och lägre skålar. Ut-
formningen av hyllan med de 
lösa korgarna ger användaren 
möjligheten att anpassa 
stapling av disken efter deras 
föremål. Bestickkorgen som 
visas i figur 47 är till för både 
bestick och mindre föremål 
såsom decilitermått. Då större 
föremål som hinkar och skär-
brädor ofta diskas på caféer är 
hyllan helt uttagbar för att ge 
större utrymme i underkorgen. 

Figur 45. Till vänster visas överkorgen med sidohyllor och bågar, till höger visas hur korgen ser ut då bågar 
och hyllor är nedfällda.  

Figur 46. Låsanordningen för bågarna. 

Figur 47. Två stycken bestickkorgar medföljer vid inköp av Kombi. 
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De bestickkorgar som tagits fram ser ut som de gör i ett försök att förkorta diskcykeln och 
sorteringen av disk. I diskhon skulle tre bestickkorgar kunna placeras, en vardera för knivar, 
gafflar och skedar. Personalen skulle då kunna sortera den smutsiga disken direkt i dessa, skölja 
av och sedan placera dem på hyllan i diskmaskinen. Detta ersätter den hink med vatten som 
brukar stå i diskhon på de caféer som besökts. Korgarna bärs sedan ut till serveringen där 
cafébesökaren själv tar sina bestick. För att kunna placera korgarna i serveringen behövs det fler 
än de två som står i maskinen. Ett antal bestickkorgar skulle kunna följa med vid inköp av 
diskmaskinen, men det skulle också vara möjligt att köpa till om fler önskas. I figur 48 visas hela 
mellankorgen med en bestickkorg urplockad för att ge plats åt koppar. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 48. Här visas hur både bestick och koppar kan staplas i mellankorgen. 



 
 
 
  
 
 
  Utveckling av inredningssystem för semiprofessionell diskmaskin  Högskolan i Skövde                                    
  Examensarbete i integrerad produktutveckling 

     
  Magdalena Anulf & Sara Åberg  - 40 - 

9.1.3 Underkorg 
I figur 49 visas exempel på hur de olika piggarna är placerade i underkorgen. Till höger visas 
den piggrad som rymmer 20 tallrikar. I den vänstra delen av korgen är piggarna fördelade i ett 
rutnät där avståndet är större mellan piggarna än i den högre raden. Med denna fördelning av 
piggar kan större föremål lättare staplas 
och djupa tallrikar står också stabilare. 
Sammanlagt rymmer korgen antingen 30 
tallrikar, eller t.ex. 20 tallrikar och ca 12 
koppar (exempel visas i figur 50). 
Användarna kan även diska bl.a. kastruller, 
brickor och kannor i den vänstra delen då 
de kan placeras ovanpå piggarna. 
Underkorgen har en höjd på 27 cm vilket 
underlättar rengöringen av högre föremål 
som större kastruller, tillbringare och 
skärbrädor. Korgen har utrustats med tre 
rostfria lister för att förstärka känslan av 
en hållfast och stryktålig korg. Framsidan 
på korgen med dess fasade kanter är 
anpassad till luckans insida då denna är 
urgröpt för att optimera utrymmet.  
 
 
 

Figur 50. Här visas exempel på hur föremålen kan staplas.  

Figur 49. Piggarnas fördelning i underkorgen. 
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9.2 Diskussion 
När inredningssystemet nu är fullbordat känner vi oss mycket nöjda med resultatet. Vi tror och 
hoppas att Kombi skulle passa cafépersonalen både användar-, utseende- och funktionsmässigt. 
Målgruppen har stått i fokus vid utvecklingen av Kombi och vi har försökt utforma korgen efter 
ASKO:s nuvarande produkter och formspråk med enkla raka linjer.  
 
Då handtag och bestickkorg skulle utformas användes de kollage som tidigare skapats. För 
ytterliggare inspiration granskades även handtag på andra vitvaror. Att formge bestickkorgarna, 
som kommer att synas och användas utanför maskinen och diskrummet, var en utmaning då en 
unik form eftersträvades. Även om formspråket sade raka linjer var det till en början svårt att 
komma ifrån det traditionella rutnätet (se figur 51). Det slutgiltiga mönstret på korgen 
inspirerades av stolen som visas i figur 52. 

 
 
 

För Malin, vår persona på café Kringlan, skulle diskhanteringen kunna förändras och förenklas 
med diskmaskinen Pro. I stället för de krukor med bestick som står vid kassan idag skulle de på 
Kringlan kunna använda korgarna istället. När dessa är tomma byts de enkelt ut mot nya direkt 
från diskmaskinen. Andra fördelar med inredningssystemet är att överkorgen är lutad och Malin 
skulle därför inte behöva handtorka kopparna när disken är klar som hon gör idag. Det går också 
in mycket mer disk i Kombi än i hennes nuvarande diskback vilket gör att det inte blir lika 
många omgångar med disk. De stora föremålen som kastrullerna och skärbrädorna skulle kunna 
staplas i underkorgen och därför slipper Malin att diska dessa för hand. Ett ytterligare plus med 
maskinen är att det inte skulle krävas någon direkt förrengöring av disken, den tiden skulle 
istället kunna läggas på annat exempelvis kundbetjäning.  
 
Ett problem personalen på caféer hade idag var att porslinet ibland tog slut och att de då snabbt 
behövde diska främst koppar och glas. Utöver diskprogrammet för normalsmutsig disk skulle det 
då kunna finnas ett snabbprogram i Pro. Detta skulle ta ca tio min och diska mindre smutsad disk 
eller enstaka föremål. Tiden är ju, vilket framgick av behovsanalyserna, en viktig faktor på 
caféer. 
 

Figur 52. Stolen Chair One 
från Magis. 

 Figur 51. Olika förslag på bestickkorgar. 



 
 
 
  
 
 
  Utveckling av inredningssystem för semiprofessionell diskmaskin  Högskolan i Skövde                                    
  Examensarbete i integrerad produktutveckling 

     
  Magdalena Anulf & Sara Åberg  - 42 - 

Vid första anblicken kan Kombi se ut som vilket inredningssystem som helst, men jämfört med 
t.ex. inredningssystemet i ASKO:s XXL är det en hel del som har förändrats. Till exempel får 
det i underkorgen plats fler föremål eftersom bestickkorgen har tagits bort. Hanteringen av 
besticken är en av de största förändringarna. Som nämnts tidigare har inga ergonomiska analyser 
gjorts, men vi anser att genom att ha bestickkorgarna högre upp i maskinen bidrar detta till en 
bättre arbetsställning för användaren. Vi har valt att ta bort de spår för vinglas som brukar 
förekomma på sidohyllorna i dagens maskiner. Utifrån behovsanalysen kunde vi se att det inte 
var någon på de caféer som besöktes som använde eller diskade vinglas. Funktionen ansågs 
därför överflödig och hyllorna gjordes om för att fungera bättre vid stapling av vanliga koppar 
och glas.  

9.2.1 Vidareutveckling 
Inredningssystemet är när detta examensarbete skrivs inte helt produktionsklart och för att ta det 
från konceptnivå till produktion är det några punkter som behöver gås igenom. För att 
kontrollera att inredningssystemet verkligen uppfyller alla de krav som sattes i början av 
projektet, utvärderades kravspecifikationen för Kombi (se bilaga L). De krav som inte varit 
möjliga att kontrollera gäller säkerhet och produktionsfaktorer. Genom att låta de användare som 
kommer i kontakt med diskmaskinen testa inredningssystemet kan bl.a. användbarheten, 
ergonomin och säkerheten granskas. Inredningssystemet skulle exempelvis kunna placeras på ett 
café där personalen skulle få använda det under en vanlig arbetsdag. Synpunkter på hur 
korgarnas användbarhet och funktion skulle då sannolikt uppkomma. Det är även viktigt att titta 
på hur diskmaskinen går från vaggan till graven och vilka primära och sekundära användare som 
kommer i kontakt med inredningssystemet.  
 
Idag finns det en del standarder för diskmaskiner som ASKO ansåg att vi inte behövde ta hänsyn 
till i detta projekt. Till exempel genomgår maskinen ett antal prestandatester för att sedan kunna 
betygssättas i olika skalor som visar hur bra maskinen diskar, hur lite vatten den förbrukar osv. 
För att göra inredningssystemet klart för produktion skulle det antagligen behöva göras någon 
justering av staplingen för bestick. I nuläget ligger besticken fritt i korgen, men för att få högsta 
betyg i det test som mäter diskeffekten (alltså hur rena de blir) skulle de ev. behöva staplas i 
korgarna, kanske med hjälp av skenor eller spår. I XXL används t.ex. piggar som separerar 
föremål, dessa skulle kunna överföras till bestickkorgarna i Kombi. För att göra hanteringen av 
disken så smidig som möjligt för cafépersonalen skulle vagnar kunna användas som nämnts 
tidigare. Dessa skulle kunna tillverkas av ASKO för att säljas tillsammans med diskmaskinen 
Pro och på så sätt får caféerna ett helt nytt disksystem. Vagnen skulle också ha samma formspråk 
och färger som diskmaskinen för att ge ett enhetligt intryck.  
 
Vi lämnar nu över Kombi till ASKO då vi anser att målsättningen för inredningssystemet och 
därmed examensarbetet är uppnått. Förhoppningen är att ASKO kommer titta på de övriga 
punkterna så att Kombi sedan skulle kunna tillverkas och säljas på marknaden. 
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10 Reflektion  
Vem hade för ett halvår sedan kunnat ana att vi idag skulle känna oss så engagerade av 
diskmaskiner att dessa nu inte kan passeras utan att vi tittar efter märke, korgar och antal 
spolarmar. Sökandet efter examensarbete inleddes tidigt i september då en folder sattes ihop och 
skickades ut till företag inom olika branscher. ASKO kom med ett förslag då de sett problem med 
diskning av udda objekt som matlådor och vaser. Uppdraget detaljerades för att sedan handla 
om framtagning av en helt ny diskmaskin. Uppgiften kändes som en rejäl utmaning och 
examinationen som färdiga ingenjörer började närma sig.  
 
Målet var att få fram ett specialanpassat inredningssystem för någon av de utvalda målgrupperna. 
Vi känner oss nöjda med resultatet då två koncept på olika nivåer tagits fram. Det har inte alltid 
varit lätt att förmedla idéer till färdiga skisser då detaljerna på diskmaskinskorgar är många. 
Modelleringen i CAD underlättade konceptgenereringen då rätta proportioner och mått kan vara 
svårt att uppskatta vid skissning. 
 
19 veckor har gått och den tidsplan som sammanställdes i januari börjar nu nå sitt slut. Att 
projektet skulle gå så här fort hade ingen av oss kunnat ana men när vi tänker tillbaka på allt vi 
gjort så känns behovsanalyserna som så längesedan. Tidsplanen var svår att uppskatta när den 
skulle sammanställas innan projektet hade börjat. Men vi har jobbat för att hålla oss till den 
under projektets gång och använt den som en riktlinje då vi känt oss osäkra på fördelningen av 
tiden. Upplägget på projektet har fungerat bra. Detaljeringen var en av de roligaste faserna då vi 
började se ett resultat och prototyperna tog form. Hade mer tid funnits skulle vi kunnat utvärdera 
koncepten mer med hjälp av de färdiga modellerna. Men om det är något vi har lärt oss under det 
här projektet så är det att ha tålamod, för saker och ting tar tid. Att få fram prototyper av 
trådkorgar har varit tidsödande process, men vi känner ändå att det har varit värt det. Först när 
prototyperna blivit klara har vi tydligt kunnat se sådant som inte visat sig i 3D-modellerna. 
 
Samarbetet mellan oss i gruppen har fungerat utmärkt och när vi inte avslutat varandras 
meningar har vi kompletterat varandra bra. Uttrycket brandfilt har använts de fåtal gånger vi känt 
oss överkörda av varandra. En utmaning i ett sådant här projekt är att inte släcka den andras idéer 
utan att vara öppen för alla förslag. I fasen för idégenerering var våra idéer lite för lika, därför 
kändes det bra att kunna använda andra klasskamrater vid genomförande av olika metoder. 
Samarbetet med ASKO har flutit på bra och det har varit lärorikt att vara i kontakt med de olika 
personerna på företaget samt se hur de arbetar där. Då vår handledare är utbildad designingenjör 
hade han stor förståelse för examensarbetets upplägg och vårt sätt att arbeta. ASKO gav oss 
redan från början fria händer i hur inredningen skulle se ut eftersom de inte hade någon inblick i 
hur målgrupperna diskar idag. Även om vi har jobbat mycket självständigt har de på ASKO 
funnits där och svarat på frågor när vi behövt hjälp och gett råd och feedback om vilka koncept 
vi skulle gå vidare med i de olika faserna. Den diskmaskin med olika korgar som vi fick 
levererad till skolan var också till stor hjälp när vi testade olika idéer och byggde modeller av 
inredningssystemet.  
 
Projektet närmar sig nu slutet och efter att ha antagit vår största utmaning här på högskolan är vi 
glada att vi har haft varandra. Vi har fått erfarenheter, knutit nya kontakter och lärt oss 
innebörden av intensivt samarbete. Vi vill tacka ASKO för att de har gett oss detta uppdrag och 
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vi hoppas att de är nöjda med koncepten som tagits fram. Examensarbetet har varit ett bra sätt att 
tillämpa det vi lärt oss under de här tre åren och vi bär nu med oss våra kunskaper till det 
framtida arbetslivet. 
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Bilaga A    Specifikation Examensarbete    
 
Utveckling av inredningssystem till semiprofessionell diskmaskin  
Development of interior system for a semi professional dishwasher 
 
Magdalena Anulf  840314-5561  b05magan@student.his.se   
Sara Åberg   860212-5943  a06sarab@student.his.se 
 
Företaget 
ASKO grundades på 1950-talet av Karl-Erik Andersson. Idag är ASKO ett internationellt 
varumärke med ett komplett vitvarusortiment och på fabriken i Jung tillverkas det diskmaskiner, 
tvättmaskiner och torktumlare.  
 
Bakgrund 
ASKO vill stärka sin position i segmentet mellan traditionella diskmaskiner för hemmabruk och 
proffsdiskmaskiner. Idag tillverkar de en diskmaskin för detta segment, men den är mer eller 
mindre en diskmaskin för hemmet med en robustare konstruktion. Därför utvecklas nu 
diskmaskinen ASKO Pro och tanken är att undersöka möjligheten för semiprofessionella 
diskmaskiner att specialanpassas för olika användningsområden.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Vi har fått i uppdrag att ta fram förslag på typer av inredningssystem (exempelvis korgar) till den 
nya diskmaskinen Asko Pro. Asko har tre målgrupper som de skulle vilja utforma special-
anpassade inredningssystem för: 
Café (även små restauranger) 
Offentliga miljöer (förskolor, äldreboende, lunchrum m.m.) 
Frisersalonger 
 
Projektet inleds med en undersökning och behovsanalyser för att få reda på vad som finns på 
marknaden idag och konkurrenters ev. lösningar samt hur stort behovet är av specialutformade 
lösningar för ovanstående målgrupper. Behovsanalyserna kan exempelvis ske genom intervjuer 
under besök hos de olika målgrupperna.  
ASKO vill ha information om följande punkter: 

- vilken typ av smuts de olika målgrupperna diskar  
- typ och omfattning av föremål 
- vilken omgivning maskinen skall stå i 
- hur lång tid ett program får ta 
- vilken ljudnivå som är acceptabel hos maskinen 
- energiförbrukning 
- förbehandling av disk 
- ifall fasta eller lösa korgar önskas 
- om de saknar något tillbehör som kringutrustning 
 

Arbetet med att skapa fungerande lösningar på hur målgrupperna skall kunna diska sina objekt 
utan att de exempelvis går sönder, förändras, flyger omkring i diskmaskinen eller fylls med 
vatten kan sedan påbörjas. Lösningar tas sedan fram genom idé- och konceptgenereringar med 
tillhörande tester och användarstudier. Arbetet dokumenteras samtidigt med en skriftlig rapport.  
 
Inredningssystemet ska vara utformat med hänsyn till ergonomi och användbarhet. De framtagna 
lösningarna ska också passa ASKO:s övriga formspråk. Lösningarna behöver inte vara klara för 
produktion. För att visualisera lösningarna på bästa sätt är det önskvärt med en fysisk modell 
samt 3D-modeller av lösningarna. Under projektets gång kan även mock-uper tas fram för tester.
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Förutsättningar 
Vi har möjlighet att arbeta på ASKO:s kontor i Jung men eftersom arbetet inleds med 
behovsanalyser kommer vi till en början att arbeta från Högskolan i Skövde. ASKO står för de 
kostnader som krävs för material, prototyptillverkning, resor till och från Jung samt 500 kr till 
användarstudier. Vi kommer att få tillgång till all information som ASKO besitter inom området 
idag. 
 
Tidsplan 
Projektet består av 20 kalenderveckor varav de tio första veckorna går på halvfart och de tio sista 
på helfart. Vi har uppskattat tidsåtgången till de olika delarna i projektet enligt nedan: 
 

• Förstudie och behovsanalys 8 veckor 
• Idégenerering   3 veckor 
• Konceptgenerering  2 veckor 
• Detaljering   2 veckor 
• Modelltillverkning + CAD  1 vecka 
• Presentationsförberedelser  1 vecka 

  
Redovisning 
Under konceptgenereringen görs en halvtidspresentation hos ASKO för att redovisa arbetet så 
långt och för att få eftertraktad feedback. Efter 20 veckor redovisas sedan arbetet muntligt på 
Högskolan i Skövde och på ASKO i Jung i en slutpresentation. En fysisk modell utav en av 
lösningarna är då önskvärd. Den skriftliga rapporten lämnas efter redovisningen över till ASKO.  
 



Bilaga B  Intervjuprotokoll till behovsanalys 
 
 
  
 

       B1 

Bilaga B    Intervjuprotokoll till behovsanalys 
 
Namn och ålder på person  
 
1. Hur ofta använder du er diskmaskin (alltså hur ofta körs den?) 
 
2. Är maskinen full när du sätter igång den? (om inte varför?) 
 
3. Hur mycket disk har ni här per dag? 
 
4. Vad är det för något som du diskar i diskmaskinen? 
 
5. Är det något ni brukar diska i annat syfte än att få bort matrester? (T.ex. LEGO) 
 
6. Är det något som du väljer att diska för hand, och i så fall varför? 
 
7. Brukar ni behöva förrengöra föremålen innan ni stoppar in dem i diskmaskinen? 
 
8. Tycker du att det finns det några nackdelar med den här diskmaskinen idag? 
 
9. Hur känns hanteringen då du fyller och tömmer diskmaskinen?  
 
10. Skulle du föredra om korgarna gick att ställa upp på bänken? 
 
11. Är det några speciella saker som är svårhanterade idag och som man skulle kunna lösa på 
något annat sätt? Har ni några idéer? 
 
12. Använder du något tillbehör/program/tillval idag som du inte kan vara utan?  
 
13. Vet du hur gammal maskinen är?  
 
14. Vet du hur ofta ni byter maskin?  
 
15. Tycker du att den nuvarande är bättre/sämre än den tidigare, varför?  
 
16. Är du nöjd med hur torr disken blir när maskinen kört klart?  
 
17. Använder maskinen recirkulerande vatten, i så fall hur ofta byter de vatten? (Till större 
cafémaskiner)  
 
18. Hur lång tid tar det diskprogrammet du brukar använda idag?  
 
19. Tycker du att tiden spelar någon roll? Är den ok? (om inte, vad skulle vara den ultimata 
tiden?) 
 
20. Uppfattar ni att diskmaskinen väsnas och är det i så fall ett problem? 
 
21. Tänker du på energiförbrukningen vid val av diskprogram? 
 
22. Känns det viktigt för dig som person? (om ja, varför?) 
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Bilaga C   Ytlig undersökning hos frisersalonger 
 

 
1. Vilka föremål brukar ni diska varje dag? 
 
2. Gör ni det för hand eller har ni någon diskmaskin? 

 
3. Är det några föremål som ni skulle vilja diska i maskin men inte gör (om diskmaskin 

finns)? I så fall vad och varför? 
 

4. Hur kommer det sig att ni inte har någon diskmaskin? (Om diskmaskin inte finns)  
 

5. Är det några föremål som ni skulle vilja kunna diska men inte gör? 
 

6. Om det nu utformas en diskmaskin med inredningssystem anpassat för era föremål 
skulle ni kunna tänka er att köpa den då? 

 
7. Om inte, varför? 
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Bilaga D   Sammanställning av behovsanalyser 

Café 1 2 3 4 5 6 
1. Hur ofta använder 
du er diskmaskin (alltså hur 
ofta körs den?) 

Ett par gånger om 
dagen. Kan inte säga 
exakt 

Upp mot 100 ggr om 
dagen, mellan kl 6.30 
och 19.30 

30 ggr om dagen 10 ggr om dagen 30 ggr minst om dagen 4 ggr per dag 

2. Är maskinen full när du 
sätter igång den? (om 
inte varför?) 

Inte varje gång, diskar 
undan för att de inte 
vill ha disk stående 
ifall det kommer fler 
kunder 

Ja Ja oftast Alltid full Ja, vi vill spara vår 
vattenräkning 

Ja 

3. Hur mycket disk har ni 
här per dag? 

Svårt att säga men det 
är mest koppar och 
glas 

Svårt att säga då antalet 
kunder varierar från dag 
till dag 

Beror helt på hur många 
kunder det är (många 
tar också take away) 

Fyller 10 korgar Vid frukost ca 40 
tallrikar, 60 assietter om 
dagen, 100 muggar, ca 
50 bestick av varje 

Mer disk på helgerna 
än vardagar, mycket 
take away. Beror på 
antal kunder 

4. Vad är det för något 
som du diskar i 
diskmaskinen? 

Koppar, glas, enstaka 
assietter, bestick och 
kannor  

Porslin, underlägg till 
kakor o.d., brickor, 
bunkar, durkslag, 
disktrasor, vaser, låda 
till kaffemaskin, 
mjölkkannor, 
espressohandtag 

Nästan allt. Porslin, fat, 
brickor, kannor, bestick, 
bunkar. 

Porslin, bestick, glas, 
koppar och bunkar 

Plastbunkar, vispar, 
ugnsformar, knivar, 
plåtar, porslin, glas, 
koppar, bestick och 
filter till fläkten 

Stora bunkar, skålar, 
fat, brickor 

5. Är det något ni brukar 
diska i annat syfte än att 
få bort matrester? (T.ex. 
LEGO) 

Nej Vaser Ljuskoppar Nej Nej Nej 

6. Är det något som du 
väljer att diska för hand, 
och i så fall varför? 

Chokladmaskinen, 
den är för stor och 
klumpig. Dessutom är 
den av aluminium och 
är osäker på om det 
går att diska i maskin 

Plastmatta till 
espressohandtaget, 
knivar (ibland i maskin) 

Kaffebryggarens delar 
får ej plats. Handtaget 
till espresson får ej vara 
i vatten. Större tallrikar 
får ej plats 

Föremålen får inte plats 
i maskinen. Gryta, 
brickor, kannor, knivar 

Aluminiumgrytor för de 
blir fula, stora plåtar 
(blir inte ren annars), 
espressotillbehör, 
stekpannor 

Porslin, glas, bestick, 
koppar eftersom det 
tar för lång tid att köra 
och de kan inte 
avvaras.  

7. Brukar ni behöva 
fördiska föremålen 
innan ni stoppar in dem 
i diskmaskinen? 

Sköljer bara av Sköljer bara av Sköljer bara av Sköljer av noga för 
hand, annars lossnar 
inte sånt som ägg och 
rödbetssallad 

Sköljer av Sköljer av 
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8. Tycker du att det finns 
det några nackdelar 
med den här 
diskmaskinen idag? 

Porslin och glas blir 
fula efter ett tag. Får 
lite ränder och 
beläggning på dem. 
Inte lika klara och 
fina 

Svårt att rengöra och 
kan därför ge skitiga 
koppar 

Maskinen är inte så bra, 
diskar inte så rent och 
kan behöva diska 
samma disk 3 gånger. 
Dåligt avlopp (sådant 
man har hemma) 

Den är liten bara, diskar 
inte så bra 

Diskar inte tillräckligt 
bra 

Tar för lång tid 

9. Hur känns hanteringen 
då du fyller och tömmer 
diskmaskinen? 

Smidig, inga problem. 
Backen går att lyfta ur 
och ställa på bänken.  

Jobbigt att lyfta backar 
från maskin till bänk 
och mellan bänkar 

Inga problem Inga problem Backen står kvar i 
luckan på maskinen och 
det är rätt smidigt. 
Slipper lyfta den då 

Inga problem 

10. Skulle du föredra om 
korgarna gick att ställa 
upp på bänken? 

Den går att ställa upp De går att ställa upp och 
gillar backsystemet. Bra 
att kunna bära upp en 
back med glas till 
serveringen 

Har backar som går att 
ställa upp 

De går att ställa upp De går att ställa upp Nej det finns inte 
plats i köket 

11. Är det några speciella 
saker som är 
svårhanterade idag och 
som man skulle kunna 
lösa på något annat 
sätt? Har ni några 
idéer? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

12. Använder du något 
tillbehör/program/tillval 
idag som du inte kan 
vara utan? 

Nej, kör på 3:an eller 
4:an beroende på hur 
smutsig disken är 

Använder alltid samma 
program 

Använder alltid samma 
program 

Har bara ett program Har bara ett program Nej inte vad jag kan 
komma på. 

13. Vet du hur gammal 
maskinen är? 

Ca 4 år 6 månader Nej  5-6 år Vet ej 4 år 

14. Vet du hur ofta ni byter 
maskin? 

Aldrig bytt Nej Nej Vet ej Vet ej Aldrig bytt 

15. Tycker du att den 
nuvarande är 
bättre/sämre än den 
tidigare, varför? 

Vet ej Den nya är bättre, den 
gamla var jättegammal 
och dålig och hade 
lucka framtill 

Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej 

16. Är du nöjd med hur torr 
disken blir när maskinen 
kört klart?  

Ja Är inte helt torr men 
torkar efter några 
minuter 

Ja Den får stå och torka på 
bänken en stund 

Nej, öppnar luckan så 
det får lufttorka 

Ja, skålarna torkar när 
luckan varit öppen en 
stund 
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17. Använder maskinen 
recirkulerande vatten, i 
så fall hur ofta byter de 
vatten?(Till större 
cafémaskiner) 

- Ca 1 gång om dagen 1 gång om dagen Byter efter behov, om 
jag ser att det är 
smutsigt 

2-3 ggr per dag - 

18. Hur lång tid tar det 
diskprogrammet du 
brukar använda idag? 

Ca 30 min kanske Ca 1,5 min 2-3 min 1-2 min 2 min 1-2 timmar 

19. Tycker du att det spelar 
någon roll? Är det ok? 
(om inte, vad skulle vara 
den ultimata tiden?) 

Det är ju inte bra om 
det tar mer än 30 min  

Jätteviktigt att det tar 
kort tid, ibland tar 
porslinet slut och då 
måste det diskas snabbt 

Ja, det får inte ta längre 
än tre min 

Ja, det får max ta 3 min Ja det är jätteviktigt. Får 
inte ta mer än 10 min 

Det tar för lång tid, en 
kvart skulle vara 
lagom 

20. Uppfattar ni att 
diskmaskinen väsnas 
och är det i så fall ett 
problem? 

Ja, den väsnas så att 
man får ursäkta sig till 
kunder.  

Nej Ja, personalen störs av 
ljudnivån 

Låter lite men jag är 
inte inne i köket då 

Ja, hör inte om kunder 
kommer när disk-
maskinen är på och jag 
är där inne 

Ja den låter lite 
eftersom vi har öppen 
planlösning 

21. Tänker du på 
energiförbrukningen vid 
val av diskprogram? 

Nej, jag skulle nog ha 
gjort det mer om det 
var jag som ägde 
stället men nu gör jag 
som jag blir tillsagd.  

Nej Lite, vi kör oftast fulla 
maskiner men det finns 
bara ett program. 

Har bara ett program, 
men fyller alltid 
korgarna 

Kan ju inte välja 
program men kör alltid 
fulla backar 

Nej det kan jag inte 
påstå. Men försöker 
fylla maskinen så gott 
det går 

22. Känns det viktigt för dig 
som person? (om ja, 
varför?) 

Hemma känns det 
viktigt, tänker på att 
inte ha rinnande 
vatten på för mycket.  

Ja, hemma kör vi alltid 
fulla maskiner 

Ja, det är viktigt att 
tänka på miljön 

Ja, tänker mycket på 
miljön och 
vattenräkningen 

Ja, vi får räkning på 
både varm- och 
kallvatten 

Ja, man tänker ju på 
framtiden 
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Lunchrum 1 2 3 4 
Diskmaskin Cylinda Electro Helios Míele Míele 
1. Hur ofta använder du er diskmaskin 

(alltså hur ofta körs den?) 
En gång om dagen, ibland två 2 gånger, en efter frukost och en 

efter lunch 
5 gånger om dagen 3 gånger om dagen 

2. Är maskinen full när du sätter igång den? 
(om inte varför?) 

Ja oftast, ibland halvfull om det 
inte finns tillräckligt med disk 

Ja Ja Ja 

3. Hur mycket disk har ni här per dag? Oftast en full maskin per dag Två fulla maskiner med porslin 
och matlådor 

40 koppar, 25-30 tallrikar 
bestick och glas (5 fulla 
maskiner) 

3 fulla maskiner 

4. Vad är det för något som du diskar i 
diskmaskinen? 

Muggar, glas, tallrikar, bestick, 
lock till mikro 

Tallrikar, glas, matlådor, koppar Tallrikar, glas, koppar och 
bestick 

Koppar, glas, bestick, några 
tallrikar, lock till mikron 

5. Är det något ni brukar diska i annat syfte 
än att få bort matrester? (T.ex. LEGO) 

Nej Nej Nej Nej 

6. Är det något som du väljer att diska för 
hand, och i så fall varför? 

Vaser. Matlådor diskas vanligen 
av var och en för hand 

Grytor som ej får plats Stora föremål som brickor och 
kaffekannor (de får inte plats i 
maskinen). Matlådor diskas av 
var och en för hand 

Ja matlådor, de får inte diskas i 
maskinen eftersom de tar för 
mycket plats och då får vi köra 
fler maskiner 

7. Brukar ni behöva förrengöra föremålen 
innan ni stoppar in dem i diskmaskinen? 

Nej, endast sköljas av Sköljer bara av Nej, skrapar bara av rester Sköljer endast av 

8. Tycker du att det finns det några 
nackdelar med den här diskmaskinen 
idag? 

Nej Det är för lite plats i övre 
korgen för koppar. Maskinen är 
lite för liten 

Bestickkorgen sitter i mitten, 
och det känns inte bra. Den är 
för liten för detta lunchrum 

Den tar tid. Vi har gjort om den 
nedre korgen så att det får plats 
fler koppar, tagit 
bort ”piggarna” för tallrikarna 
och lagt dit ett platt galler 

9. Hur känns hanteringen då du fyller och 
tömmer diskmaskinen? 

Det är lite opraktiskt då man skall 
plocka in disken i skåpen då man 
måste böja sig 

Inga problem Bra Längst upp finns det en platt 
bestickkorg, vilken de inte 
gillade först men nu har de vant 
sig vid den. Det är lite petigt att 
plocka ur besticken 

10. Skulle du föredra om korgarna gick att 
ställa upp på bänken? 

Ja, det skulle underlätta en del Nej, det går bra att plocka ur 
som det är 

Nej, blir så tungt då Ja, det är bra att få upp disken i 
arbetshöjd, men dåligt med 
tunga lyft från marknivå 

11. Är det några speciella saker som är 
svårhanterade idag och som man skulle 
kunna lösa på något annat sätt? Har ni 
några idéer? 

Nej Nej Nej Nej 
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12. Använder du något 
tillbehör/program/tillval idag som du inte 
kan vara utan? 

Jag använder alltid samma 
program, normaldisken 

Vi kör alltid snabbprogrammet Vi använder samma program 
här jämt och det är så bra att jag 
inte behöver byta 

Vi använder alltid 
normalprogrammet 

13. Vet du hur gammal maskinen är? Ca 1 år 6 månader 7 år 4-5 år 
14. Vet du hur ofta ni byter maskin? Den förra maskinen hade vi i 9 år Den förra hade vi i 4 år Har aldrig bytt Vart 5:e år 
15. Tycker du att den nuvarande är 

bättre/sämre än den tidigare, varför? 
Vet ej, använde inte den förra Den förra var större men 

diskade sämre 
- Sämre, den tar längre tid 

16. Är du nöjd med hur torr disken blir när 
maskinen kört klart?  

Nej, disken är alltid våt då 
maskinen öppnas 

Ja, när den svalnat är den torr Ja Det brukar vara lite vatten 
ovanpå kopparna men annars 
torrt 

17. Använder maskinen recirkulerande vatten, 
i så fall hur ofta byter de vatten? (Till 
större cafémaskiner) 

Nej Nej Nej Nej 

18. Hur lång tid tar det diskprogrammet du 
brukar använda idag? 

Vet ej Ca 1 timme Ca 7-8 min 1,5 timme 

19. Tycker du att det spelar någon roll? Är 
det ok? (om inte, vad skulle vara den 
ultimata tiden?) 

Nej, jag plockar ur disken efter 
några timmar 

Inga problem, den används inte 
mellan frukost och lunch 

Max 20 min skulle fungera för 
mig 

En halvtimme skulle vara bra 

20. Uppfattar ni att diskmaskinen väsnas och 
är det i så fall ett problem? 

Nej, den går ganska tyst Nej, det är ingen i närheten när 
den körs 

Nej Nej, den är ganska tyst 

21. Tänker du på energiförbrukningen vid val 
av diskprogram? 

Nej, dock brukar jag aldrig köra 
en maskin med bara några 
föremål i 

Nej Nej Lite, vi kör det snabbaste 
programmet 

22. Känns det viktigt för dig som person? (om 
ja, varför?) 

Ja, man borde tänka på miljön Inte direkt Hemma tänker jag på sånt, men 
inte här 

Ja, hemma kör vi alltid fulla 
maskiner 

23. Är knapparna lätta att förstå? Nej, det är svårt att förstå hur man 
byter program och temperatur 

Ja Ja Ja 
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Äldreboende 1 2 3 4 5 
Diskmaskin Míele G 7855 Míele G 7855 Míele G 7855 Míele G 7855 Bosch 
1. Hur ofta använder du er 

diskmaskin (alltså hur ofta 
körs den?) 

5-6 gånger om dagen 6-7ggr om dagen 3-4 gånger om dagen 3-4 gånger per dag 
 

2 gånger per dag 

2. Är maskinen full när du 
sätter igång den? (om inte 
varför?) 

Oftast full, ibland får man 
köra den ändå för att få bort 
disken inför nästa måltid 

Kanske inte alltid, i så fall 
kör man den halvfull för att 
man vet att den kommer att 
behövas tom senare 

Ja, nästan överfull Oftast full men ibland på 
eftermiddagarna är den 
halvtom om personalen inte 
vill lämna disk efter sig 

Ja, annars väntar vi med att 
sätta igång den till efter nästa 
måltid 

3. Hur mycket disk har ni här 
per dag? 

Koppar, glas, tallrikar och 
bestick till 15 boende samt 
personal 

Tallrikar och glas och 
koppar för 15 boende plus 
lite personal 

Tallrikar, glas, koppar, 
bestick till 10 boende plus 
2-3 personal 

Tallrikar, glas, koppar, 
bestick till 11 boende 
(varierar beroende på 
matsedel) 

Frukost, lunch och fika för 8 
– 10 pers inklusive personal 

4. Vad är det för något som du 
diskar i diskmaskinen? 

Porslin, plastmuggar med 
pip, bestick, kannor, 
kaffebryggares delar, 
diskborste, ”pet-emot-kant” 

Porslin, pet emot kant, 
pipmuggar, diskborstar, 
hinkar och matlådor 

Porslin, kannor, karotter, 
baktillbehör, 
pillerkross, ”pet-emot-
kant”, vaser, krukor 

Porslin, bestick, glas, 
muggar, ibland grytor, 
kaffekannor 

Porslin, bestick, koppar, glas 
och kastruller om de får plats 

5. Är det något ni brukar diska 
i annat syfte än att få bort 
matrester? (T.ex. LEGO) 

Nej Nej Nej Nej Nej 

6. Är det något som du väljer 
att diska för hand, och i så 
fall varför? 

Grytor (ofta med 
teflonbeläggning) som tar 
mkt plats i maskinen, 
plasttillbringare som blir 
fula, pillerkross som 
används flera gånger per 
måltid 

Grötgrytan eftersom man 
har så mycket annan disk. 
Pillerkross eftersom de 
används så ofta (10ggr per 
måltid) 

Skärbrädor och brickor 
som inte får plats 

Vaser, pillerkross (kan 
samla på sig 
diskmedelsrester), kantiner 
(tar för stor plats i 
maskinen) 

Kastruller om det inte finns 
plats i diskmaskin 

7. Brukar ni behöva förrengöra 
föremålen innan ni stoppar 
in dem i diskmaskinen? 

Sköljer av Sköljer bara av  Sköljer bara av Sköljer bara av Sköljer av ganska noga 

8. Tycker du att det finns det 
några nackdelar med den 
här diskmaskinen idag? 

Den nedre korgen är inte 
riktigt anpassade för de 
tallrikar som används. 
Plastglas vänder på sig och 
fylls med vatten 

Nej, den rymmer lagom 
mycket. Vill inte ha smutsig 
disk stående för länge, 
därför behövs inte större 

Det blir inte rent om man 
inte sköljer av eller packar 
för tätt 

Överkorgen är dåligt 
utformad, det får inte plats 
så många glas och de står 
ostadigt. Alla olika föremål 
passar inte i de olika facken. 
De får ont i ryggen eftersom 
maskinen står för långt ner 

Den har varit trasig och blivit 
lagad men är fortfarande inte 
helt ok. Diskmedelsfacket går 
inte att stänga och den väsnas.  



Bilaga D    Sammanställning av behovsanalyser 
 
 
  
 

  D7 

9. Hur känns hanteringen då 
du fyller och tömmer 
diskmaskinen? 

Bra Bra höjd men dum 
placering i hörnet. Svårt att 
komma åt 

Bra Korgdelen för tallrikarna 
sitter lite väl löst. Handtaget 
på överkorgen används inte 
och är mest i vägen 

Känns bra, kan inte komma 
på något som är dumt 

10. Skulle du föredra om 
korgarna gick att ställa upp 
på bänken? 

Nej, det finns ingen plats 
samt att det skulle bli tungt 
att bära 

Nej 
 

Nej, det blir jobbigt för 
ryggen 

Nej det skulle bli för tungt. 
Kanske om den varit på en 
högre nivå 

Nej, det blir för tungt. Har 
använt en sådan maskin på ett 
annat ställe 

11. Är det några speciella saker 
som är svårhanterade idag 
och som man skulle kunna 
lösa på något annat sätt? 
Har ni några idéer? 

 
 
 

Nej Nej Nej Överkorgen där glas staplas. 
Den skulle kunna vara helt 
plan så att de står stadigt 
och man kan ställa dem som 
man vill 

Nej 

12. Använder du något 
tillbehör/program/tillval 
idag som du inte kan vara 
utan? 

Vi använder alltid 
normaldisk 

Nej Vi använder alltid samma 
program 

Samma program oftast, 
60°C eller 65°C 

Nej 

13. Vet du hur gammal maskinen 
är? 

6 månader 6mån 4 år 5 år Vet ej 

14. Vet du hur ofta ni byter 
maskin? 

Ca vart 15:e år Vart 10:e år kanske Säkert 10 år Nej Nej 

15. Tycker du att den nuvarande 
är bättre/sämre än den 
tidigare, varför? 

Vet ej Vet inte 
 

Den förra hade backar 
vilket man fick ont i 
ryggen av 

Backmaskinen är bättre för 
att den tar kortare tid och 
backarna är lättare att 
stapla. Men den diskar inte 
alltid rent 

Vet inte 

16. Är du nöjd med hur torr 
disken blir när maskinen 
kört klart?  

Ja, den är torr när den 
svalnat 

Ja Sådär, kan behöva 
handdukstorka ibland 

Ja Ja 

17. Använder maskinen 
recirkulerande vatten, i så 
fall hur ofta byter de vatten? 
(Till större cafémaskiner) 

Nej Nej Nej Nej Nej 

18. Hur lång tid tar det 
diskprogrammet du brukar 
använda idag? 

Under 30 min Runt 30 min  Runt 15 min Ca 20 min Ca 1h och 30 min 
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19. Tycker du att det spelar 
någon roll? Är det ok? (om 
inte, vad skulle vara den 
ultimata tiden?) 

Helt ok Helt ok Lagom långt Är helt okej, men bör inte ta 
längre än 20 min 

1h skulle vara bra 

20. Uppfattar ni att 
diskmaskinen väsnas och är 
det i så fall ett problem? 

Under diskningen är det 
inget problem men när den 
är klar tjuter den något 
fruktansvärt 

Nej, köket ligger så avskilt 
så det stör inte. Den piper 
när den är klar, och det är 
absolut inte nödvändigt 

Låter lite och kan 
överrösta TV:n i 
allrummet 

Låter störande om de 
boende ser på TV. Det piper 
något fruktansvärt när 
maskinen är klar 

Väsnas mycket och det är 
störande för vi sitter här inne 
och spelar spel och umgås.  

21. Tänker du på 
energiförbrukningen vid val 
av diskprogram? 

Disken måste uppnå en viss 
temp, väljer program 
därefter 

Disken måste uppnå en viss 
temp, väljer program 
därefter 

Nej Nej, bara temperaturen 
(måste uppnå 60°C) 

Nej inte direkt, men vi brukar 
välja det korta programmet 
för att det ska gå fortare 

22. Känns det viktigt för dig som 
person? (om ja, varför?) 

Ja om det funnits ett eko-
program hade vi kört det 

Kör alltid det bästa 
programmet så inte så 
mycket 

Nej Försöker att tänka på att 
alltid köra fulla maskiner 

Nej 
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Förskola 1 2 3 4 
Diskmaskin Electrolux ESF – 6221 1) Electrolux  

 2) Míele 
Electrolux Cardinal 5160 Electrolux  

1. Hur ofta använder du er diskmaskin 
(alltså hur ofta körs den?) 

1 gång per dag,  
5 dagar i veckan 

Nr 1, 1 gång per dag 
Nr 2, 3 gånger per dag 

3 gånger om dagen (alltså efter 
måltiderna) 

3 gånger om dagen (efter 
måltiderna) 

2. Är maskinen full när du sätter igång 
den? (om inte varför?) 

Ja i stort sett Inte alltid, beror på antal barn. 
Väntar oftast till den är full. 

Frukost: Halvfull 
Middag: Full 
Mellanmål: Halvfull 

Alltid full, får diska det som 
inte får plats för hand 

3. Hur mycket disk har ni här per dag? Några tallrikar från frukost och 
mellanmål (ca 12 barn) 

Tallrikar till ca 18 barn på 
frukost och mellanmål och ca 
24 barn till lunch 

Disk för ca 12 barn. Dessutom 
en del små skålar och 
tillbringare eftersom barnen 
häller upp allt själva vid borden 

Disk för 20 barn samt personal 
för frukost, lunch och 
mellanmål 

4. Vad är det för något som du diskar i 
diskmaskinen? 

Muggar, bestick och tallrikar. 
Någon gång om året diskas en 
back med leksaker som t.ex. 
LEGO 

Muggar, bestick, tallrikar, 
skålar, ibland haklappar och 
leksaksskålar av plast 

Muggar, bestick, tallrikar, 
skålar, vattenflaskor och de små 
skålarna och tillbringarna 

Muggar, bestick, tallrikar, 
skålar, vattenflaskor och de små 
skålarna, gratängformar och 
tillbringarna 

5. Är det något ni brukar diska i annat 
syfte än att få bort matrester? (T.ex. 
LEGO) 

Bakterier på leksaker någon gång 
om året 

Nej, leksaker görs rent i 
skötrummet där stor vask finns 

Nej  Nej, städning sköts av 
föräldrarna på helger. Tvättar 
ibland leksaker i tvättmaskin i 
tvättpåse. Diskar även små 
leksaker för hand ibland 

6. Är det något som du väljer att diska 
för hand, och i så fall varför? 

Haklappar, för då försvinner 
trycket 

Haklappar, vissa anser att de 
går sönder fortare annars 

Kantiner Kastruller och skålar p.g.a. att 
maskinen redan är full. 
Leksaker och krukor ibland  

7. Brukar ni behöva förrengöra 
föremålen innan ni stoppar in dem i 
diskmaskinen? 

Bara skölja av dem Nr 2, förrengör alltid med 
borste, annars blir det inte rent. 
Banan och tjockare såser går 
inte bort annars 

Sköljer endast av Sköljer av  

8. Tycker du att det finns det några 
nackdelar med den här diskmaskinen 
idag? 

Dålig kvalitet på korgarna, 
knapparna sitter fram så barnen 
kommer åt dem, tar lång tid 

Nr 1, gammal och trasig just nu, 
skall bytas ut. Den diskade dock 
bättre än nr 2. Nr 2 diskar 
dåligt, smulor fastnar i botten 
på muggar och diskmedlet sitter 
kvar i doseringsfacket och går 
inte att få bort. Överkorgen kan 
åka ut om man drar för hårt 
 

Den extrahyllan som går att 
fälla ner i överkorgen är mest i 
vägen. Hade inte så små koppar 
att den gick att utnyttja. Skulle 
ha suttit högre upp 

Den är på tok för liten. Den 
brukar bli fullproppad och då 
blir det inte rent. Måste använda 
sig av 60 grader enligt miljö 
och hälsa. Tar jättelång tid (ca 
3h) 
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9. Hur känns hanteringen då du fyller 
och tömmer diskmaskinen? 

Besticken faller igenom korgarna 
om dessa är trasiga 

Bra Bra Det är mycket bra design av 
överkorgen. Tallrikarna får inte 
plats jämte varandra i nedre 
korgen.  

10. Skulle du föredra om korgarna gick 
att ställa upp på bänken? 

Nej, saknar utrymme Nej, tyngre lyft Nej, det skulle bara bli tungt Nej, blir för tungt 

11. Är det några speciella saker som är 
svårhanterade idag och som man 
skulle kunna lösa på något annat 
sätt? Har ni några idéer? 

Nej 
 
 
 
 
 
 
 

Nej Nej inte vad jag kan komma på Se fråga 9. Kanske tre plan så 
man slipper bestickkorgen 

12. Använder du något 
tillbehör/program/tillval idag som du 
inte kan vara utan? 

Nej Vi byter program efter disk Nej Måste köra på 60 grader 

13. Vet du hur gammal maskinen är? 19 år Nr 1, ca 15 år 
Nr 2 ca 6 år 

Vet ej 6-7 år 

14. Vet du hur ofta ni byter maskin? Har ej bytt sen dagiset byggdes - Vet ej - 
15. Tycker du att den nuvarande är 

bättre/sämre än den tidigare, varför? 
- Nr 1 tar längre tid men diskar 

bättre 
- Ungefär samma sorts maskin 

16. Är du nöjd med hur torr disken blir 
när maskinen kört klart?  

Nej, den är jätteblöt Nr 2 ger mycket ånga men blir 
torr om man väntar lite. Hon 
som jobbar 2h på lunchen torkar 
disken eftersom hon inte har tid 
att vänta.  

Snabbprogrammet torkar inte så 
bra 

Ja, låter luckan stå öppen en 
stund 

17. (Använder maskinen recirkulerande 
vatten, i så fall hur ofta byter de 
vatten? Till större cafémaskiner) 

- - - - 

18. Hur lång tid tar det diskprogrammet 
du brukar använda idag? 

1h och 15 min Nr 2, Det programmet för 
frukost och mellanmål tar ca 30 
min. Det programmet för 
lunchen tar 1h och 15 min 

Snabbprogrammet tar 30 min 
och lunchprogrammet tar 1h 
och 30 min 

2-3 h 
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19. Tycker du att det spelar någon roll? 
Är det ok? (om inte, vad skulle vara 
den ultimata tiden?) 

Skulle föredra 30-40 min. Skulle 
kanske diska leksaker oftare då 

Nr 2 tar lagom lång tid. Nr 1 
alldeles för lång tid 

Föredrar 30 min eftersom det är 
skönt att få undan disken efter 
måltiderna 

1,5 timme skulle kännas mycket 
bättre 

20. Uppfattar ni att diskmaskinen väsnas 
och är det i så fall ett problem? 

Nej, är inte så högljudd Nej, barnen kan till och med 
ligga och sova i vilorummet 
som ligger precis jämte köket 

Nej Låter lite grann kanske inte så 
jättejobbigt men den hörs 

21. Tänker du på energiförbrukningen 
vid val av diskprogram? 

Ja, alltid eko-programmet och 50 
grader 

Väljer snabbprogrammet för att 
tänka på miljön.  

Nej inte egentligen Det tar längre tid så därför 
använder vi det inte.  

22. Känns det viktigt för dig som person? 
(om ja, varför?) 

Viktigt att tänka på miljön och 
vad man använder för diskmedel, 
särskilt i offentliga miljöer 

Mycket viktigt, går alltid runt 
och släcker lampor här och där 

Är tveksam Ja, jag diskar undan för hand 
istället för att köra några koppar 
och tallrikar bara 
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Frisersalong 1 2 3 4 5 6 
Vilka föremål brukar 
ni diska varje dag? 
 

Glas, koppar, tallrikar, 
bestick, lunchlådor, 
färgskålar 

Glas, koppar, tallrikar, 
bestick, lunchlådor, 
färgskålar 

Glas, koppar, tallrikar, 
bestick, lunchlådor, 
färgskålar 

Glas, koppar, tallrikar, 
bestick, lunchlådor, 
färgskålar, penslar 

Glas, koppar, tallrikar, 
bestick, lunchlådor, 
färgskålar, penslar 

Koppar, glas, tallrikar, 
bestick och 
mätinstrument (det som 
används när man 
blandar färg) 

Gör ni det för hand 
eller har ni någon 
diskmaskin? 
 

För hand Diskmaskin (färgskålar 
för hand) 

För hand  För hand För hand Vi diskar för hand 

Är det några föremål 
som ni skulle vilja 
diska i maskin men 
inte gör (om 
diskmaskin finns)? I 
så fall vad och 
varför? 
 

 Nej, lättare att skölja ur 
dem för hand 

    

Hur kommer det sig 
att ni inte har någon 
diskmaskin? 
 

Får ej plats och känns inte 
nödvändigt för så lite disk 

 Får ej plats, alla diskar 
sin egen disk 

Inte så mycket disk att det 
anses behövas 

 Finns ej plats och 
känns onödigt för så lite 
disk 

Har aldrig kommit på 
tal  

Är det några föremål 
som ni skulle vilja 
kunna diska i en 
diskmaskin men inte 
gör? 
 

Nej, saxar, kammar och 
knivar måste tvättas med 
alkohol. Färgskålar och 
penslar måste diskas 
direkt annars kan de 
missfärgas. 

Samma som föregående Kanske tallrikar och 
glas. 

Nej, penslarna är de mkt 
noga med att rengöra 
direkt då det kan fastna 
färg som löses upp vid 
nästa användning.  

Nej, skålarna diskas 
med en gång 

Nej, det går lika fort att 
skölja ur färgskålarna 
och sätta de på tork. 
Alla sköter sin egen 
disk 

Om det nu utformas 
en diskmaskin med 
inredningssystem 
anpassat för era 
föremål skulle ni 
kunna tänka er att 
köpa den då? 
 

Nej Nej  Nej Nej  Nej Nej  
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Om inte, varför? 
 

Inget behov eller plats Inget behov  Inget behov Inget behov eller plats Inget behov eller plats Det känns onödigt att 
lägga pengar på det. 
Vill inte diska saxar i 
maskinen, de är 
värdefulla för oss och 
kan kosta allt från 800-
10 000kr. Det är inget 
man släpper ifrån sig.  
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Funktionsområde: inredningssystem 
Funktion Klass* Anmärkning 
Stapla disk HF  
Tåla hög temperatur N 60°C  
Tåla korrosiv miljö N  
Tåla diskmedel N  
Följa  formspråk Ö ASKO:s 
Beskriva funktion Ö  
Underlätta in- och utdragning Ö av korgar 
Underlätta  rengöring Ö  
 
Funktionsområde: knivhylla 
Funktion Klass* Anmärkning 
Möjliggöra stapling Ö av knivar och platta, smala föremål 
Förhindra personskador Ö  
Förhindra slitage Ö  
 
Funktionsområde: överkorg 
Funktion Klass* Anmärkning 
Möjliggöra stapling N främst av glas och koppar 
Optimera utrymme Ö  
Förbättra torkning Ö avrinning av vatten 
Optimera  utrymme Ö för glas, koppar och knivar 
Förbättra stabilitet Ö för vinglas 
Påverka  stabilitet Ö för glas och koppar 
Möjliggöra  stapling Ö av assietter 
Öka användbarhet Ö olika föremål av olika storlek 
Tillåta höjdvariation Ö av olika föremål som t.ex. vaser 
Tydliggöra placering Ö av spolarm 
Underlätta rengöring Ö  
 
Funktionsområde: mellankorg 
Funktion Klass* Anmärkning 
Möjliggöra stapling N främst av koppar och köksredskap 
Förbättra torkning Ö avrinning av vatten 
Underlätta användning Ö löstagbart korgsystem 
 
Funktionsområde: underkorg 
Funktion Klass* Anmärkning 
Möjliggöra stapling N främst av större föremål som tallrikar 
Förbättra  stabilitet Ö av tallrikar, formar osv. 
Variera funktion Ö för olika föremål av olika storlek 
Underlätta rengöring Ö av filter 
 
Funktionsområde: bestickkorg 
Funktion Klass* Anmärkning 
Möjliggöra stapling N främst av bestick 
Förenkla hantering Ö vid i- och urplockning 
Förhindra  dislokation Ö av lätta föremål 
Separera föremål Ö för renare resultat 
Placeras stabilt Ö  

*  HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd 
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Bilaga F    Kravspecifikation för caféer, äldreboenden och förskolor 
Sida: 1(2) 

Nummer: 3 

Projekt   
Inredningssystem för 
semiprofessionell diskmaskin  

Specifikation 

för:          Inredningssystem till caféer, äldreboenden  
 och förskolor Datum:090424 (090219) 

Förändringar K = krav 
Ö = önskemål 

Krav Kommentar 

  
K 

1. Underhåll 
   1.1 Det skall gå att komma åt och rengöra silen i 
diskmaskinen 

1.1 Silen i botten på diskmaskinen bör rengöras vid behov. För 
att underlätta rengöringen är det viktigt att inredningssystemet 
går att plocka ur.   

 
Ändrad 090424 

 
K 

2. Storlek 
2.1 Inredningssystemet ska utformas efter 

befintliga mått 

2.1 Dagens diskmaskin har måtten: bredd 53,5 cm, djup 51 cm 
och höjd 64,5 cm.  
För att passa dagens konstruktion av skenor bör storleken på 
korgarna inte överstiga följande höjdmått: 
Underkorg 27 cm 
Mellankorg 8 cm 
Överkorg 24 cm 

 
Ändrad 090421 

 
Ö 

3. Vikt 
   3.1 En korg i inredningssystemet utan föremål bör 
inte väga mer än 3000 g 

3.1 ASKOS nuvarande korgar till XXL väger: 
Underkorg 2700 g 
Mellankorg 1990 g 
Överkorg 3640 g 
De nya korgarna bör inte överskrida dessa vikter. 
Om under- och mellankorgarna skall gå att lyfta ur är det viktigt 
att de inte väger för mycket. Detta för att undvika skador hos 
användaren.  

  
K 

         

4. Säkerhet 
   4.1 Användaren ska inte kunna skada sig på 
inredningssystemet 

 

 
 
 

Tillagd 090421 
 
 

Tillagd 090317 
 

 
K 
 

Ö 
K 
 

Ö 

5. Tillverkning 
   5.1 Det ska kunna tillverkas med effektiva och 
rationella tillverkningsmetoder.  
   5.2 Anpassat till befintliga tillverkningsmetoder 
   5.3 Inredningssystemet ska kunna tillverkas i ca 
20 000 exemplar per år. 
   5.4 Korgarna bör ha samma placering som i 
dagens diskmaskin 

5.1  Till exempel formsprutning av plastdetaljer som ASKO 
använder sig av idag. 
5.4 Spolsystemet behöver då inte förändras, vilket förenklar 
tillverkningen. Korgarna kan dock placeras annorlunda om det 
är väl motiverat. 
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Sida: 2(2) 

Nummer: 3 

Projekt   
Inredningssystem för 
semiprofessionell diskmaskin  

Specifikation 

för:          Inredningssystem till caféer, äldreboenden  
                                   och förskolor Datum: 090424 (090215) 

Förändringar K = krav 
Ö = önskemål 

Krav Kommentar 

 
 
 
 

 
Ö 
 

Ö 

6. Kund 
   6.1 Inredningssystemet ska passa den tänkta 
målgruppen 
   6.2 Inredningssystemet ska vara lättförståeligt 

6.1 De specifika föremål som diskas hos målgrupperna skall 
enkelt kunna staplas i diskmaskinen.  
6.2 Eftersom diskmaskinen ska kunna användas av många olika 
personer är det viktigt att en manual inte skall behövas för att 
förstå hur det fungerar. 

 
 
 

Ändrad 090429 

 
K 
 

K 
 

K 
K 

7.  Material  
   7.1 Inredningssystemet ska tillverkas av ett 
material som inte är skadligt för miljön 
   7.2 Plastdelar som väger mer än 25 g ska vara 
återvinningsbara och märkta med ISO 11 469.  
   7.3 Materialet ska hålla för 20 års användning 
   7.4 Materialet ska klara av en korrosiv miljö, hög 
temperatur och diskmedel 

7.1 Prototypen kommer dock att tillverkas av polyamid. 
7.2 Enligt Nordiska Miljömärkningsnämnden är detta är ett krav 
för att produkten skall kunna märkas med Svanen.   
 

 
Tillagd 090421 

 
Ändrad 090421 

 
 
 
 

Tillagd 090429 

 
Ö 
 

Ö 
Ö 
 

Ö 
 

Ö 

8.  Korgfunktioner 
   8.1 Inredningssystemet till café bör rymma 
brickor, uppläggningsfat och plåtar.  
   8.2 Inredningssystemet bör ha minst tre plan 
   8.3 Underkorgen skall rymma tallrikar med 29 cm 
i diameter 
   8.4 Överkorgen skall rymma assietter med 19 cm i 
diameter 
   8.5 Den korg som används för glas bör vara 
vinklad 
    

8.1 För att personal på caféer skall slippa diska så mycket som 
möjligt för hand bör dessa föremål kunna staplas i inrednings-
systemet.  
8.5 Detta för att undvika att vatten samlas på ovansidan av 
koppar och glas. 
 

  
K 
 

Ö 

9.  Formspråk 
   9.1 Inredningssystemet ska passa ASKO:s 
formspråk och designlinjer 
   9.2 Det ska hålla både form- och färgmässigt i 20 
år 

9.1 ASKO:s formspråk står för mjuka former samt enkla linjer. 
9.2 20 år är den ungefärliga livslängden på en diskmaskin idag 
och inredningssystemet skall därför hålla lika länge som de 
övriga komponenterna.  
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Bilaga G   Personas & scenarios 
  

Kenneth är 52 år gammal och bor en 70-talsvilla i Linköping 
med sin fru Anneli och hunden Ceasar. Hans två barn Hanna och 
Klara är vuxna och utflugna sedan några år. Kenneth jobbar 
sedan 20 år som undersköterska på ett äldreboende i Linköping 
där han trivs bra och kan tänka sig att jobba tills pensionen. Han 
har börjat planera vad han och Anneli ska göra då de blir 
pensionärer och har därför, för att få en bättre pension, också gått 
upp till att jobba heltid från att ha jobbat 75 %.   
 
Kenneths stora passion är att laga mat, till Annelis stora glädje 
eftersom hon inte är något vidare på matlagning. Det blir 
däremot hon som oftast får ta hand om disken i hemmet. 

Kenneth gillar också att hjälpa sina döttrar med diverse byggnationer i sina nya hus, något som 
uppskattas av Hanna och Klara. Då Kenneth inte jobbar, lagar mat eller fixar hus är han ofta ute 
på långa promenader med Ceasar.  
 
På äldreboendet där Kenneth jobbar bor det 15 vårdtagare i åldrarna 60-90 år. De äldre är oftast 
pigga och gillar att hjälpa till lite på boendet då det finns möjlighet. I köket sköter personalen allt 
från frukost till disk och städning. De får all mat färdiglagad från ett storkök och behöver därför 
inte göra något mer än servera den. De stora kantiner som maten kommer i är däremot 
besvärliga att diska och dessa brukar Kenneth oftast diska för hand. Annars diskar de det mesta i 
deras diskmaskin som oftast körs omkring fem gånger per dag. Kenneth tycker att disken är en 
stor arbetsbörda som tar mycket tid och han skulle helst slippa den helt. Men personalen på 
boendet hjälps åt allihop så han behöver oftast bara plocka i och ur en maskin om dagen.  

En dag på jobbet för Kenneth 
På äldreboendet där Kenneth jobbar ser vardagen ungefär likadan ut från dag till dag. Han jobbar 
nästan bara dagspassen eftersom han gillar att komma hem i tid. Han börjar jobbet kl sju på 
morgonen och hjälper då de äldre att tvätta och klä sig. Medan han går sin runda plockar han 
med sig glas och andra föremål som använts under natten och som behöver diskas. Många av de 
boende tar då också sin medicin vilket gör att många plastglas används som Kenneth ställer i 
diskmaskinen.  
 
Runt nio är det frukost och då serveras det oftast någon form av gröt, smörgåsar, juice, kaffe och 
ibland ägg och sill. Frukosten är det målet då det används mest och olika sorters porslin. Maten 
serveras alltid från en vagn där porslin och kantiner med mat ställs. När de äldre ätit klart, 
samlar personalen in smutsdisken och ställer den på vagnen igen. Besticken läggs i en hink med 
vatten och diskmedel för att de inte ska behöva skölja av dem. Vagnen körs sedan in i köket där 
de sköljer av tallrikarna och sätter sedan in dem och glasen i maskinen. Diskmaskinen blir 
väldigt full, då plastglasen redan tar upp mycket plats. Ibland kan Kenneth behöva köra hela tre 
maskiner med glas, plastglas, djupa och platta tallrikar, bestick, knivar, brickor och andra 
föremål. Under frukosten delas och mals också många tabletter i en så kallad ”pillerkross”. 
Denna diskas då för hand omkring fem-sex gånger eftersom de behöver använda den till olika 
personers mediciner. De kantiner som maten kommer i brukar de också alltid få diska för hand 
eftersom de inte får plats bland alla tallrikar och blir oftast heller inte helt rena i maskin. Disken 
tar upp mycket tid för Kenneth hans kollegor efter frukosten eftersom diskprogrammet tar 
uppemot en timme. De tycker det är jobbigt att lasta ur de undre korgarna där tallrikar och större 
föremål står. Oftast är de två personal som jobbar med diskmaskinen åt gången och hjälps åt att 
plocka i och ur. Tallrikar och glas förvaras i köksskåpen ovanför diskmaskinen, medan besticken 
står på vagnen i små korgar. Kenneth brukar då köra vagnen till diskmaskinen och plocka i 
besticken direkt från maskinens korgar till bestickkorgarna på vagnen för att slippa springa 
emellan dem. 
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På förmiddagen delas det ofta ut saft till de äldre på boendet i plastglas. För att diskmaskinen ska 
vara tom till middagen brukar Kenneth ibland diska glasen innan maten. Han bryr sig inte så 
mycket om att det är inte är miljövänligt att köra halvfulla maskiner eftersom det gör arbetet 
enklare. Plastglasen är ganska lätta och vänder gärna på sig i maskinen och fylls med vatten, 
något som Kenneth tycker är dumt eftersom han då får torka dem för hand. Innan middagen 
brukar någon i personalen lasta vagnen med tallrikar och glas innan maten hämtas från storköket. 
Sedan serveras maten precis som vid frukosten från vagnen och personalen fyller sedan 
diskmaskinen från vagnen. Det är också vid middagen mycket porslin som ska diskas eftersom 
de äldre ofta vill ha både mjölk och saft att dricka i olika glas och det serveras alltid efterrätt på 
assietter. Kenneth brukar därför smita iväg på lunchrast efter middagen för att slippa att ta hand 
om disken. 
 
 
På eftermiddagen brukar inte Kenneth ha så mycket att göra då många av de äldre sover middag. 
Hans kollegor bakar då ibland något fikabröd till trekaffet, vilket uppskattas av både Kenneth 
och de boende. När de äldre har vaknat serveras det kaffe och kaka, men alla vill oftast inte fika 
eftersom de tycker de äter alldeles för mycket på hemmet. Ibland kommer det också anhöriga 
och hälsar på och då har de kanske med sig eget fika. Kenneth brukar servera också fikat från 
vagnen eftersom den är lätt att förflytta. Efter kaffet är det mycket koppar, glas och tefat att 
diska. Kenneth brukar precis hinna köra en maskin innan det är dags att rapportera till nästa 
arbetspass personal vid halv fyra. Ibland lämnar han dock disken om det blir mycket att göra 
eller om han inte orkar plocka ur maskinen. Då tar kvällspersonalen hand om disken eftersom 
det är ganska lugnt i början av passet. Senare på kvällen diskar personalen kvällsmålets disk 
samt de hinkar som använts till besticken. Nattpersonalen diskar nästan aldrig något i maskin, 
endast diskborstar och disktrasor. 
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Malin är 20 år gammal och bor hemma hos sina föräldrar och 
småsyskon i en villa utanför Kungsbacka. Förra året tog Malin 
studenten från samhällsprogrammet med inriktning ekonomi. 
Under dessa tre år hann hon tröttna rejält på budgetar o.s.v. så nu 
vet hon inte alls vad hon vill studera i framtiden. Malins bästa 
kompis Emma är heller inte säker på sina framtidsplaner, de har 
därför bestämt sig för att åka på en resa istället. Destinationen är 
Sydamerika, detta främst för att hälften av deras skolkamrater 
skall åka till Australien.  
 

För att spara ihop pengar till den stora resan jobbar Malin heltid 
på ett café Kringlan i centrala Kungsbacka. Hon fick jobbet 

genom en annons i den lokala tidningen och det är snart ett år sedan hon började.  Kringlan är ett 
relativt litet café och Malin har därför fått lära sig allt från brödbeställning till hantering av 
dagskassan. I Kungsbacka finns inte så många fik och därför är Kringlan ofta fullsatt på lunchen. 
Köket är egentligen lite för litet och det är detta som hindrar Malins chef Ann från att utöka 
antalet sittplatser. I köket sköts allt från bakning och matlagning till diskning. Malin är för 
nuvarande lite irriterad på Ann för att hon inte köper in mer porslin till Kringlan. Som det är nu 
måste Malin diska hela tiden för att undvika att kaffemuggar och assietter tar slut. Maskinen tar 
visserligen inte så lång tid men hur ska hon hinna med att både ta betalt, servera och diska på en 
gång. När Ann bakar och förbereder rätter brukar diskbänken vara överfull av disk. Det är sagt 
att Malin skall hjälpa Ann att ta hand om disken medan hon har hand om kunderna.  Men sedan 
gymnasieskolans alla esteter börjat fika på Kringlan har hon svårt att diska undan i köket i den 
takt som Ann smutsar ner. Bortsett från diskdilemmat trivs Malin jättebra på jobbet. Hon har 
pratat med Ann om att ta ledigt i tre månader för Sydamerika och sedan komma tillbaka och 
spara ihop pengar till ytterligare en resa.  
 
När Malin inte jobbar eller planerar resor med Emma tycker hon om att träna dans på gymmet. 
Att åka in till Göteborg och shoppa är en annan hobby som Malin fått lägga åt sidan nu när hon 
behöver pengar till Sydamerika.   

En dag på jobbet för Malin 
Det första Malin gör när hon kommer till Kringlan vid halv elva är att se över hur det ser ut i 
köket. Hon kontrollerar att Ann har förberett det som behövs till lunchen och att diskbänken och 
diskmaskinen står tom. Av erfarenhet vet Malin att Ann ibland glömmer att ta fram vissa 
förberedda rätter eller bakverk ur frysen. Om det inte vore för att Ann var så stressad jämt skulle 
hon nästan kunna misstas som dement ibland.  
 
Eftersom backen med bestick står kvar i maskinen tar Malin med sig den ut i caféet för 
urplockning. Bredvid kassan finns det fyra krukor som hon sorterar besticken i. Hon ser till så att 
tallrikarna och assietterna står staplade vid mikrovågsugnen på bänken bakom kassan. Kringlan 
har ingen riktig lunchmeny men det kommer ändå en del kunder för att köpa paj och smörgåsar. 
Lunchruschen börjar oftast runt halv 12 och håller på till lite efter kl 13, och det brukar bli 
ungefär två fulla brickställ då med mängder av glas och koppar. Eftersom klockan inte hunnit bli 
så mycket börjar Malin städa vid espressomaskinen. Båda mjölkkannorna står framme och de ser 
inte speciellt fräscha ut. De två brickor som står i brickstället skvallrar om att de använts till två 
kaffe latte. Ann berättar att det varit en lugn morgon och att det bara varit två kunder som ätit 
frukost där. De andra som kommit in har bara köpt smörgåsar och kaffe för att ta med. Malin bär 
ut kannorna till köket och hämtar även brickorna med disk från stället. Det går att rulla med 
stället in i köket men när det är så få brickor föredrar Malin att låta stället stå kvar. Det går 
fortare så anser hon, även om det känns mer i axlar och rygg. Diskmaskinen i köket diskar en 
back i taget men den är snabb. Malin har aldrig klockat maskinen men den tar inte mer än 3 min. 
Malin är mån om att disken skall bli riktigt ren, därför ser hon till att noga skölja ur kannorna 
och skrapa bort det skum som fastnat på insidan kannan med diskborsten. Malin sköljer av 
smulorna på tallrikarna och slattarna i kaffeglasen innan hon staplar dem i backen som står jämte 
diskhon på diskbänken. Besticken slänger hon ner i en hink med vatten som står i diskhon. 
Ibland önskar hon att det var samma korg till bestick som tallrikar så man slapp ha den där 
hinken som tar upp halva diskhon. Backen blev bara halvfull men hon bestämmer sig ändå för 
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att köra igång maskinen. Hon vet att det är mer miljövänligt att köra backen när den är full, men 
eftersom det snart är lunch måste hon ha porslinet och kannorna tillgängliga.  
 
Under lunchen hjälps de åt att ta betalt, diska och göra kaffe. De flesta kunderna brukar vara 
snälla och ställa undan sina brickor i brickstället. Skulle det komma fler än 20 matgäster måste 
Malin tömma brickställen under lunchen. Oftast brukar hon då bara rulla in brickstället i köket, 
skrapa av matresterna i en soptunna som står på golvet och stapla tallrikar och koppar i varandra 
på diskbänken. Om det nu inte saknas tallrikar eller muggar, då måste hon starta en maskin med 
en gång.  
 
Efter lunchen är brickställen tömda och diskbänken är överfull. Malin tömmer hinken med 
bestick i en back som åker in i diskmaskinen och börjar skölja av tallrikarna. Det mesta går bort 
men rödbetssalladen sitter oftast som klister. Ibland krävs det nästan tre omgångar i 
diskmaskinen innan det går bort. Backen med bestick får stå och torka på en bänk i caféet medan 
Malin diskar resten. Ann har precis börjat förbereda lite röror, därför åker en del bunkar, knivar 
och skärbrädor även med i backarna. Tallrikarna staplas och bärs sedan ut till bänken bakom 
kassan. När kopparna diskats i maskinen blir det ofta fullt med vatten på ovansidan. Därför 
brukar Malin vända kopparna och torka lätt med en handduk innan hon bär ut dem till 
espressomaskinen. Det blir mycket spring fram och tillbaka med den rena disken. Det brukar 
Malin känna i fötterna när hon kommer hem runt 19-tiden.  
 
Kringlan stänger vid 18 och fram till dess brukar det bli så pass många kunder som vill fika att 
det fyller ungefär två brickställ till. Samtidigt som Malin serverar kunder försöker hon även 
diska undan brickdisken och ta hand om köksdisk från Anns matlagning. Köksdisken såsom 
kastruller, skärbrädor och pajformar tar upp stor plats i maskinen och kräver mer förrengöring än 
brickdisken, därför börjar Malin bli irriterad över att Ann inte kan tänka på att använda de lite 
mindre skålarna så hon får plats med mer i maskinen samtidigt. Vissa föremål är till och med för 
stora för att få plats i maskinen och Malin brukar därför få diska dessa för hand.  
 
Efter stängning är det dags att skura golven, städa toaletterna och räkna kassan. De passar även 
på att rengöra espressomaskinen med alla dess tillbehör som har varit igång hela dagen. 
Maskinen torkas av och handtagen läggs först i vatten för att sedan diskas för hand. Malin och 
Ann brukar turas om med dessa sysslor och ibland kommer Anns man Håkan och hjälper till 
med städningen. Malin misstänker att det är för att Ann skall komma hem någon gång.  
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Jessica är 36 år gammal och bor med sin sambo Jens i en 3-
rumslägenhet i centrala Malmö. Jessica och Jens träffades genom 
gemensamma vänner och har nu varit ett par i snart fyra år. 
Jessica jobbar som förskolefröken på Humlan och cyklar till 
jobbet varje dag. Regniga dagar önskar hon att hon kunde ta bilen 
till jobbet, men eftersom Jens som arbetar som mäklare behöver 
den på arbetet, så blir det cykel.  
 
Jessica tycker bättre om sitt jobb på förskolan under vår- och 
sommarsäsongen. Det är inte riktigt lika roligt att leka med 
barnen i slask och blåst som när solen skiner och fåglarna kvittrar. 
Jessica hör till en av de få fröknar på Humlan som tycker om att 
leka med barnen och se dem utvecklas, till skillnad från några av 

hennes arbetskamrater som hellre sitter inne och dricker kaffe och skvallrar med varandra.   
 
Lunchen som serveras på Humlan levereras från en skola som ligger 500 m bort. Gunnar är 
vaktmästare där och det är han som kommer med maten varje dag. Humlan har ett litet kök för 
tillagning av frukost och mellanmål. I förra veckan installerades en ny diskmaskin i köket 
eftersom den förra gått sönder, Jessica som började vänja sig vid att diska för hand även på 
jobbet. Antalet barn på Humlan varierar från dag till dag men som mest är det 20st. Då räcker 
oftast inte maskinen till efter lunch utan vissa föremål brukar Jessica diska för hand.  
 
Under helgerna tycker Jessica och Jens om att åka på utflykter i Skåne och titta efter potentiella 
hus. Deras dröm är att hitta ett fint lagom stort hus ute på landet så de kan flytta in och skaffa 
barn. Eftersom Jens är mäklare borde det ju inte vara så svårt anser Jessica, som börjar känna av 
den biologiska klockan, men Jens är otroligt petig eftersom han ser mängder av hus på jobbet.  

En dag på jobbet för Jessica 
På förskolan Humlan börjar dagen halv sju för Jessica, vilket enligt hennes egen mening är en 
aning tidigt. De flesta av barnen på förskolan kommer runt sju, men en del börjar inte förrän 
framåt förmiddagen. Jessica brukar se till att barnen är upptagna med leksaker eller böcker på 
morgonen så att hon hinner ordna med frukost. Oftast äter barnen yoghurt eller fil med smörgås 
och mjölk till frukost. Eftersom en del av barnen bara är ett år, får de också välling i nappflaskor. 
På Humlan har de köket och matsalen i samma rum, så de behöver inte springa så långt med mat 
och porslin. Ibland hjälper barnen till att duka för att lära sig hur de ska göra hemma. Jessica 
brukar hjälpa de yngsta barnen med maten vid måltiderna eftersom det kan vara svårt för dem att 
hålla maten på bordet. På Humlan har man filosofin att omgivningarna ska anpassas efter barnen 
och inte efter de vuxna, därför är alla möbler och allt porslin som används i litet format för att 
passa ett barns storlek. Då barnen ätit klart brukar Jessica skölja av tallrikarna och sedan ställa in 
dem i diskmaskinen. Glas och porslin lastas direkt från borden till diskmaskinen. Oftast går all 
disk från frukosten in i en maskin eftersom tallrikarna och glasen är ganska små. Däremot måste 
hon diska vällinggrytan för hand då den inte får plats. Nappflaskorna kan också få handdiskas 
eftersom de inte står så stabilt i diskmaskinen och piparna far omkring då de är ganska lätta. 
Haklapparna som barnen bär under frukosten vill Jessica inte diska i maskinen eftersom hon 
tycker att plasten slits mer och de blir fula.  
 
Efter frukost brukar Jessica gå ut med barnen och leka på lekplatsen. Eftersom fröknarna oftast 
jobbar två eller tre ihop per dag, brukar en då stanna inne och ta rast och dricka lite kaffe.  
Diskmaskinen brukar då få gå och fröknarna brukar inte plocka ur den förrän framåt 
förmiddagen. Porslinet förvarar de i köksskåpen över diskbänken och besticken i lådan bredvid 
diskmaskinen. Ibland kan det hända att något nyfiket barn är framme och trycker på någon 
knapp på diskmaskinen, så då kan den ha stannat och Jessica får starta om den. På förmiddagen 
leker oftast barnen med leksakerna på avdelningen t.ex. bilar, dockserviser, klossar och pussel. 
Ibland kan det hända att barnen smutsar ner leksakerna eller stoppar dem i munnen och Jessica 
brukar då skölja av dem i tvättstället ute i städskrubben.  
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Då det är dags för lunch kommer vaktmästaren Gunnar med maten i stora kantiner. Jessica 
brukar lägga över maten i mindre skålar och ställer ut dem på varje bord så att barnen kan ta sig 
själva. Efter maten staplas disken likadant som vid frukosten och eftersom kantinerna sköljs ur 
för hand, får allt annat oftast plats i en och samma maskin. Diskmaskinen får sedan gå och 
Jessica plockar oftast ur disken när barnen sover middag. Då brukar också Gunnar komma in på 
en kopp kaffe innan han hämtar kantinerna.  
 
Runt halv tre börjar Jessica duka fram för mellanmål. Idag ska de få jordgubbskräm med 
smörgås och barnen hjälper därför till att duka fram små djupa tallrikar, muggar och skedar. 
Mellanmålsdisken får oftast inte plats i samma maskin som lunchdisken, om det inte är så att 
många barn är sjuka då det blir mindre disk. Oftast kör de dock maskinen fyra gånger per dag. 
Eftermiddagen fortsätter sedan med lek och utomhusaktiviteter tills föräldrarna hämtar barnen 
och Jessica slutar för dagen.  
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   Bilaga J   Ritning 1 av inredningssystemet 
 
 
 
 

(mm) 
Överkorg skala 1:5 

Lister stål EN 1.4301 
Stänger stål 
Hjul POM 
Handtag PP-T20 
Examensarbete – ASKO 2009-05-08 
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   Bilaga J   Ritning 2 av inredningssystemet 
  
   

(mm) 
Mittkorg skala 1:5 

Bestickkorgar PP-T20 
Stänger stål 
Hjul POM 
Examensarbete – ASKO 2009-05-08 
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   Bilaga J   Ritning 3 av inredningssystemet 
 
 
 

(mm) 
Underkorg skala 1:5 

Lister stål EN 1.4301 
Stänger stål 
Hjul POM 
Handtag PP-T20 
Examensarbete – ASKO 2009-05-08 
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Bilaga L   Utvärdering av kravspecifikation  
 

K = krav 
Ö = 

önskemål 
Krav Uppfyllt 

 
K 

1. Underhåll 
   1.1 Det skall gå att komma åt och rengöra silen i 
diskmaskinen 

 
���� Den undre korgen är 

helt uttagbar 
 

K 
2. Storlek 
2.1 Inredningssystemet ska utformas efter befintliga 

mått 

 
���� Se bilaga J 

 
Ö 

3. Vikt 
   3.1 En korg i inredningssystemet utan föremål bör 
inte väga mer än 3000 g 

 
*  

 
K 

         

4. Säkerhet 
   4.1 Användaren ska inte kunna skada sig på 
inredningssystemet 

 
* 

 
K 
 

Ö 
K 
 

Ö 

5. Tillverkning 
   5.1 Det ska kunna tillverkas med effektiva och 
rationella tillverkningsmetoder.  
   5.2 Anpassat till befintliga tillverkningsmetoder 
   5.3 Inredningssystemet ska kunna tillverkas i ca 
20 000 exemplar per år. 
   5.4 Korgarna bör ha samma placering som i dagens 
diskmaskin 

 
���� se kapitel 8.3 

 
���� se kapitel 8.3 

* 
 

���� se figur 10 & 43 

 
Ö 
 

Ö 

6. Kund 
   6.1 Inredningssystemet ska passa den tänkta 
målgruppen 
   6.2 Inredningssystemet ska vara lättförståeligt 

 
���� se kapitel 9.2 

 
���� se kapitel 9.2 

 
K 
 

K 
 

K 
K 

7.  Material  
   7.1 Inredningssystemet ska tillverkas av ett material 
som inte är skadligt för miljön 
   7.2 Plastdelar som väger mer än 25 g ska vara 
återvinningsbara och märkta med ISO 11 469 
   7.3 Materialet ska hålla för 20 års användning 
   7.4 Materialet ska klara av en korrosiv miljö, hög 
temperatur och diskmedel 

 
���� se kapitel 8.3 

 
����  se kapitel 8.3 

  
����  se kapitel 8.3 
����  se kapitel 8.3 

 
Ö 
 

Ö 
Ö 
 

Ö 
 

Ö 

8.  Korgfunktioner 
   8.1 Inredningssystemet till café bör rymma brickor, 
uppläggningsfat och plåtar.  
   8.2 Inredningssystemet bör ha minst tre plan 
   8.3 Underkorgen skall rymma tallrikar med 29 cm i 
diameter 
   8.4 Överkorgen skall rymma assietter med 19 cm i 
diameter 
   8.5 Den korg som används för glas bör vara vinklad    

 
���� se kapitel 9.1 

 
���� se figur 43 

���� se kapitel 9.1 
 

���� se kapitel 9.1 
 

���� se figur 44 
 

K 
 

Ö 

9.  Formspråk 
   9.1 Inredningssystemet ska passa ASKO:s formspråk 
och designlinjer 
   9.2 Det ska hålla både form- och färgmässigt i 20 år 

 
���� se kapitel 8.4 

 
* 

 
* = Utvärdering har ej varit möjlig 


