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Abstract 

This report contains the concept development of measure device for a kitchen 

tap, the basic function is to measure the amount of water. The purpose with this 

product is to replace the current use of a handheld cup when measuring water, 

but since the measuring cup still fills its function much of the report is focused 

on using modern technology with innovative solutions to find unexpected 

needs. The report is based on the writers own idea and the need for such a 

product, the report has been conducted without contractor with guidance from 

School of Engineering at Jönköping University. 

The report describes how the process of an idea to a finished concept focused 

on the design process. The implementation involves numerous concepts that 

have been developed with the help of methods like brainstorming and build-

test-method to later be screened of with different methods for screening to 

result in a final concept. 

The final concept resulted in a measuring device that blends well in to the 

modern kitchen. The concept has been developed with the idea that form 

should follow function. The concept was designed to be both easy to install and 

to use. The result is presented with renderings and a material presentation 

model. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete omfattar konceptutvecklingen av en mättillsats för 

vattenkranen i köket, vars grundfunktion är att mäta mängden vatten. Syftet 

med produkten är att ersätta dagens användande av decilitermått vid 

vattenmätning, då decilitermåttet fortfarande fyller sin funktion inriktar sig 

arbetet på att utnyttja modern teknik för att med innovativa funktioner hitta nya 

omedvetna behov. Examensarbetet grundar sig på författarnas egen idé och 

behov av en sådan produkt, examensarbetet har utförts utan uppdragsgivare 

med handledning från tekniska högskolan i Jönköping. 

Rapporten beskriver hur arbetet har fortskridit från en idé till ett färdigt koncept 

med inriktning på designprocessen. Genomförandet innefattar att ett flertal 

koncept som har utvecklats med hjälp av metoder så som brainstorming och 

bygga-testa-metoden för att sedan sållas ut med hjälp av olika urvalsmetoder 

och resultera i ett slutgiltigt koncept. 

Det slutgiltiga konceptet resulterade i en mättillsatts som smälter in i det 

moderna köket. Hela konceptet har designats med målet att form ska följa 

funktion. Konceptet konstruerades både för att vara lätt att montera och 

använda. Resultatet av arbetet presenteras med renderingar och en fysisk 

presentationsmodell. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle där stress och energislöseri är ett stort problem krävs det nya 

sätt och produkter för att förenkla sin vardag. Ett problem med energislöseri är 

oförmågan att se hur mycket onödig energi vi gör åt. Ett stort osynligt slöseri i 

vardagen är då man diskar under rinnande vatten eller låter kranen rinna för att 

få rätt temperatur.  

Med nya smarta produkter kan den upptagna individen avlastas då produkten 

kan ta över en del av arbetsmomenten. 

Rapporten innefattar de olika metoder och processer som använts för att ta en 

idé till ett färdigt koncept. Tyngdpunkten i rapporten ligger på designprocessen. 

Detta examensarbete utförs som en avslutande del i programmet maskinteknik 

med inriktning produktutveckling och design på Tekniska Högskolan i 

Jönköping. 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är viljan att realisera en idé och på så sätt utveckla de 

kunskaper som erhållits under studietiden. Idén är att utveckla en produkt som 

mäter mängden vatten direkt från kranen istället för att använda sig av ett 

decilitermått. Då det t.ex. vid matlagning ofta blir många fyllningar av 

decilitermåttet och det är lätt att tappa räkningen. Då decilitermåttet fortfarande 

fyller sin funktion som mätdon löser det inte ett nytt problem, utan författarna 

vill istället utnyttja modern teknik för att med innovativa funktioner fylla ett 

omedvetet behov.  

 

1.2 Syfte och mål 

Grundfunktionen hos produkten är att mäta volymen på mängden vatten som 

spolas fram och därmed skapa medvetenhet om sin vattenförbrukning. 

I första hand är mättillsatsen tänkt att användas istället för ett decilitermått men 

den kan även visa hur mycket vatten som förbrukas och på så sätt få 

användaren att minska sin vattenförbrukning.  

Produkten ska vara praktisk och utformad på ett sådant sätt som gör 

användandet enkelt. Mättillsatsen ska vara enkel att fästa direkt på den 

befintliga kranen. Produkten ska smälta in i det moderna köket men även 

utstråla exklusivitet och skapa en ”vill ha” känsla.  

Produkten riktar sig till den teknikintresserade moderna människan som söker 

funktion, stil och alltid är på jakt efter nya prylar. 

För att utstråla känslan av kvalitet och exklusivitet som kunden söker bör form- 

och materialval väljas så att integrationen med befintlig kran blir naturlig. 
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Syftet med arbetet är att gå från en idé till färdigt koncept genom att arbeta med 

produktutvecklingsprocessen och använda de kunskaper författarna redan har 

för att på egen hand ta fram ett realiserbart koncept som har en innovativ 

funktion. Samt att få större kunskap om hur olika metoder kan visualisera en 

produkt genom skisser, renderingar och modeller. 

Målet är att ta fram ett realiserbart koncept som uppfyller kraven som ställs i 

kravspecifikationen (bilaga 1), antingen genom att använda befintliga 

komponenter eller via egen mekanisk lösning sätta samman en ny produkt så 

att uppfinningshöjd nås.  

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att omfatta programmering eller sammansättning av 

eventuell elektronik då detta kräver mera ingående kunskaper i ämnet. Hänsyn 

kommer dock att tas till ungefärliga utrymmeskrav för att elektroniken ska 

rymmas i konstruktionen. Ingen fungerande prototyp kommer att tillverkas, 

endast en presentationsmodell på konceptet kommer att tas fram. 

För att arbetet inte ska bli för omfattande kommer ej hänsyn till 

materialkostnad och tillverkningskostnad beröras.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten fortsätter med en teoretisk bakgrund där de metoder, komponenter, 

material och tillverkningsmetoder som använts under 

produktutvecklingsprocessen förklaras mer ingående. Därefter följer en 

beskrivning av hur genomförandet har gått tillväga för att avslutas med 

resultatet som sedan diskuteras i slutsatsen.  

1.4.1 Organisation 

Handledare: Professor Lars Eriksson Designer MFA, Jönköpings tekniska 

högskola. 

Då detta examensarbete genomfördes utan någon uppdragsgivare så har ett 

större ansvar på konceptupplägg, planering och tidsplan (bilaga 2) legat på 

författarna. 

Vid kontinuerliga veckomöten har stor hjälp och goda råd givits av handledaren 

Lars Eriksson har haft en väsentlig roll pga. avsaknaden av uppdragsgivare. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras de metoder, givare, material och 

tillverkningsmetoder som använts vid det fortsatta arbetet. 

 

2.1 Metoder 

Nedan följer en förklaring på de metoder som används under projektets gång. 

2.1.1 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen skapas i inledningen av produktutvecklingsprocessen och 

avser att underlätta arbetet med att systematiskt analysera samtliga krav och 

önskemål på produkten. Funktionsanalysen ska så kortfattat som möjligt lista 

alla funktioner som produkten skall eller bör uppfylla i de tre kategorierna 

huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda funktioner.[1] 

2.1.2 Imagebord 

För att skapa en känsla av vad modellen ska utstråla används en Imageboard. 

Den består av ett antal bilder som reflekterar de värdeord som satts för 

projektet. Kolaget med bilder är sedan en vägledning i skiss och modellarbetet 

och fungerar både som inspiration och guidning. 

2.1.3 Personas 

Personan är en arketypisk påhittad användare som beskriver personen 

konceptet riktar sig till.[2] 

2.1.4 Produktsemantik 

Produkten kommunicerar med användaren via form, yta och utseende. Det är 

viktigt att form följer funktion och att produkten genom designen förmedlar rätt 

budskap till den tänkta målgruppen. Med hjälp av designen skall produkten 

kommunicera vad den är till för, hur den ska användas och ge respons när den 

används korrekt.[3]  
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2.1.5 Kanomodellen 

Kundens behov kan delas in i tre grupper (se figur1): 

Basbehov, självklara behov som måste uppfyllas för att kunden ska bli nöjd. 

Uttalade behov, de behov som kunden förväntar sig att få, och upplever som 

viktiga. 

Omedvetna behov, kunden vet inte alltid sina dolda behov och vilka som kan 

uppfyllas. Genom att hitta och tillfredställa dessa omedvetna behov med en 

innovativ produkt eller funktion skapas en attraktiv produkt.[4] 

 

Figur 1. Kanomodellen [3] 

 

2.1.6 Konceptgenerering 

Det finns många olika metoder för att generera koncept, skapa nya idéer och 

stimulera ett kreativt skapande. De metoder som har använts i huvudsak är 

brainstorming, den morfologiska metoden och bygga-testa-metoden. 

2.1.6.1 Brainstorming 

Brainstorming är en enkel och effektiv metod som med fördel utförs i grupp i 

en kreativ miljö som på kort tid genererar en mängd olika idéer och koncept. 

Alla idéer dokumenteras för att sedan utvärderas, ingen kritik eller bedömning 

får framkomma under själva sessionen. Utfallet av en brainstorming session 

blir ofta att ett flertal lösningar kombineras till en lösning. [1] 

2.1.6.2 Morfologimatris 

I en morfologimatris listas de delfunktioner som ska lösas, sedan utvecklas så 

många lösningskoncept till delfunktionerna som möjligt. Genom att kombinera 

de olika delfunktionerna och dess lösningar kan ett stort antal koncept skapas. 

Genom denna teknik skapas ofta nya innovativa kombinationer.[5] 
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2.1.6.3 Bygga-testa-metoden 

Genom att tillverka enkla arbetsmodeller i t.ex. lera, kartong eller ”grönskum” 

uppkommer ofta lösningar som annars inte skulle dykt upp vid enbart skissande 

och 3D-modellering. Att göra arbetsmodeller är ett snabbt sätt att utvärdera 

fysisk storlek och form för att uppleva den fullskaliga modellen i sin tänkta 

miljö.[1,3] 

2.1.7 Urvalsmetoder 

Att välja ut de ”bästa” koncepten för vidareutveckling är ofta väldigt svårt, 

speciellt i ett stadium då det finns begränsad kunskap och information om 

problemet [5]. För att reducera antalet koncept har metoderna 

genomförbarhetsbedömning, elimineringsmatris och beslutsmatris används. 

2.1.7.1 Genomförbarhetsbedömning 

Genomförbarhetsbedömning, även kallat ”gut feel” används ofta i början av 

konceptgenereringen för att snabbt sålla bort omöjliga eller olämpliga 

lösningar. Genomförbarhetsbedömningen baseras på produktutvecklarens eget 

omdöme om konceptet är värt att arbeta vidare med, om något behöver ändras 

eller om det överhuvudtaget är genomförbart.[5] 

2.1.7.2 Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris, även kallad Go/No-Go-sållning används för att kontrollera 

huruvida koncepten eller tekniken uppfyller kundkrav och andra önskemål. De 

olika koncepten radas upp och utvärderas mot kraven och beslut tas om 

konceptet ska fullföljas (go), eller elimineras (no-go).[5] 

2.1.7.3 Beslutsmatris 

Beslutsmatris, även kallat ”Pugh-metoden” är en relativ bedömning där 

koncepten utvärderas om de är bättre, sämre eller lika bra som ett 

referenskoncept. Kriterierna som skall jämföras viktas på en skala från 1 till 5, 

bästa resultat uppnås om både viktning och matris utvärderas individuellt av 

varje intressent. Slutresultatet fås sedan genom att jämföra, diskutera och lägga 

samman de olika resultaten, detta leder till den slutgiltiga rangordningen mellan 

koncepten.[5] 
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2.2 Flödesgivare 

En givare är en komponent som reagerar på en fysisk input och konverterar 

denna till en elektrisk signal som är kompatibel med den övriga elektriska 

kretsen. 

Det finns många olika sätt att mäta vätskeflöde t.ex. genom elektromagnetism, 

ultraljud eller termisk transport. Fördelarna med dessa mätmetoder är att de ej 

har några rörliga delar och inte skapar något tryckfall i flödet, nackdelarna är 

att de ställer vissa krav på mediet och kräver oftast en relativt hög 

strömförsörjning.  

Det traditionella sättet att mäta flöde är genom att vätskeflödet skapar en 

rotation av en rotor vars vinkelhastighet är proportionell mot hastigheten av 

flödet vilket sedan omvandlas till en elektrisk signal.[6] 

 

2.3 Material 

Nedan följer tänkbara material och de egenskaper som är viktiga för 

konstruktionen. 

2.3.1 Mässing 

Mässing är en legering med koppar (Cu) och 5-50% zink (Zn). Mässing har 

mycket bra formbarhet och maskinbearbetningsegenskaper och är 

återvinningsbart. Det kan formgjutas och bearbetas med de flesta maskiner. Det 

finns två typer av mässing Alfa som används till ammunitionshylsor och 

musikinstrument och Alfa-Beta som används till ventiler, pumphusdetaljer, 

vattenledningar och kranar.[7] 

2.3.2 Polyvinylklorid 

Polyvinylklorid (PVC) är i sin rena form hårt och sprött, men med tillsats av 

mjukgörare så kan den få en konsistens liknande gummi. PVC är en väldigt 

billig, återvinningsbar och anpassningsbar plast. Den går att formspruta, 

varmforma, maskinbearbeta och färga till önskad nyans. Vanliga 

användningsområden är trädgårdsslangar och konstläder.[7] 
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2.3.3 Polykarbonat 

Polykarbonat (PC) är en teknisk plast vilket innebär att den har bättre 

mekaniska egenskaper än kommersiella plaster. Den kan formsprutas och 

varmformas. Smälttemperaturen är 225 °C, men bearbetas först vid 250-280 

°C. PC har mycket hög slagtålighet och förändras obetydligt ner till -40 °C. PC 

är helt genomskinlig och kan lackeras i önskad färg och kan legeras med andra 

polymerer för att få anpassade egenskaper. PC har mycket bra egenskaper vid 

höga och låga temperaturer och är återvinningsbart. PC används i cd/dvd 

skivor, skyddsglasögon, kåpor till rakapparater och andra 

hushållsprodukter.[8]. 
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2.4 Tillverkningsmetoder 

Nedan följer de tillverkningsmetoder som kan bli aktuella vid tillverkning av 

produkten. 

2.4.1 Formsprutning 

Plastgranulat matas genom en tratt som leder till en cylinder där granulaten 

smälts och blandas till rätt viskositet, samtidigt trycker en matarskruv eller kolv 

in smältan genom ett eller flera munstycken in i en gjutform. Olika plaster kan 

sprutas in under samma operation. Smältan stelnar sedan under tryck, därefter 

öppnas formen och modellen tas ut och processen kan börja om. Verktyg och 

maskinkostnad är mycket hög därför krävs en stor serie för att motivera 

formsprutning.[8] 

2.4.2 Varmformning 

En förbestämd mängd plastgranulat läggs i en delad varm form som smälter 

granulaten, sedan pressas formen samman och plasten tillåts stelna. Kostnaden 

för verktyg och maskin är hög så serier över 500 detaljer är önskvärda.[9] 
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3 Genomförande 

I genomförandet beskrivs hur projektet har fortskridit från att börja med en 

förstudie till ett färdigt koncept.    

 

3.1 Förstudie 

Genomförandet inleddes med en förstudie för att kontrollera ifall konceptet var 

praktiskt genomförbart och om produkten redan var patenterad eller fanns på 

marknaden. Förstudien användes också till inspiration och för att finna 

användbara lösningar vid genomförandet av konceptet. 

3.1.1 Patentsökning 

För att undersöka om det fanns några patent på liknande produkter och om 

konceptet skulle kunna innefatta en möjlig patentansökan, så inleddes 

förstudien med en patentsökning. 

Sökningarna gjordes på de världsomfattande patentdatabaserna espasnet [10] 

och Google patents [11], även europeiska mönsterskydd söktes på databasen 

OHIM [12]. 

Endast ett fåtal relevanta patent påträffades och redovisas kortfattat nedan, en 

längre beskrivning finns i bilaga 3. Inget mönsterskydd på en snarlik produkt 

påträffades vid sökningen. 

 

Patent 1: Liknande koncept med en volymmätare som fästs direkt på 

kranen. Detta patent är dock från 1973 och ej så omfattande. 

Patent 2: Temperaturmätare med kulled som fästs direkt på kranen. 

Patent 3: En badrumsblandare med inställningsbar temperatur, flöde och 

typ av stråle. 

Patent 4: En modul som fästs på duschslangen med inställning av bl.a. 

temperatur.  

 

Då patent redan fanns och eftersom det fanns fler nackdelar än fördelar med att 

söka ett patent så fortsatte inte vidare arbete kring patentansökan. 
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3.1.2 Konkurrentsökning 

Då patentsökningen var genomförd återstod det att se om det fanns några 

liknande produkter på marknaden idag. För detta användes sökmotorn Google 

[13]. Konkurrentundersökningen gjordes för att få inspiration, idéer och hitta 

redan utvecklade produkter som kunde användas i konceptgenereringen. 

 

Ingen liknande produkt hittades men författarna fann ett liknande koncept 

(figur 2). Under sökandet efter konkurrenter hittades LED-munstycket (figur 3) 

och kulleden (figur 4) som kom att användas som inspiration och referens 

under konceptutvecklingen. 

 

 

   

Figur 2. Faucet Buddy [14]  Figur 3. LED- munstycke [15] Figur 4. Kulled [16] 
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3.1.3 Krandesign studier 

För att få en uppfattning om hur olika köksblandare ser ut och om de hade 

några gemensamma drag studerades Mora armatur [17], Gustavsberg [18] och  

FM Mattsons [19] produkter. Även de kranar som släkt och vänner har blev 

föremål för detaljstudier. Det visade sig att det finns en mängd olika 

köksblandare alla anpassade för olika typer av kök t.ex. det moderna, det 

traditionella och det lantliga köket. 

För att begränsa oss men samtidigt ta fram ett koncept som ska passa in i så 

många kök som möjligt, valdes att gå vidare med en hög (figur 5) och en låg 

(figur 6) kran med modernt utseende. 

Mycket tid lades på att skissa in sig på kranar för att göra det fortsatta arbetet 

med skisser lättare. Vi använde oss både av traditionella metoder som skissning 

med markerpennor men även av SolidWorks som är ett datorbaserat CAD-

program. 

  

 Figur 5. Rendering Hög kran Figur 6. Rendering Låg kran 
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3.2 Definition av konceptet 

I detta avsnitt definieras vilka krav, önskemål och funktioner som konceptet 

ska uppfylla, vad konceptet ska utstråla och vilka målgrupper som konceptet 

ska attrahera. 

3.2.1 Funktionsanalys 

För att analysera de krav och funktioner som produkten ska ha, genomfördes en 

funktionsanalys (bilaga 4). Där framkom att produktens huvudfunktion är 

volymmätning, men även andra funktioner såsom temperatur och 

flödesmätning är önskvärda. Den används sedan i det fortsatta arbetet med att 

göra kravspecifikationen, samt att styra konceptutvecklingen. 

3.2.2 Kravspecifikation 

Då författarna inte hade en uppdragsgivare som kunde bidra med en 

kravspecifikation lades mycket tid på att ta fram kraven på egen hand (bilaga 

1).  

De krav på temperaturområde och arbetstryck på vattnet som produkten ska 

klara av följer den europeiska standard som gäller för köksblandare.[20] 

Resterande krav framkom under förstudien och genom funktionsanalysen. 
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3.2.3 Imageboard 

För att komma fram till nedanstående värdeord har brainstorming använts och 

diskussion med handledaren Lars Eriksson ägt rum. Sedan diskuterades de 

alternativ som kommit upp och resulterade i adjektiven. 

 Modern 

 Praktisk 

 Exklusiv 

 Precision 

 High-tech 

 

Figur 7. Imageboard [21] 
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3.2.4 Personas 

Dessa personas resulterade i den köksmiljö och de funktioner som produkten 

kom att innefatta för att attrahera den tänkta målgruppen. 

Maria 31år 

Maria bor i en hyresrätt i Haninge utanför 

Stockholm tillsammans med sin man Markus 

och deras gemensamma söner på 5 och 8 år. 

Hennes stora intressen är heminredning och 

att baka och laga mat till sin familj. Hon 

älskar recept och följer dessa slaviskt, hon 

tar t.o.m. fram decilitermåttet när hon ska 

koka pasta, och termometern när hon ska 

mäta upp jästvattnet.  

   

Maria hatar sitt tråkiga standardkök och drömmer ständigt om den dagen då 

familjen flyttar till villa eller köper lägenhet så hon kan bygga sitt drömkök. 

Men hon gör dock det bästa av situationen genom att köpa väldigt exklusiva 

och lyxiga köksmaskiner  

Marias miljömedvetenhet väcktes redan i tonåren och hon tänker dagligen på 

vad hon och hennes familj skulle kunna göra för miljön. Hon stör sig t.ex. 

väldigt mycket på sin man Markus då han ofta har en tendens att lämna 

kökskranen på i flera minuter för att få ”rätt temperatur” på sitt dricksvatten 

eller då han ständigt envisas med att diska under rinnande vatten. 

Erik 35 år  
Erik jobbar som konstruktör åt ett lokalt 

möbelföretag. Han bor tillsammans med 

Malin som jobbar på energimyndigheten. De 

har precis skaffat sig en villa i ett nytt 

bostadsområde i utkanten av en medelstor 

stad. Till vardags kör Erik en stadsjeep som 

är driven av biobränsle, han gillar 

kombinationen av att kunna skryta med sin 

bil men ändå ha gjort ett miljövänligt fordonsval.  

Malin brukar berätta för sina vänner om Eriks goda matlagning, vilket 

resulterat i många middagar där Erik gärna visat upp sin kulinariska förmåga 

tillsammans med sitt toppmoderna kök. Tillsammans lever de efter den 

moderna livssynen att vara energieffektiva och toppmoderna, vilket paradoxalt 

nog resulterat i många utbytta saker som ligger undanstoppade i förråden. Både 

Erik och Malin är mycket intresserade av nya produkter som kan förenkla och 

förnya deras tillvaro. Kan en produkt göra detta samtidigt som den bidrar till att 

energieffektivisera deras bostad så är den ett självklart val. 

Figur 8. ”Maria” [22]  

Figur 9. ”Erik” [23] 
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3.3 Produktval Flödesgivare 

Avsnittet innehåller de olika flödesgivare som undersöktes, en sållning av dessa 

samt ett resultat där den lämpligaste givaren presenteras. 

3.3.1 Modeller 

Ett avgörande moment i utvecklandet av konceptet var att finna en flödesgivare 

som uppfyllde alla de krav som ställdes på flödesgivaren i kravspecifikationen. 

För att inte arbetet skulle bli för omfattande övergavs idén om att skapa en egen 

lösning och begränsades till att undersöka de befintliga flödesgivarna på 

marknaden idag. Sökningen gjordes i största del på olika sökmotorer på 

internet, men även direktsökningar på givartillverkare och elektronikföretags 

hemsidor genomfördes. 

De flesta flödesgivare på marknaden är tillverkade för industrin och har därför 

helt andra specifikationer än de som eftersöktes. Många modeller sorterades 

snabbt bort men åtta modeller som vid en första kontroll verkade vara 

intressanta och möjliga lösningar undersöktes närmare och listas nedan. 

1. Paddelhjulsmätar DF100 [24] 

2. Flowmeter Macnaught M05 [25] 

3. Lutz flödesmätare TR [26] 

4. Floreda FT10 [27] 

5. Swissflow SF800 [28] 

6. Aichi VN10 [29] 

7. Kubler UDMS-25 [30] 

8. Remag 46500-164-4F44 [31] 
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3.3.2 Elimineringsmatris 

De åtta modeller som hade klarat den första sållningen fick sedan genomgå en 

Go/No-Go-sållning (figur 10) för att undersöka om de uppfyllde kraven från 

kravspecifikationen, även andra viktiga kriterier togs med i sållningen. 

 

Figur 10.  Elimineringsmatris 
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3.3.3 Resultat flödesgivare 

Endast en flödesgivare klarade de angivna kraven och det var givaren SF800 

från Swissflow (figur 11, 12) för fullstädiga specifikationer se bilaga 5. Två 

andra givare som var nära att klara kraven var givarna från Floreda och Remag 

men då båda dessa hade lite för högt minimiflöde och var lite större än SF800 

beslutades att det blir givaren från Swissflow som konceptet kommer att bygga 

på.  

Swissflow SF800 mäter flödet med hjälp av en rotor som endast väger 0,04g 

och p.g.a. av det radiella flödet som skapas i rotorhuset flyter rotorn nästan helt 

friktionsfritt. Rotorns hastighet mäts av en infraröd sensor som direkt skapar en 

elektrisk digital pulssignal. Detta innebär att givaren har en väldigt lång 

livslängd, hög precision och ett lågt tyckfall i flödesgivaren. 

I standardutförandet är givaren gängad med den brittiska standardgängan 3/8” 

BSP, men vid en beställning av en stor serie är det möjligt att få givaren med en 

annan gänga. Författarna valde dock att jobba vidare med givaren som den är i 

standardutförandet, efter det kontaktades Swiss Flow och de erbjöd sig att 

skicka en flödesgivare, vilket var till hjälp under arbetet. 

 

    

Figur 11. Swissflow SF800[32] Figur 12. Ritnig Swissflow SF800 
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3.4 Koncept 

Två konceptgenereringar med urval genomfördes innan ett slutgiltigt koncept 

valdes ut. 

3.4.1 Konceptgenerering - Sållning 1 

Konceptgenereringen inleddes med att en morfologimatris (bilaga 6) skapades, 

denna utgjorde sedan en grund för det fortsatta arbetet. Detta tillsammans med 

brainstorming och samtidigt skissande genererade ett antal enklare skisser. 

Detta bidrog dels till olika konceptförlag men även att nya idéer på lösningar 

kom fram. Nästa steg var att skissa koncepten noggrannare för att effektivare 

kunna beskriva modellerna (bilaga 7). 

För att lättare kunna sålla bland de många konceptförslag som uppkommit 

beslutades att göra ett antal arbetsmodeller i grönskum. Åtta modeller gjordes 

som sedan testades och fotograferades på befintlig kran i köksmiljö för att 

lättare kunna välja ut vilka förslag som det skulle arbetas vidare med se 

figur13. 
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Figur 13: Sållning 1 
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3.4.1.1 Resultat sållning 1 

Arbetsmodellerna utgjorde grunden vid den första sållningen. Med hjälp av 

dessa upptäcktes ett flertal avgörande aspekter, framförallt på hur grundformen 

skulle kunna formges för att konceptet skulle smälta in på kranen och i köket. 

Det framkom att för på ett naturligt sätt kunna avläsa en eventuell display så 

måste modellen kunna riktas mot användaren. 

För att välja de koncept som skulle vidareutvecklas användes ”gut-feel” med 

hjälp av för- och nackdels- tabellen. Efter handledarmöte och konsultation av 

handledaren Lars Eriksson valde författarna att vidareutveckla koncept 2 och 3, 

detta baserades framförallt på konceptens symmetri och utseende. 

3.4.2 Vidareutveckling av koncept – Sållning 2 

Efter beslut om hur grundformen skulle se ut gjordes en mängd olika skisser 

baserat på konceptvalet (bilaga 8). Av samtliga skisser valdes åtta favoriter ut 

och presenteras mer ingående nedan (figur 14): 
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Figur 14. Skisser - sållning 2 
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3.4.2.1 Beslutsmatris - Pugh 

Med hjälp av handledaren Lars Eriksson anpassades Pughmatrisen då det inte 

var möjligt att utvärdera alla kriterier mot skisser. De kriterier som inte gick att 

utvärdera sattes till 0 men beaktades i den fortsatta processen.  

För att uppnå ett bra resultat av Pughmatrisen genomfördes både viktning och 

resultat individuellt för att sedan jämföras, diskuteras och sammanställas till en 

slutgiltig matris (figur 15). 

 

Figur 15. Pughmatris 
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3.4.2.2 Resultat sållning 2 

De tre koncept som fick bäst resultat var koncept 1, 2 och 5. Dessa diskuterades 

med handledaren Lars Eriksson vilket resulterade i att de bästa delarna från de 

tre koncepten kombinerades till ett slutgiltigt koncept (figur 16).   

Knapparna togs från koncept 1 då det ansågs vara den bästa lösningen för ett 

enkelt och smart funktionsbyte.  

Delningslinjen mellan bakstycke och framstycke togs från koncept 2 och 

anpassades för att följa greppet för att ge ett renare intryck. 

Greppet togs från koncept 5, då ett stort men ändå diskret grepp passade bäst in 

på konceptet. 

Displayen gjordes så stor som möjligt för en lättare avläsning. 

 

Figur 16. Slutgiltigt koncept 
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3.5 Konstruktion och design 

Kapitlet innefattar förklaringar av vad och hur konceptet ska designas, 

konstrueras och tillverkas. 

3.5.1 Arbetsmodell slutgiltigt koncept 

En arbetsmodell på det slutgiltiga konceptet tillverkades i grönskum (figur 17) 

för att fastställa att den passade bra in på kökskranen och att 

betraktningsvinkeln på displayen var bra. Modellens storlek anpassades efter 

flödesgivaren och arbetsmodellens huvudmått användes sedan vid skapandet av 

CAD-modellen. 

 

Figur 17. Arbetsmodell slutgiltig 

3.5.2 CAD- modellering  

För att kunna lösa detaljkonstruktionen och göra de slutgiltiga finjusteringarna i 

den yttre designen modellerades konceptet upp i CAD-programmet 

SolidWorks. CAD-modellen användes också för att ta fram renderingar, 

ritningar och sprängskisser för att kunna beskriva den slutgiltiga produkten. 

Modellen skapades med hjälp av skisserna och den slutgiltiga arbetsmodellen. 

Då konceptet är en konsumentprodukt som kommer ha mycket reflektioner är 

det viktigt att modellen inte har några tangenta radier då detta kan skapa ett 

märkbart avbrott eller till och med en illusion av konkavitet [33]. Därför lades 

mycket tid på att skapa en modell med jämna kontinuerliga krökningar och 

återkommande kurvaturer. 
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3.5.3 Detaljkonstruktion 

3.5.3.1 Bakstycke 

Bakstycket (figur18), sitter ihop med 

framstycket med gångjärn i nederkant och 

magneter i ovankant som håller samman 

skalet. Gångjärnen är frästa spår som 

medger att framstycket kan öppnas utan att 

ta i bakstycket. 

Ribborna i bakstycket är till för att fästa 

skalet på flödesgivaren.  

Greppet sitter där för att kunna vrida 

mätaren för bättre avläsning och riktning av 

vattenflödet. 

Ringen är utbytbar för att kunna anpassas 

efter personlig smak och kök, den fästs med 

greppassning i bakstycket.  

 Figur 18. Bakstycke 

3.5.3.2 Framstycket 

För att få en behaglig betraktningsvinkel på displayen när man står framför 

kranen har det via beräkning framkommit att en bra vinkel är 30° (bilaga 9). 

I framstycket finns det plats för elektroniken men är pga. avgränsningen endast 

en solid del. Eftersom inte djupgående studier har gjorts om elektroniken 

beskrivs endast den övergripande funktionen med ett enklare blockschema 

(figur 19). 

 

Figur 19. Blockschema elektronik 
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3.5.3.3 Flödesgivaren med komponenter 

Då ett läckagefritt system var nödvändigt är ej skalet ihopkopplat med kranen 

utan flödet går i ett eget slutet system och skalet är monterat runt 

mätkomponenterna (figur 20, 21).  

1. Kulled: Anslutning till kranen sker genom en kulled som går att rotera 

och vinkla. Kulleden är en standard komponent och har urfrästa spår och 

räfflor för lättare montering. I grundutförande har kulleden en M22 

invändig gänga som passar på det flesta svenska kranar men går att byta 

för att anpassas till andra standarder.  

2. Filter: Förfilter 50µm, enligt flödesgivarens specifikationer. 

3. Adapter: Konverterar kulledens M24 till 3/8” BSP för infästning i 

flödesgivaren. 

4. Flödesgivare: Swissflow SF800 har p.g.a. utrymmesskäl modifierats 

genom att gänglängden har kappats 6cm på vardera sidan. Även hål för 

startsensor och temperaturgivare har borrats. 

5. Adapter: Konverterar flödesgivarens 3/8” BSP till M22. 

6. Strålsamlare: Strålsamlare som minskar vattenförbrukningen samtidigt 

som den ger vattenflödet en mjukare stråle. En standard komponent med 

M22 invändig gänga, har urfrästa spår för lättare montering och 

demontering för rengörning av invändigt filter. 

 

      

Figur 20. Flödeskomponenter Figur 21. Flödeskomponenter monterade 



Genomförande  

32 

3.5.3.4 Instruktion för knappar och inställningar.  

Mättillsatsen har två knappar som används för att styra de olika funktionerna. 

Knappen som sitter direkt nedanför displayen används för att ställa mätaren i 

decilitermåttsläget, samt att nollställa mätresultatet. Om knappen hålls inne 

tillsammans med scrollknappen ges möjligheten att nollställa mätaren till 

fabriksinställning. Scrollknappen har flera funktioner, den kan både roteras och 

tryckas in likt ett scrollhjul på en datormus. När hjulet roteras ändras innehållet 

på displayen mellan de fem mätmetoderna.  

 Decilitermåttersättaren.  

 Flödesmätaren som mäter momentanflödet. 

 Flödesmätaren som mäter genomsnittsflödet. 

 Trippmätaren som användaren kan nollställa genom menyn. 

 Trippmätaren som inte går att nollställa på annat sätt än med 

fabriksåterställning. 

Om användaren istället väljer att hålla inne scrollknappen i 4 sekunder öppnas 

inställningsmenyn, här kan en mängd olika inställningar göras (bilaga 10). För 

att ändra inställningarna snurrar användaren på scrollhjulet till den funktion 

som ska ändras och klickar sedan på scrollhjulet. Nu öppnas den funktionens 

undermeny och användaren snurrar hjulet till önskat alternativ och klickar åter 

på scrollhjulet. När ändringen är gjord återgår programmet till sitt grundläge. 

Om användaren ångrar sig och vill gå tillbaka till grundläget hålls 

scrollknappen inne i 4 sekunder eller så rörs inga knappar på 30 sekunder. 

Mätning av vald funktion påbörjas så fort vatten strömmar genom givaren. Då 

inget vatten strömmat genom mätaren på 1 minut nollställs decilitermätningen 

automatiskt. 
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3.5.4 Tillverkning av presentationsmodell 

För att ta fram en presentationsmodell har ritningar från CAD-modellen 

använts. Modellen är tillverkad i Cibatool som är en skumplast som finns i flera 

olika densiteter och används vid modelltillverkning. För att få fram 

grundformen användes ett block där påklistrade vyer från CAD-ritningen 

användes som mall (figur 22). Modellen är uppdelad i flera delar (figur 23, 24) 

för att visualisera de olika material och delningslinjer som modellen är 

uppbyggd kring. Arbetet utfördes till största del i modellverkstaden där 

befintliga maskiner användes.  

 

   

Figur 22. Block Figur 23. Delat block Figur 24. Spacklade delar 

3.5.5 Materialval 

Kökskranar idag är till största del tillverkade av mässing. Mässing är dock 

tungt och för att inte belasta kranen mer än nödvändigt undersöktes andra 

material med hjälp av Materialdatabasen CES [6], boken Engineering Materials 

[8] och Plasthandboken [7]. Ett krav var att produkten ska vara återvinningsbar, 

därav kunde samtliga härdplaster uteslutas. De material som var intressanta 

alternativ för tillverkning av produkten var mässing och Polykarbonat (PC). För 

att jämföra de olika materialen mot varandra användes dels Materialdatabasen 

CES [5] samt Plasthandboken [7]. PC har hög slagtålighet vilket är bra då en 

eventuell kastrull eller annan köksutrustning av misstag kan slå till skalet på 

mätaren. Med hjälp av CAD-modell visade det sig att skalet skulle väga ca 200 

gram om den tillverkades i mässing, PC väger ca 25 gram men klarar ändå de 

krav som ställs. Fördelarna med PC övervägde mässing, därför blev 

Polykarbonat det slutgiltiga materialvalet. 

3.5.6 Tillverkningsmetod 

För att tillverka skalet som komponenterna sitter i har formsprutning valts som 

tillverkningsmetod. Bakstycket formsprutas med två olika material, skalet 

sprutas först med PC plast för att sedan formspruta greppen med 

Polyvinylklorid (PVC). Framstycket, ringen och displayglaset formsprutas i 

separata operationer med PC plast. 
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4 Resultat 

Examensarbetet har resulterat i ett koncept till en mättillsats som skruvas på 

vattenkranen i köket. Resultatet presenteras både med CAD-renderingar och en 

fysisk presentationsmodell och förklaras närmare nedan.  

 

4.1 Slutgiltigt koncept 

Den slutgiltiga designen har resulterat i en mättillsatts som smälter väl in i det 

moderna köket (figur 25). Hela konceptet har designats med målet att form ska 

följa funktion.  

 

1. Skalet är i krom för att passa in på  

befintlig kran.  

2. Den utbytbara ringen gör det möjligt 

att anpassa mättillsatsen efter kök eller 

personlig smak.  

3. Displayen är vinklad i 30° för 

ergonomisk avläsning.  

4. Greppet följer den övergripande 

grundformen för att inte sticka ut, men 

samtidigt ge ett bra grepp vid justering 

av betraktningsvinkel.  

5. Knapparna är formade och placerade 

för enkelt förstå deras funktion.  

6. För att modellen inte ska se halvfärdig 

ut sticker strålsamlaren ut från botten 

och skapar ett tydligt avslut. 
  Figur 25. Resultat 

 

För att produkten ska vara enkel att använda startar huvudfunktionen 

volymmätning automatiskt vid spolning av vatten. Då tänds även displayen upp 

och ger användaren en bekräftelse på att produkten är igång. Övriga funktioner 

nås via funktionsknapparna som beskrivs i instruktionerna (bilaga 10). 

Produkten kommer färdigmonterad till användaren och är enkel att skruvas fast 

på befintlig kran, de frästa spåren i kulleden förenklar monteringen. Om 

rengörning av filter och strålsamlare skulle behövas går komponenterna att 

skruva isär av användaren.  
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Rendering av mättillsats, ring anpassad efter kök, monterad på kran (figur 26). 

 

Figur 26. Rendering köksmiljö 

 

Rendering av mättillsatts vid mätning på hög kran (figur27) samt av mättillsatts 

med anslutningsring anpassad efter personlig smak (figur 28). 

   

Figur 27. Rendering mätning Figur 28.Rendering personlig ring 
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Presentationsmodell monterad på låg kökskran (figur 29). 

 

Figur 29. Monterad presentationsmodell 

 

Presentationsmodellen visar hur en aktiverad display kan se ut (figur 30).

 

Figur 30. Presentationsmodell 
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5 Slutsats och diskussion 

Under arbetet med detta projekt har de kunskaper som erhållits under 

utbildningen på maskinteknikprogrammet utnyttjats. Under projektets gång har 

dessa kunskaper utvecklats och även nya lärdomar erhållits. I och med att 

projektet gått från idé till ett färdigt koncept har en större inblick fåtts om hur 

det är att ta fram en produkt och lösa de problem som dyker upp på vägen. 

Vikten av att göra en grundlig förundersökning med en genomtänkt projektplan 

tillsammans med effektiva metoder för att ta fram ett koncept har insetts. Syftet 

med att utveckla förmågan att på olika sätt visualisera en produkt med skisser, 

renderingar och modellbygge har uppfyllts då mycket tid och energi lagts på 

detta. 

Målet att ta fram ett realiserbart koncept med innovativ funktion som mäter 

mängden vatten i kökskranen har uppnåtts.  

Den kritiska punkten för att konceptet skulle vara möjligt var att hitta en 

flödesmätare som uppfyllde kraven på storlek och funktion. Detta löstes med 

flödesgivaren SF800 från Swissflow som är den största komponenten i 

produkten och därmed också avgörande för formgivningen. 

De absoluta kraven i kravspecifikationen är på flödesgivaren och funktionerna 

för konceptet, dessa krav är lätta att utvärdera och alla dessa krav är uppfyllda. 

Att utvärdera resultatet mot de kriterier som ställs på utseende och känsla i 

beslutsmatrisen och i imageboarden är dock svårare. För att göra denna 

utvärdering möjlig gjordes ett flertal renderingar i olika köksmiljöer och en 

presentationsmodell tillverkades. Med detta som underlag så anser sig 

författarna vara nöjda med det slutgiltiga resultatet. 

Mycket arbete återstår dock innan en färdig produkt kan lanseras p.g.a. 

avgränsning av elektronik och programmering. Den plats som är lämnad i 

framstycket för tänkt elektronik kan behöva modifieras vid fortsatt arbete med 

implementering av elektronik. Gott om plats har lämnats åt elektroniken så 

endast mindre ändringar bör behövas vid vidareutveckling. 

Framtagningen av produktens design och funktioner har till största del baserats 

på författarnas egna behov, erfarenheter och iakttagelser, vid fortsatt arbete bör 

en mer omfattande marknadsundersökning och målgruppsanalys genomföras. 

En viktig del för att konceptet ska bli en framgångsrik produkt som ska ut på 

marknaden är konsumentpriset. I rapporten har ingen hänsyn tagits till vad 

produkten skulle kosta att producera då den innehåller ett flertal olika 

komponenter som både behöver tillverkas och köpas från olika befintliga 

leverantörer. Ytterligare arbete behöver läggas på detta för att kunna tillverka 

en så billig produkt som möjligt. 

Även då mycket arbete krävs innan konceptet kan bli verklighet är författarna 

nöjda med resultatet då arbetet varit mycket lärorikt och gett en god förståelse i 

hur omfattande en produktutvecklingsprocess kan vara. Författarna har inte gett 

upp våra tankar kring konceptet och tror att detta är en produkt som kan bli 

verklighet om mer tid läggs på konceptet.
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7.1 Bilaga 1 – Kravspecifikation 

Problem som ska lösas 

Hitta ett sätt att mäta flödet och på ett intuitivt sätt visualisera detta. Produkten 

får inte bli för stor då produkten är tänkt att monteras direkt på befintlig kran.  

Funktionella krav 

 Produkten ska kunna visualisera uppmätt vattenmängd. 

 Produkten ska klara att mäta ett vattenflöde mellan 1-15 l/min. 

 Produkten ska klara vattentemperaturer mellan 0-80 ºC. 

 Produkten ska ha en maxhöjd på 8cm. 

 Produkten ska klara ett maxtryck på 10bar. 

 Produkten ska vara lättmonterbar på befintlig kran. 

 Produktens ska ha en mätnoggrannhet på 2 %. 

 Produkten önskas även att kunna mäta temperatur. 

 Produkten önskas även kunna mäta och kunna spara andra mätvärden 

(t.ex. momentanflöde). 

Estetiska krav 

 Produkten önskas vara designad så att den passar väl in i det moderna 

köket. 

 Produkten önskas vara semantiskt utformad för att vara lätt att förstå. 
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7.2 Bilaga 2 - Gantt-schema 

 

 



Bilagor 

44 

7.3 Bilaga 3 – Patentsökning 

Sökord 

 Tap 

 Faucet 

 Water mixer 

 Temperature 

 LCD 

 Display 

 Flow 

 Sensor 

 Stream 

 Metered 
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7.4 Bilaga 4- Funktionsanalys 
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7.5 Bilaga 5 – Specifikationer Swissflow SF800 

 

Technical Specifications (Data based on water at 20°C) 

 

Range 

Flow velocity: 0.5 – 20 liters per minute 

Temperature: -20 – +90 °C 

Operating pressure: 16 bar 

Max. pressure: 40 bar 

  

Technical information SF-800 

Process connections: 3/8” hose barb; 3/8”BSP Male 

Excitation: 5 to 24 VDC, 12 to 24 mA 

Power consumption: 12 – 36 mA/s 

Material: PVDF, Vectra (rotor), Viton or EPDM 

Output: frequency 

Output frequency: 100 to 2000 Hz (depending on the flow velocity) 

K-factor: +/- 6100 pulse/liters 

Length cable: 15 cm standard (different length on request) 

Connector electronics: 3-wire flat cable sealed in housing 

  

Reliability 

Interchangeability: +/- 2.25 % 

Accuracy: +/- 1.00 % 

Reproducibility: +/- 0.30 % 

  

Medium 

Medium type: clear or translucent liquids capable of transmitting 

infrared light 

Viscosity: 1-1000 cSt 

Examples:  water, chemicals, oil, beer, syrup 
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7.6 Bilaga 6- Morfologimatris 
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7.7 Bilaga 7 – Skisser konceptgenerering – sållning 1 
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7.8 Bilaga 8 – Skisser vidareutveckling av koncept - 

sållning 2 
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7.9 Bilaga 9 – Uträkning displaylutning 
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7.10 Bilaga 10 - Instruktion för scrollknapps-

funktion  
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7.11 Bilaga 11 – Ritningar 
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