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Sammandrag 

Följande projekt utfärdades av företaget 

Ideoconcept, genom konsultföretaget Essiq, och 

utformades med målsättningen att utveckla olika 

tillbehör för hall- och sovrumsförvaring för 

Ideoconcepts patenterade spårpanelsystem. 

Detta spårpanelsystem, benämnt Flexipanelen, 

används i nuläget nästintill uteslutande för 

butiker, där panelens spår fungerar för att kroka 

i och bära upp tillbehör. Tillbehör syftar i detta 

fall på hyllor, lådor och liknande produkter som 

främjar olika typ av förvaring. Även om 

systemet idag endast används av företag, anses 

det ha potential att ta sig in på den privata 

marknaden genom utveckling och utformning 

av nya tillbehör.  

 

Hur kan tillbehör utformas för att Flexipanelen, som 

förvaringssystem i hall och sovrum, ska kunna få ett 

genombrott på den privata marknaden? Detta var 

problemställningen som utvecklades till ett 

examensarbete utarbetat på Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg. Vidare formulerades 

syftet att ta fram förslag på tillbehör med smarta 

och multifunktionella lösningar, samt utforma 

dessa till en säljbar produktfamilj för att främja 

såväl överskådlig om effektiv förvaring. 

För att generera ett tillbehörsutbud bemötande 

dagens behov av förvaringsmöjligheter, 

genomgicks en lång process i flera steg. En 

förstudie utarbetades med en marknads-

granskning i fokus, vilken utfördes i tre olika 

nivåer. Återförsäljare av olika förvaringssystem 

intervjuades, utbud av tillbehör hos potentiella 

konkurrenter till Flexipanelen studerades och 

utvärderades, samt åsikter från 150 brukare av 

blandade förvaringssystem analyserades genom 

en enkätundersökning. Med dessa tre olika 

aspekter i fokus, samt via kommunikation med 

projektägarna på Ideoconcept, presenterades sju 

olika tillbehör som skulle vidareutvecklas för 

Flexipanelen.   

Vidare genomgicks en iterativ designprocess 

vilken utfördes för att främst generera 

funktonalitet, men även form, till de sju 

tillbehören. Olika idégenereringsmetoder 

användes för att ta fram en större mängd idéer. 

Dessa idéer vilka senare reducerades till ett färre, 

mer specifikt antal, med hjälp av olika 

elimineringsmatriser. Det slutgiltiga konceptet 

som valdes fram för varje tillbehör, var det som 

bäst uppfyllde målsättningar och ställda krav. Då 

dessa koncept specificerats, lades fokus på att 

utforma en enhetlig produktfamilj vilken 

utstrålade samhörighet.  

Slutligt resultat genererade i en produktfamilj 

presenterad med tillbehören: Klädhängare, Låda, 

Hylla, Skohylla, Krok, Spegel och Galge. De sex 

först nämnda tillbehören var några som 

majoriteten av enkätbesvararna, fler än 60 

procent, uttryckte som viktiga eller mycket 

viktiga i ett förvaringssystem och var samtidigt 

tillbehör som visade sig sälja på dagens marknad. 

Galgen var tillbehöret som utvecklades som en 

ersättare till den önskvärda byxhängaren samt 

gav möjlighet att förvara såväl skärp som slips. 

Samtliga tillbehör skapades med fokus att bidra 

till multifunktion och möjligheten till maximal 

utnyttjning, samt att bidra till god översikt och 

effektiv förvaring. Produktfamiljen utformades 

med inspiration från det skandinaviskt enkla och 

rena, där plana ytor mötte ljusa trästavar i björk.  

Den slutgiltiga utformningen av förslaget på en 

enhetlig produktfamilj, utvecklad med sju olika 

tillbehör och presenterad med lösningar för 

smartare förvaring, kan ses som en bra grund att 

bygga vidare på för att Flexipanelen skall kunna 

nå ut till personer på den privata marknaden. 

 



 

  



 

Abstract 

The following project was issued by the 

company Ideoconcept, through the consultancy 

Essiq, with the aim to develop accessories 

adapted for Ideoconcept’s patented tracked 

panel system made for hallway and bedroom 

storage. This system, called Flexipanel, is used 

almost exclusively in shops, where the tracks in 

the panel are made for fastening the different 

accessories. In this project, an accessory is a 

name for a shelf, a drawer and similar products 

that promote different kinds of storage. Even 

though the storage system is currently only used 

commercially, it is considered to be a potential 

breakthrough on the private market if a 

development and design of new accessories 

takes place. 

How can accessories be designed for the Flexipanel, as a 

storage system in hall ways and bedrooms, to be able to 

make a breakthrough on the private market? This was 

the problem that developed into a thesis at 

Chalmers Technical University in Gothenburg.  

Furthermore the aim to create accessories 

holding smart and multifunctional solutions, but 

also designed as a marketable product family 

made for improving both perspicuous and 

efficient storage, was formulated.  

Creating a range of accessories satisfying the 

current needs of storage required a long 

procedure in several steps. A pre-study was 

elaborated and performed in three different 

levels, in which the market was reviewed. 

Resellers of various storage systems were 

interviewed, a range of accessories by potential 

competitors to the Flexipanel were studied and 

evaluated, and views from a range of 150 users 

of today's storage systems were analysed by a 

survey. With these three aspects in focus, and 

after discussions with the project owners at 

Ideoconcept, seven different accessories that 

were considered relevant to develop for the 

Flexipanel were presented. 

In the next stage of the project, an iterative 

process was utilized and the focus was 

predominantly to generate functionality, but also 

shapes, for the seven accessories. Different idea 

generating methods were used to produce a 

greater amount of ideas. These ideas were later 

reduced to a lower number by using various 

eliminating matrices. The final concept for each 

accessory that got elected was the one that best 

met the set objectives and requirements. As the 

concepts had been specified, the focus was on 

developing a unified product family, which 

radiated togetherness. 

Final results generated in a product family 

presented with accessories: Coat hanger, Drawer, 

Shelf, Shoe rack, Hook, Mirror, and Hanger. The 

first six accessories mentioned were desired by a 

majority of the participants of the survey, more 

than 60 per cent expressed them as important or 

very important in a storage system. Also, these 

were considered as sellable in today´s market. 

The hanger was the accessory that was 

developed as a replacement for the desired pant 

rack and included storage ability for both belts 

and ties. All accessories were created for 

multifunctionality, the possibility of maximum 

utilization and to provide good overview and 

efficient storage. The product family was 

designed with inspiration from the Scandinavian 

clean and minimalistic look, where flat surfaces 

encountered wooden staves of birch. 

The final design of the product family, 

developed with seven accessories featured with 

different solutions for smarter storage, can be 

seen as a good basis to build on for the 

Flexipanel to reach out to people in the private 

market. 

 



 

  



 

Terminologi 

Nedan ges förklaringar till vissa ord som frekvent kommer användas i rapporten och som används i en viss definition 

för projektet.  

Flexipanelen Ett spårpanelsystem utvecklat och patenterat av företaget Ideoconcept 

vilket är det system som projektet kretsar kring att utveckla tillbehör för.  

Tillbehör I följande projekt används ordet tillbehör som ett samlingsnamn för de 

krokar, hyllor, stänger och liknande inredning som kommer utvecklas 

för Flexipanelen. 

Golvbaserade system Ett, av projektgruppen, valt samlingsnamn för förvaringssystem som likt 

garderobsmoduler placeras på golvet.  

Exempel på företag som använder denna stomme: Mirro  

Väggburna system Ett, av projektgruppen, valt samlingsnamn för förvaringssystem som 

sätts upp på väggarna genom montering av skenor.  

Exempel på företag som använder denna stomme: Elfa 
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1. Inledning 
I dagens samhälle krävs allt smartare utrymmen för att förvara den mängd kläder och skor som privatpersoner 

konsumerar i allt större utsträckning (CFK, 2012). Ett antal system finns redan på marknaden för att uppfyllda 

dessa behov, men utvecklingspotentialen inom detta område är ändå stor. Flexipanelen är i sitt ursprung framtagen för 

butiksinredning, men ska nu utrustas med tillbehör för att skapa möjlighet för panelen att ta sig in på den privata 

marknaden. Följande kapitel kommer att presentera bakgrunden samt syfte och avgränsningar till examensarbetet för 

att tydligare introducera uppgiften i projektet. 

 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes mot företaget 

Ideoconcept vilket är ett företag som grundades 

år 2006 och drivs med mottot ”då inredningen är 

betydelsefull för din verksamhet”. Företaget fokuserar 

på tjänster och produkter där exponering och 

miljö är deras främsta konkurrensmedel. 

Ideoconcept erbjuder allt från design och 

konceptutveckling till projektledning och 

genomförande, med arbetsområden inom 

inredning, grafik, golv, skyltar och belysning. 

Företaget har bland annat varit involverat i 

konceptutvecklingar för företag som Burger 

King, Bokia samt Ullevål, Norges nationalarena 

för fotboll (Ideoconcept, 2013). 

Ideoconcept har patent på ett hyllsystem kallat 

Flexipanelen, vilket är ett system som utnyttjas 

till flera butikskoncept. Flexipanelen är ett 

system som erbjuder både funktions- och 

designfördelar vilket även skulle kunna vara 

intressant i heminredning (Ideoconcept, 2013). 

Ideoconcept har vid kontakt med olika 

intressenter kunnat konstatera att det finns ett 

stort intresse för Flexipanelen från såväl företag 

som heminredningsmarknaden, men för att 

lyckas erbjuda en attraktiv lösning för 

hemmamiljö behöver dock tillbehören till 

Flexipanelen utvecklas. 

 

 

Ideoconcept beskriver ett växande intresse för 

heminredning i samhället, detta samtidigt som 

trenden med smart förvaring blivit allt viktigare. 

Vidare uttrycker företaget att även om det 

handlar om en så kallad walk-in-closet, ett rum 

inrett främst för klädförvaring, eller en vanlig 

garderob med skjutdörrar, finns önskan om ett 

funktionellt och smidigt system. Med detta som 

bas finns ett önskemål från Ideoconcept att 

utveckla tillbehör till Flexipanelen så att ett 

smartare förvaringssystem för den privata 

marknaden kan tas fram. 

Följande problem formulerades därefter utifrån 

företagets önskemål:  

Hur kan tillbehör utformas för att Flexipanelen, som 

förvaringssystem i hall och sovrum, ska kunna få ett 

genombrott på den privata marknaden? 

1.2 Syfte  

Syftet med projektet är att utveckla olika 

tillbehör utformade för hall och sovrum till en 

enhetlig produktfamilj, för att ge Flexipanelen 

möjligheten att bli säljbar på den privata 

marknaden. Syftet är vidare att, genom 

innovativa lösningar, bidra till en kombination 

av effektiv och överskådlig förvaring.  
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1.3 Projektmål 

Nedan presenteras målsättningarna utformade 

för att leda projektet i rätt riktning.  

 Utveckla förvaringstillbehör till 

Flexipanelen för ge spårpanelsystemet 

möjligheten att bli säljbar på den privata 

marknaden. 

 Undersöka vilken typ av förvaring som är 

mest önskvärd idag, men även om det är 

något som saknas i dagens 

förvaringssystem. 

 Utforma tillbehören så att de passar ihop i 

olika konstellationer och på så sätt är 

flexibla för varje kunds önskemål.  

 Skapa en produktfamilj med främsta fokus 

på att utformning, men även att hitta 

innovativa lösningar på funktioner till 

förvaringstillbehören. 

 Ta fram tillbehör av få material och få delar 

för att främja miljö- och 

tillverkningsmässiga aspekter, samt 

analysera koncepten med avseende på 

hållbar utveckling. 

 Sammanställa arbetet i en akademisk 

rapport som ska vara slutförd juni-14. 

1.4 Avgränsning 

Nedan presenteras de avgränsningar som gjorts 

för projektet.  

 Fördjupning kommer ej ske inom varken 

tillverkning, hållfasthet eller val av material. 

 Inget färdigt produktionsunderlag kommer 

att tas fram för något tillbehör. 

 Endast förvaringssystem som finns på den 

svenska marknaden kommer undersökas i 

konkurrentanalyser.  

 Varken marknadsföring eller kostnader 

kommer att analyseras djupare.  

 Endast Alias Automotive i kombination 

med visualiseringsprogrammet Showcase 

kommer att användas för att presentera 

produktbilder.  

1.5 Rapportbeskrivning 

Rapporten är tydligt uppdelad i olika 

delmoment, se figur 1, vilka alla är viktiga att 

genomgå i olika stadier i processen för att 

slutligen nå målet med projektet. Projektet, och 

således rapporten, presenteras nedan i korthet: 

Kapitel 1. Inledning 

Ett inledande kapitel beskriver bakgrunden till 

projektet, samt definierar syfte, målsättningar 

samt avgränsningar. 

Kapitel 2. Introduktion till Flexipanelen 

En introduktion av Flexipanelen görs för att 

beskriva spårpanelsystemets funktion och 

egenskaper.  

Kapitel 3. Metod och verktyg 

Metoderna som används under hela projektets 

gång beskrivs dels i form av hur metoderna går 

till, men även varför de varit bra att använda i 

projektet. 

Kapitel 4. Förstudie med granskning av marknaden 

I förstudien granskas dagens marknad. Först 

analyseras konkurrenter för att få grepp om vad 

som idag finns att erbjuda, därefter kontaktas 

återförsäljare för att undersöka vad som faktiskt 

säljs och slutligen samlas privatpersoners åsikter 

in angående dagens förvaringssystem och 

utvärderas med hjälp av en enkätundersökning.  

Genom att analysera information från 

marknadsgranskningen, kan en utvärdering 

sedan göras över vilken typ av förvarings-

tillbehör som idag efterfrågas och säljs. 

Marknadsgranskningens resultat utvärderas 

även, för att se vilka tillbehör som ska utvecklas. 

Kapitel 5. Designprocess och produktframtagning på 

tillbehörsnivå 

En iterativ designprocess påbörjas därefter för 

att generera fram idéer och senare koncept-

förslag till valda tillbehör. Genom att använda 

olika idégenereringsmetoder kommer idéer om 

utformning kunna fås. För att sedan kunna sålla 

bland dessa idéer och undersöka vilka som bäst 
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uppfyller användarens krav, kommer olika 

elimineringsmetoder användas. Denna process 

kommer vara iterativ.  

Kapitel 6. Designprocess och produktframtagning på 

produktfamiljnivå Då slutliga koncept valts fram 

för varje tillbehör, utvecklade med olika 

funktioner, presenterades dessa enskilt med 

tänkta dimensioner och material- och 

konstruktionsförslag.  

Fokus låg här på att slutligen utforma dessa både 

utifrån kundkrav, efter viktade krav i uppsatt 

funktionsanalys men även efter analys av 

marknadstrender.  

Kapitel 7. Presentation av slutkoncept produktfamiljen  

Slutligt koncept på produktfamiljen presenteras 

visuellt med samtliga sju ingående tillbehör. Val 

av uttryck och färg kommer även presenteras. 

Kapitel 8. Hållbarhetsaspekter 

Här utvärderas slutkonceptet dels utefter dess 

hållbarhet över tid, men även efter hur det med 

ett modultänk kan bli mer bestående.  

Kapitel 9. Diskussion 

I denna del förs en diskussion över hur olika 

metoder använts och hur de kunnat användas 

annorlunda. Även de uppnådda resultaten och 

dess relevans diskuteras samt de problem som 

stötts på. Diskussion förs även kring de delar 

som önskats fördjupa sig mer inom. 

Kapitel 10. Slutsats 

I slutsatsen görs en slutlig analys över uppnått 

resultat samt genomgången av projektet. 

Kunskaper och lärdomar, vilka fåtts vid 

genomförandet av projektet, konstateras även.  

Kapitel 11. Rekommendationer för fortsatt utveckling 

I följande kapitel ges rekommendationer för hur 

en vidareutveckling av projektet skulle kunna 

ske.  

1.6 Tidsplan 

Arbetet omfattade 15 högskolepoäng och 

utformades som ett halvtidsprojekt löpande 

under vårens två läsperioder år 2014. 

 

För att strukturera upp alla moment som skulle 

göras under projektet gång gjordes ett Gantt-

schema. Detta för att se till att projektet låg i fas 

och kunde slutföras i tid. Schemat kunde 

uppdateras under projektets gång om processen 

behövde gå oanade vägar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Projektgenomförande 

 

                                                                 

     Inledning              Flexipanelen             Metod               Förstudie            Designprocess       Slutkoncept          Hållbarhet            Slutsats  

                                                                 



 4 

2. Introduktion till Flexipanelen 
För att få förståelse kring vad spårpanelsystemet kallat Flexipanelen är, kommer nedanstående kapitel ge en 

beskrivning av såväl spårpanelens funktion, fördelarna det har som förvaringssystem, samt den målgrupp som antas 

vara mest relevant när det gäller ett eventuellt köp av systemet. Detta kapitel kommer vara grundläggande att läsa för 

att förstå hur tillbehören placeras mot panelen och enkelt kan flyttas vid behov. 

 

 

2.1 Flexipanelen 

Flexipanelen är ett patenterat system utvecklat 

av företaget Ideoconcept. Systemet byggs upp 

av metallskenor och MDF-panel vilka 

tillsammans utgör ett väggsystem med spår där 

möjligheten finns att fästa olika upphängnings-

tillbehör. MDF är ett material tillverkat av 

träfibrer där ordet är en förkortning av Medium 

Density Fibreboard (Byggmax, 2011). 

Både längd och höjd på Flexipanelen kan 

varieras. Flexipanelen kan köpas med olika 

höjdavstånd mellan metallskenorna, 94 mm eller 

200 mm, för att användaren själv ska kunna välja 

önskat utseende på Flexipanelen samt uppfylla 

folks skilda behov av förvaringsmöjligheter. 

Både metallskenorna och MDF-panelen 

levereras i längderna 2700 mm, men kan 

anpassas efter väggmått (Ideoconcept, 2014).  

Systemet lämpar sig lika väl för att täcka såväl 

hela väggar som delar av dem, där materialet 

enkelt anpassas med kap eller gersåg. Allt 

material kan används då det är möjligt att 

utnyttja även den del som kapats av för att 

bygga vidare antingen i höjdled eller på nästa 

vägg.  

2.1.1 Hur fungerar Flexipanelen? 

I figur 2 visas hur Flexipanelen byggs upp med 

metallskenor som fästs omlott med MDF-panel, 

även kallad panel, på husets befintliga innervägg. 

 

 

Figur 2. Montering (Ideoconcept, 2014) 

Vid montering av systemet skruvas 

metallskenorna fast direkt i väggen, alternativt i 

reglar eller skivor, om väggens förutsättningar 

kräver detta. Montering av Flexipanelen sker 

nedifrån och upp och infästningarna med 

skruvar döljs helt av panelen som placeras 

ovanpå skenan. Mellan varje skena placeras alltså 

panelen, vilken inte utgör någon bärande, utan 

endast estetisk, funktion. Dock hjälper MDF-

panelen till för att få rätt höjdledsplacering av 

nästkommande metallskena. I figur 3 är det 

möjligt att se hur ett tillbehör fästs. 

Flexipanelen kan tas ned och med vid en 

eventuell flytt. Om väggmåtten inte är desamma 

i nästa boende kan extra panel och skenor 

behöva adderas. En utförligare beskrivning med 

bilder om hur Flexipanelen sätts upp finns att se 

i bilaga 1. 
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2.1.2 Snabbfakta om Flexipanelen 

Nedan presenteras några fakta om Flexipanelen 

som system.  

 Tar liten plats – en distans på endast 1,5 cm 

från originalväggen. Behöver väggen stärkas 

upp med reglar ökar detta avstånd något. 

 Kan fungera enbart som vägg om behovet 

av förvaring skulle minska, då den har en 

neutral design med sina jämnhöga, parallellt 

löpande MDF-paneler.  

 Möjlighet att variera tillbehör att fästa på 

Flexipanelen efter behov.  

 Möjlighet att på ett lätt och smidigt sätt 

flytta runt tillbehören på väggen.  

Se figur 3, vilket visar ett exempel på hur ett 

tillbehör placeras i metallskenan på 

Flexipanelen. 

 Kan utan problem sättas in i rum som har 

sneda tak.  

 Panelerna kan folieras eller lackas vilket ger 

oändliga möjligheter till att anpassa 

utseendet med samma funktion.  

 Endast tillbehör med ett panelfäste kan 

användas till Flexipanelen 

 

 

Figur 3. Montering av hyllplan i Flexipanel (Ideoconcept, 
2014) 
 

2.2 Målgrupp 

Målgruppen för Flexipanelen antas av 

projektgruppen, författarna till rapporten, vara 

de personer som bor i ett mer långvarigt 

boende. Exempel på ett långvarig boende skulle 

kunna vara en bostadsrätt eller ett hus. Då 

Flexipanelen kan ses som en investering till ett 

hem, antas det vara mer troligt att folk sätter in 

en sådan vägg i ett mer långvarigt boende, där de 

är villiga att investera i ett hållbart 

förvaringssystem.  
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3. Metod och verktyg 
I följande avsnitt presenteras de metoder som användes under projektets gång, samt hur arbetet genomfördes. Vissa 

metoder kommer tillämpas för att samla in information till projektet, andra används istället för att analysera eller 

eliminera såväl idéer som koncept. Avsnitten kommer vara placerade i kronologisk ordningsföljd efter hur den verkligt 

genomgångna processen ska utföras, dock med undantag från att processen ibland kommer vara iterativ och metoder 

kan komma att återupprepas ett antal gånger.  

 

 

3.1 Marknadsstudie 

Då Ideoconcept ville slå igenom i ett, för dem, 

nytt marknadssegment, var det viktigt att ta reda 

på hur dagens marknad såg ut och vilka företag 

som var framstående inom samma område. För 

att utreda detta var metoder som konkurrens- 

samt SWOT-analys användbara.  

En marknadsundersökning var av stor vikt att 

utföra för att, i ett tidigt skede, samla kunskap 

om vad privatpersoner behövde för typ av 

förvarningssystem och om vilka saker som mest 

frekvent var förvarade i garderober och i 

liknande förvaringsutrymmen. Genom att senare 

utvärdera informationen från marknadsanalysen 

kunde vetskap om vad som efterfrågades samlas 

in.  Även konkurrentanalyser utfördes för att få 

grepp om vad som fanns att erbjuda på 

marknaden.  

3.1.1 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys går ut på att studera 

marknaden för att få en uppfattning om vilka 

potentiella konkurrenter det finns, samt vad de 

erbjuder.  

Denna metod användes för att undersöka vad 

för typ av förvaringssystem som fanns på 

marknaden under våren 2014. Vidare användes 

metoden för att undersöka vad som skulle 

kunna förbättras gällande funktionalitet i  

dessa system.   

3.1.2 SWOT-analys 

SWOT-analys beskrivs av Entreprenörskolan  

(2014) som en analysmetod som används för att 

lista styrkor (Strenghts), svagheter (Weaknesses), 

möjligheter (Opportunities) och hot (Threats).  

 

Detta analysmedel användes för att se på 

potentiellt blivande konkurrenter till 

Flexipanelen ur de fyra ovannämnda 

synvinklarna. Genom att konkurrenternas 

nuvarande situation på marknaden granskades, 

kunde därefter eventuella svagheter i deras 

system hittas. SWOT-analysen användes således 

med målsättningen att undersöka vart 

Flexipanelen som system skulle kunna 

positionera sig, samt om ett behov av systemet 

ansågs finnas. 

3.2 Behovsanalys 

Behovsanalysen utfördes med målsättningen att 

undersöka vad som förväntas och önskas av ett 

förvaringssystem. Vidare önskades även 

information samlas in om vad privatpersoner 

vanligtvis förvarar, hur de vill förvara dessa 

saker samt om det finns eventuella brister i 

dagens förvaringssystem.  

3.2.1 Besök hos återförsäljare  

För att få information om trender gällande olika 

förvaringssystem som erbjöds på marknaden, 

våren 2014, kontaktades säljare på olika företag 

vilka samtliga sålde garderobsförvaring. Säljare 

på valda företag intervjuades för att urskilja 

kunders faktiska köpbeteende. 
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3.2.2 Enkätundersökning  

En enkätundersökning utfördes för att samla in 

information som ansågs vara relevant för 

projektet. Detta med fokus på att undersöka 

vilka åsikter privatpersoner hade om dagens 

förvaringssystem, både positiva och negativa. 

En väl genomförd enkätundersökning med 

åsikter från människor i olika åldrar och 

boendeform, ansågs av projektgruppen vara 

mycket användbar för vidare arbete med 

projektet. Genom att publicera enkäten online 

var målsättningen att få en hög svarsfrekvens 

och därmed få information om vilken typ av 

förvaring i sovrum och hall som var viktig för 

dem.  

3.3 Val av produkter 

Baserat på resultatet från enkäten och fakta från 

konkurrent- samt marknadsanalysen kunde ett 

antal tillbehör till Flexipanelen tas fram. För att 

undvika att de olika tillbehören inte uppfyllde de 

krav och önskemål som hade satts på dem, såväl 

ur ett funktionellt som användarvänligt 

perspektiv, skapades en funktionsanalys där 

olika viktade funktioner listades efter relevans.  

3.3.1 Utvärdering mot Ideoconcept 

För att utvärdera vilka tillbehör som borde tas 

vidare i utvecklingsprocessen var det viktigt att 

stämma av valen mot projektägarna på 

Ideoconcept. Detta för att företaget i tid skulle 

kunna påverka situationen och vara nöjda med 

förslagen på tillbehör att vidareutveckla. 

3.3.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys delar upp de olika 

funktionerna för avsedd produkt i 

huvudfunktioner och delfunktioner. 

Huvudfunktionerna är de funktioner som måste 

uppfyllas medan delfunktionerna delas upp i 

nödvändiga, önskvärda och onödiga 

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004).   

Funktionsanalysen användes som ett levande 

dokument under processen, vilken kunde 

uppdateras kontinuerligt under arbetets gång 

Uppförandet av funktionsanalysen var viktig för 

projektet för att kunna specificera och definiera 

de olika funktioner varje tillbehör önskades ha.  

3.4 Designprocessen och 

produktframtagning på 

tillbehörsnivå 

Designprocessen var en iterativ process som 

utfördes i omgångar för varje enskilt tillbehör. 

Metoderna, presenterade nedan, utfördes alltså 

för samtliga tillbehör vilket visade på olika, 

individuella resultat.  

3.4.1 Målsättningar  

De tillbehör som valdes fram för utveckling 

skulle uppfylla vissa kriterier för att tillfredsställa 

såväl potentiella kunder som projektägarna på 

Ideoconcept. Målsättningar specificerades 

enskilt för samtliga tillbehör och baserades dels 

på utförd kundanalys, dels på dagens 

marknadsutbud, men även på önskemål från 

uppdragsgivarna.  

3.4.2 Moodboard 

En moodboard är en sammanställning av olika 

bilder vilka sätts samman som inspiration till ett 

arbete. Bildcollaget som sätts samman kan 

användas för att beskriva färger, stämningar eller 

ge en känsla för önskat formspråk att uppfylla.  

Moodboarden skapades främst för att framkalla 

en gemensam förståelse för vilket uttryck som 

skulle prägla produktfamiljen. Dock önskades 

den även kommunicera den stil som skulle 

uppnås, samt fungera som referens till genererat 

slutligt förslag för att visa på känsla i en miljö. 

3.4.3 Idégenerering med Brainstorming 

Brainstorming är en metod där deltagarna 

uppmuntras till att vara kreativa samt att våga 

uttrycka sina idéer oavsett om de vid en första 

anblick anses omöjliga. Inga idéer får kritiseras 

och mängden idéer är viktigare än kvaliteten 

(Mindtools, 2014). 
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I idégenereringsfasen användes alltså 

brainstorming för att ta fram förslag på idéer till 

koncept, vilka utvecklades med hänsyn till de 

ställda krav på egenskaper tillbehören skulle och 

önskades ha. Denna fas bestod av ett antal 

metoder som användes för att vidga förmågan 

till att tänka utanför ramarna och för att inte låsa 

sig vid de idéer som fanns på marknaden. 

Frågeställningarna vid brainstorming: 

 Hur används tillbehöret? 

 Hur är flödet med kläderna vid 

användning av detta tillbehör? 

 Hur kan jag få och hitta mina kläder? 

 Hur greppar jag tillbehöret? 

 Vad kan göras bättre med dagens 

tillbehör? 

3.4.4 Idéskiftesmetoden 

Denna metod fungerar genom att lösningar, i 

form av skisser och förklarande text, nedtecknas 

individuellt av medlemmarna i projektgruppen. 

Skisserna skickas sedan vidare till nästa person i 

gruppen som fortsätter att utveckla den. Syftet 

är således att vidareutveckla redan gjorda 

lösningsförslag. Med denna metod utnyttjas 

många infallsvinklar på ett problem och 

gruppmedlemmarnas idéer kan utveckla egna 

nya lösningar och ta nya vägar (Johannesson, 

Persson & Pettersson, 2004).  

Denna metod användes som ett verktyg för att 

inte låsa sig i sina tankegångar vid generering av 

idéer. Vidare var det ett hjälpmedel för att ta 

fram ett antal skisser, vilka baserades på skisser 

genererade i brainstormingen. 

3.4.5 Muntlig sållning 

En muntlig sållning utförs genom intern 

diskussion där de olika idéerna analyseras utifrån 

hur de uppfyller kraven i såväl funktionsanalys, 

som i kundanalyser och marknadsgranskning.  

Sållningen går till genom att projektdeltagarna 

individuellt gör en bedömning om en idé ska tas 

vidare för utveckling, detta genom att välja en 

”ja” eller ”nej” lapp. Enhetliga svar kasseras eller 

går genast vidare i processen. Denna första 

gallring är relevant att utföra främst beroende på 

att idégenereringen resulterar i ett så pass stort 

antal idéer och då en traditionell 

elimineringsmetod tar för lång tid att utföra. En 

annan anledning till denna enklare form av 

uteslutningsmetod är att vissa idéer antagligen 

kommer strida mot uppsatta krav och direkt kan 

uteslutas. 

Sållningen gjordes för att få fram den mest 

funktionsdugliga idén per tillbehör att 

vidareutveckla, vilken både skulle uppfylla 

kundkrav samt de olika viktade funktionerna i 

funktionsanalysen. 

3.4.6 Pughs matris 

Pughs matris är en elimineringsmetod där det är 

möjligt att värdera varje idé för att sedan 

eliminera de förslag som minst uppfyller krav 

från en kravspecifikation (Decision making 

confidence, 2014). Därmed tas endast de bäst 

lämpade förslagen vidare för fortsatt utveckling. 

I denna metod viktas de satta kraven och de 

valda idéerna jämförs mot en vald 

referensprodukt. Förslagen ges antingen ”+”, 

 ”-” eller 0 beroende på om de olika idéerna är 

bättre, sämre eller likvärdiga med referensen.   

Det förslag som får högst poäng enligt matrisen 

är alltså det som bör tas vidare i 

produktutvecklingen.  

Matrisen var ett praktiskt hjälpmedel för att dels 

jämföra de utvalda idéernas styrkor och 

svagheter med varandra, men även för att 

jämföra dem med en referensprodukt tagen från 

antingen Elfas eller IKEAs produktutbud. 

Referensprodukterna valdes från Elfa och IKEA 

då dessa förvaringssystem är relativt lika 

Flexipanelen i dess upphängning. 

Kriterierna, som togs från framtagen 

funktionsanalys då ingen kravspecifikation 
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uppförts, behandlade främst tillbehörens 

funktionalitet och användarvänlighet, men även 

till viss del dess utformning. Vissa kriterier som 

exempelvis tillverkningskostnader och eventuell 

marknadsintroduktion var svåra att bedöma då 

ingen färdig prototyp ännu finns, vid dessa fall 

gjordes uppskattningar.  

Valet för den slutliga vidareutvecklingen av de 

olika förslagen baserades främst på resultatet av 

Pughs matris, men även idéer som av projekt-

gruppen ansågs ha stor utvecklingspotential togs 

med för vidare granskning. Dock kunde 

matrisen ge en god ledning för vilken av idéerna 

fokus skulle riktas mot. 

3.4.7 Fish-trap-modellen  

Fish-trap-modellen är ett sätt att arbeta för att 

generera och utveckla form åt en produkt med 

given grundfunktion samt grundform. Arbetet 

sker genom att först skapa en stor bredd av 

idéer, för att sedan gå ner djupare i varje 

grundidé och utveckla denna. Produkten 

utvecklas först på ett funktionellt plan med 

avseende på olika användartyper, för att senare 

generera form i olika steg enligt skilda kriterier. 

Liknande lösningar kategoriseras och utvecklas 

därefter vidare. Metoden resulterar i en stor 

mängd lösningar med grundmodellen som 

utgångspunkt, likt en upp och ned-vänd 

pyramid. Utifrån detta kan en stor variation av 

idéer innehas och en elimineringsmetod krävs 

för att komma ner till en hanterbar mängd 

lösningar att jobba vidare på (Delft Design 

Guide, 2014). 

Denna metod ansågs vara mycket användbar i 

designprocessen i detta projekt då ett flertal 

tillbehör till Flexipanelen skulle komma att 

formges och då Fish-trap-modellen gör det 

möjligt att hitta former på ett kreativt och 

effektivt sätt. Metoden anpassades och 

omarbetades något efter projektet för att inte 

endast generera i form, utan även i funktioner, 

för varje tillbehör.  

 

Metoden användes individuellt för varje enskild 

tillbehörskategori och på varje idé som ansågs 

vara mest relevant att arbeta vidare med. 

Sållning mellan lösningarna som genereras i 

metoden skedde muntligt i projektgruppen samt 

mot företaget Ideoconcept. 

3.4.8 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur olika 

koncept kunde se ut och fungera mot 

Flexipanelen, visualiserades dessa i Alias 

Automotive. Detta vilket är en programvara från 

Autodesk där ytor kan modelleras och renderas 

tredimensionellt. Med rendera menas att skapa 

en digital bild för en i datorn modellerad 

produkt. 

Modelleringar i 3D-programmet gjordes för 

olika koncept per tillbehör. Viktigt att påpeka 

var att dessa renderingar enbart skapades från 

idéer till koncept och visualiserades inte som 

några slutkoncept. Renderingarna skapades 

istället för att göra det lättare att utföra en senare 

gallring av funktioner och idéer, för att till slut få 

ett så genomtänkt slutkoncept som möjligt. 

Anledningen till att renderingar även gjordes för 

hela produktfamiljer var att olika funktioner på 

samma tillbehör lättare skulle kunna matchas 

ihop med andra och för att skapa en bild över 

hur olika tillbehör samspelade med varandra.  

3.4.9 Elimineringsmatrisen 

Elimineringsmatrisen är en matris vilken 

används för att sålla mellan olika koncept genom 

att värdera hur bra de uppfyller vissa kriterier. 

För att bedöma varje koncept med avseende på 

olika kriterier bedömds dessa med ett ja (+),  

nej (-) eller att mer information krävs (?). Endast 

det koncept som erhållit Ja på varje kriterium tas 

vidare för utveckling. (Lagerström, G. 2010). 

Då ett flertal koncept av tillbehör tagits fram 

genom tidigare utförda genereringsmetoder 

krävdes en slutlig sållningsmetod och således 

valdes elimineringsmatrisen som en väl anpassad 

metod. Metoden användes för att välja endast 
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ett koncept att fokusera på, alltså för att 

vidareutveckla det koncept med högst potential 

att uppfylla de önskade egenskaperna hos de 

olika tillbehören. Dock användes även 

frågeställningen Vilka idéer passar ihop för att ge ett 

enhetligt koncept och vilka koncept kan sälja på 

marknaden, som en viktig frågeställning att 

analysera mot, efter att elimineringsmatrisen 

presenterat ett vinnande koncept.  

3.5 Designprocess och 

produktframtagning på 

produktfamiljnivå 

Olika tillbehör presenterades med olika 

funktioner specificerade för varje. Nästa steg 

blev att fokusera på att skapa en produktfamilj 

främst med avseende på utformning. 

3.5.1 Målsättningar för produktfamiljen 

Målsättningar formulerades för att kunna skapa 

en produktfamilj vilken stod upp mot viktade 

funktioner formulerade i funktionsanalysens, 

samt fakta presenterad i marknadsgranskningen. 

Dessa specificerades som riktlinjer vilka enklare 

kunde följas om de kontinuerligt uppdaterades 

som målsättningar för att påminna om ställda 

krav.  

3.5.2 Undersökning om den mest 

tilltalande utformningen av 

produktfamilj 

Genom att, såväl online som muntligt, publicera 

och presentera olika förslag av tidiga 

produktfamiljer som visualiserats i Alias 

Automotive, var målsättningen att olika 

privatpersoner skulle rösta på vilken utformning 

som tilltalade dem mest. Fokus i denna 

undersökning skulle inte vara riktad på 

funktionerna hos produkterna, utan istället på 

formgivningen.  

Undersökningen utfördes främst för att få en 

uppfattning om vilket koncept som ansågs ha 

den mest tilltalande utformningen. Dock var det 

även intressant att undersöka om det fanns 

trender i svar beroende på ålder, eller andra 

faktorer, på den besvarande. 

3.5.3 Osborns idésporrar 

Osborns idésporrar är en metod som fungerar 

genom att olika allmänna frågor ställs till olika 

idéer eller förslag, detta för att se om möjliga 

förbättringsalternativ finns. Metoden är främst 

inriktad på att utveckla idéerna formmässigt och 

används då en idétorka uppstått för att sätta 

igång tankeverksamheten. 

 

Frågorna som ställs till varje idé är:  

Förstora? Förminska? Ersätta? Omplacera?  

Göra tvärtom? Kombinera? Andra användningar? 

Bearbeta? Modifiera?  

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004). 

Denna metod användes som ett verktyg att 

utveckla produktfamiljen ytterligare med 

avseende på form, samt att skapa mer 

enhetlighet och en röd tråd mellan ingående 

tillbehör. 

3.5.4 Prototyptillverkning 

Prototyptillverkning skedde för samtliga 

tillbehör för att analysera om förslagen på 

koncept gav önskat uttryck samt uppfyllde 

önskad funktion. Prototyperna utformades i 

styrofoam, en blå skumplast som enkelt kunde 

grovbearbetas för att erhålla önskad form. 

Prototyperna tillverkades i fullskala för att ge en 

klar verklighetsbild över konceptet. Detta 

prototypbygge skulle sedan vara grunden för val 

av slutliga koncept för varje tillbehör. 

3.6 Slutkoncept för samtliga 

tillbehör 

Detta kapitel användes för att specificera 

samtliga tillbehör enskilt efter såväl funktions- 

som utformningsmässighet. Tillbehören ansågs 

här vara färdiga koncept i alla aspekter och 

kapitlet användes för att visa på beskrivande 

parametrar för varje enskilt tillbehör. Samtliga 

produktbilder modellerades i Alias Automotive 

och visualiserades sedan i Showcase. Även om 

10 
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renderingar kunde göras i Alias Automotive var 

det viktigt att få tydliga och verklighetstrogna 

bilder för slutkoncepten. Något som var lättare 

att åstadkomma med programvaran Showcase. 

3.6.1 Vyer 

Tre olika vyer, front, sida och topp, måttsattes 

allomfattande för att beskriva tänka dimensioner 

för tillbehören.  

3.6.2 Material- och konstruktionsförslag 

Förslag skapades för hur varje enskilt tillbehör 

skulle kunna konstrueras och vilka 

kompletterande produkter det i det förslagna 

fallet skulle krävas. Specifikationer gjordes även 

för de föreslagna dimensionerna, för föreslagna 

material och för hur montering skulle kunna ske 

för tillbehöret.  

3.7 Analys av slutkoncept 

I denna fas analyserades slutkonceptet utefter 

olika kategorier. Fokus var att undersöka hur bra 

de sju tillbehören, och således hela 

produktfamiljen, uppfyllde projektets ställda 

målsättningar för framtagandet av dem.  

3.8 Rekommendationer för 

fortsatt utveckling 

Riktlinjer formulerades som förslag på punkter 

som skulle kunna finnas i åtanke vid ett 

vidareutvecklingsarbete av projektet eller 

tillbehören.  
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4. Förstudie med granskning av marknaden 
Följande kapitel kommer innefatta en analys av dagens marknad för förvaringssystem i hall och sovrum, detta för att 

i ett senare steg utreda och välja vilka tillbehör som bör utvecklas för Flexipanelen. För att belysa problemet från 

olika perspektiv kommer dels konkurrenter analyseras för att få en bild av vad och vilka system som finns att köpa, 

dels återförsäljare intervjuas för att undersöka vad som faktiskt säljs, men även privatpersoner kontaktas genom en 

enkätundersökning för att analysera vilka åsikter som finns om dagens förvaringssystem.  

 

4.1 Marknadsstudie 

Genom att studera marknaden för 

förvaringssystem visade det sig att många system 

till stor del liknade varandra, detta med avseende 

på såväl utseende som utförande. Dock 

återfanns inget system som helt liknande 

Ideoconcepts spårpanelsystem för försäljning till 

privatpersoner på den svenska marknaden, vilket 

öppnade upp för en god möjlighet att skapa 

förutsättningar för en ny systemlösning.  

Den inredning som majoriteten av de studerade 

förvaringssystemen i hall och sovrum bestod av 

var hyllplan, lådor och stänger anpassade för 

galgar. Vissa system visade sig även ha skoställ 

integrerade. Dessa tillbehör varierade dock i 

utförande, men hade i allra högsta grad samma 

funktion.  

4.1.1 Konkurrensanalys 

Fokus i konkurrensanalysen var att utvärdera 

vad företag erbjöd för olika tillbehör, men även 

att undersöka vilka material som mest frekvent 

användes.  

På marknaden, analyserad under våren år 2014, 

fanns det många företag som erbjöd någon form 

av förvaringssystem anpassad för specifika rum 

och olika behov av förvaring. Precis som 

tidigare nämnt liknade flertalet av dessa varandra 

i sitt utformande, utan särskilda funktioner som 

skiljde ett företag nämnvärt från sina 

konkurrenter. Väggsystemens uppbyggnad 

kunde dock skilja förvaringssystemen åt, då de 

antingen tillverkades som fasta modulsystem likt 

öppna garderober eller annars byggde på 

väggskenor som monterades på väggen där 

tillbehör sedan kunde fästas.  

Vid utredning av Flexipanelens tänkta 

konkurrenter blev företagen grupperade i block 

efter systemens grundutförande, dessa block 

namngivna som golvbaserade system och väggburna 

system. Samtliga analyserade företag kom från 

Sverige och tillverkade produkter anpassade för 

hallar, sovrum och walk-in-closets. Walk-in-

closet, vilket är ett namn som beskriver en 

garderob i vilken personer kan gå runt omkring i 

och där kläder och dylikt oftast förvaras. 

 

Segment 1: Golvbaserade system 

Detta segment av förvaringssystem bygger på en 

klassisk garderobsmodul främst tillverkad i 

materialet trä med fasta gavlar, klädhängare och 

hyllplan. Under denna kategori finns företag 

som: HTH, Stirpe, Mirro och Vedum. 

Förvaringssystemet från Mirro visas i figur 4. 

 

Figur 4. Mirro förvaring (Mirro, 2014) 
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Segment 1 ger inte kunden någon större 

möjlighet till flexibilitet då anpassnings-

möjligheterna är små för att omstrukturera 

tillbehören i garderoben. Modulmåtten på 

garderoberna styr hur stor del av väggen som 

kan användas för förvaring, vilket i vissa fall kan 

ge, så kallade, döda ytor som ej kan nyttjas. 

Fördelen med dessa garderobsmoduler är dock 

att systemet enkelt kan förflyttas, då det i de 

flesta fall inte krävs någon fästanordning i vägg 

för att hålla modulen på plats.  

Mer om företaget Mirro 

Mirro är ett företag som utvecklar modulsystem 

likt garderober men samtidigt ger konsumenten 

valfrihet i vilken inredning som önskas. 

Företaget trycker på vikten av att kläderna som 

förvaras i garderoben inte endast ska förvaras 

utan även exponeras på ett överskådligt sätt 

Mirro, 2014). Företaget har måttanpassade 

skjutdörrar som kan tillverkas i olika 

dimensioner efter önskemål. 

Mirro erbjuder två olika koncept vilka dels 

skiljer sig åt i kvalitet och uttryck, men även i 

hur många olika färger samt material de kan 

väljas i. Koncepten som finns är: 

 Presige 

 Milano 

Företaget erbjuder standardförvaringstillbehör 

med olika varianter av hyllor, lådor och hängare 

samtidigt som det även finns allt ifrån 

byxhängare, till hårtorkshållare och spotlights.  

Segment 2: Väggburna system 
Dessa fungerar genom att metallskenor 

monteras på väggen, varpå det är möjligt att 

fästa önskvärda tillbehör att hänga upp sina 

kläder och andra artiklar på. Lösningen är 

flexibel då olika mått kan väljas på 

metallreglarna, detta leder till att de kan anpassas 

efter den vägg de ska skruvas fast på. Då 

hängskenorna består av flertalet hål kan 

konsumenten själv placera tillbehören på valfri 

höjd. Negativt för dessa system är dock att 

reglarna kräver montering i väggen och på så 

sätt är mindre smidiga att flytta. Här är de flesta 

tillbehör är gjorda av metall eller trä.  Exempel 

på företag: Elfa, IKEA, Pelly och Lundbergs. I figur 

5 åskådliggörs Elfas förvaringssystem. 

 

Figur 5. Elfas förvaringssystem (Elfa, 2014) 

Mer om företaget Elfa 

Elfa erbjuder två olika förvaringssystem till 

kunden (Elfa, 2014):  

 Classic, förvaring i stål 

 Décor, förvaring i stål och trä 

Systemen som erbjuds är främst väggbaserade 

där kunderna kan välja mellan olika hängsystem, 

hyllsystem och backsystem. Dock kan även free-

standing-system köpas, vilket är ett system 

placerade på fot. 

Elfas förvaringssystem bygger på samman 

konstruktion som samtliga väggburna system, 

där en hängskena monteras fast på väggen 

tillsammans med en bärlist, se figur 6 nedan. 

Bärlisten borras fast och passar reglar på  

cc-måtten 45, 60 och 90 cm. 

 

Figur 6. Hängskena samt bärlist från Elfa. 
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Elfa erbjuder, precis som Mirro, en uppsjö av 

tillbehör för kundens alla önskemål. De klassiska 

tillbehören som lådor, hyllor, hängen och 

skoställ finns med, men även byx- och 

slipshängare och liknande (Elfa, 2014). 

Utvärdering 

Med detta som grund var det möjligt att se att 

inget av systemen på marknaden liknade 

Flexipanelen, vilket skulle kunna ge en framtida 

möjlighet att konkurrera på nya grunder mot de 

redan befintliga förvaringskoncepten. Däremot 

kunde även ses att marknaden för förvaring i 

hall och sovrum var stor, med en redan bred 

variation av tillbehör. 

Då de analyserade systemen var uppbyggda med 

olika många bärande sidor, krävdes att 

tillbehören skulle konstrueras olika för att kunna 

bära upp belastningen som uppkommer vid 

användning. Flexipanelens utformning och 

funktion, likt Elfas, fästs enbart mot väggen och 

får inte något stöd från sidorna. Detta ansågs 

dock inte hindra någon framtagning av 

förvaringstillbehör då Elfa med ett liknande 

system bevisligen lyckats väl.  

Övrigt konstaterades det att de studerade 

företagen nästan uteslutande använde materialen 

trä och metall i sina system.  

4.1.2 SWOT-analys 

En ytterligare granskning gjordes även på 

företagen Elfa och Mirro i förhållande till 

Flexipanelen. Företagen granskades i två olika 

SWOT-analyser, se figur 7 samt 8. Båda dessa 

företag ansågs vara potentiella konkurrenter till 

Flexipanelen och hade, med olika konstruktions-

anordningar, nått in på den svenska 

förvaringsmarknaden.  

Utvärdering av SWOT-analys 

I detta steg gjordes en analys av resultaten i 

SWOT-analyserna, detta för att hitta områden 

där god utvecklingspotential kunde finnas för 

Flexipanelen.  

 

Begränsningar i regleringsmöjligheter av 

tillbehör visade sig finnas för båda systemen 

Elfa och Mirro, även om Elfa ansågs ge något 

mer flexibilitet. Här kunde Flexipanelens system 

ses som bättre då tillbehören enkelt kan regleras 

i sidled, men även placeras på olika höjd.  

Mirro arbetar med hela garderobslösningar vilka 

innesluter det som förvaras och begränsar ytan 

på ett annat sätt än vad Elfas mer öppna 

förvaringslösning gör. Här kunde Flexipanelen 

liknas vid Elfa då även detta system är mer 

öppet och flexibelt. 

Vidare visade analysen att Mirro inte kan placera 

sina garderobsmoduler vid valfri vägg, om 

väggen exempelvis skulle vara lägre. Detta 

Figur 7. SWOT-analys för Mirro 

Figur 8. SWOT-analys för Elfa 

14 
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begränsade dock varken Elfa eller Flexipanelen 

där systemen är regler- och anpassningsbara.  

Mirros system kunde ses som smidigare om det 

skulle flyttas, eftersom både Elfas och 

Flexipanelen måste monteras ned och upp. 

Dock liknar dessa system åter varandra då de 

kan användas för att täcka hela väggar efter 

önskemål. Skulle en hel vägg monteras med 

Flexipanelen eller Elfas skenor ansågs dock 

Flexipanelen ge ett mer enhetligt utförande, mer 

likt en tapet som även kunde användas utan att 

täckas av tillbehör. 

Analysen visade att det skulle kunna finnas 

förutsättning att inta en marknadsposition 

mellan Elfas hängsystem och Mirros klassiska 

garderober. Förutsättningarna skulle då kunna 

vara att erbjuda Elfas flexibilitet, men med fokus 

på att skapa en mer exklusiv systemlösning likt 

Mirros. 

4.2 Behovsanalys 

Genom insamlad information från olika 

branschspecifika hemsidor som tillverkade 

förvaringsmöjligheter, observerades det att 

många olika tillbehör redan fanns på dagens 

marknad. Väsentligt var att ta reda på vilka av 

alla dessa olika tillbehör som kommer vara mest 

önskvärda att gå vidare med i en 

produktutvecklingsprocess. Detta gjordes 

möjligt dels genom att kontakta återförsäljare för 

att undersöka vilka av de många tillbehören som 

faktiskt säljer, men även genom att utföra en 

enkätundersökning där privatpersoners behov 

av förvaring kunde kartläggas.   

4.2.1 Besök hos återförsäljare 

Information insamlades om trender gällande 

olika förvaringssystem, samt om kunders 

önskemål och krav inför ett köp, genom att 

kontakta och intervjua återförsäljare för 

systemen Elfa, Mirro och HTH. Nedan 

presenteras några av de yrkeskunniga personer 

som intervjuades, de frågor som ställdes kan ses 

i bilaga 2.1.  

 Linda Andersson, inredningsdesigner på 

HTH. Tidigare säljare på Elfa. 

Förvaringssystem: KA  

Systemtyp: Golvbaserat system 

Målgrupp: Familjer och unga vuxna 

 

I en muntlig intervju med Andersson1 uttryckte 

hon att många av kunderna hos HTH väljer att 

investera i ett golvbaserat system då det ger ett 

klätt, stabilt och exklusivt uttryck. Hon menade 

även att många väljer att vända sig till deras 

företag med ett sådant system då det är möjligt 

att få god service vid köpet. Personalen på HTH 

träffar kunden enskilt och kan diskutera olika 

förvaringsalternativ som skulle vara idealt i deras 

personliga fall. Denna personliga 

kommunikation gör, enligt HTH, att kunderna 

känner sig sedda och värdefulla för företaget.  

KA-systemet används främst i hall och sovrum 

där stänger avsedda för galgar och hyllor är de 

tillbehör som har störst efterfrågan. 

Försäljningen av förvaringssystemet sker ofta 

vid samma tillfälle som kunder köper eller 

bygger ett nytt boende. 

Enligt Andersson är vitt färgen som efterfrågas 

mest. Priset varierar givetvis beroende på hur 

stort system kunden önskar köpa men även 

kundens val av skjutdörrar spelar in, då dessa 

varierar mycket i pris. Priset på ett 

garderobssystem från HTH kostar enligt 

Andersson allt från 9000kr upp till 30 000kr. 

Som tidigare säljare på Elfa förklarade 

Andersson att Elfa ofta använder sig av 

regelbundna kampanjer så som rabatter och 

paketpriser, detta har bidragit till att 

försäljningen ökat de senaste åren. Andersson 

uttryckte även att kunden oftast står mer ensam 

i sina beslut kring Elfa-systemet, då någon privat 

handledning ofta inte går att boka då systemen 

                                                 
1 Andersson, Linda; inredningsdesigner på HTH. 2014. 
Intervju 2014-02-14. 
 



 

ofta säljs hos diverse större butiker med flera 

olika märken och produkter. Enligt Andersson 

valde många utseendekänsliga kunder hellre 

golvbaserade system hos HTH än Elfa, då Elfas 

system kan kännas lite förrådsaktiga med dess 

skenor som fästs på väggen.  Dock kan Elfas 

system ses som mer flexibla då valmöjligheterna 

för komplettering och förändring är större. 

 Ann-Charlott Nilsson, säljare på Järnia 

Förvaringssystem: Elfa 

Systemtyp: Väggburet system 

Målgrupp: Alla åldrar 

Nilsson2 uttryckte att deras försäljning av 

garderobsförvaringssystem från Elfa i stort sett 

konsumeras av personer i alla åldrar, däremot 

kunde hon inte säga vilken boendeform de hade. 

Hon menade även att systemet främst används i 

hall och sovrum där konsumenter i störst 

utsträckning väljer lådor och hyllor som 

inredning. Vid val av lådor finns det olika typer 

att välja mellan, det finns den klassiska 

trådbacken men även den mer finvävda och 

något dyrare metallbacken, kallad mesh-back. 

Här poängterade Nilsson att majoriteten av 

Järnias kunder, även om priset är högre, väljer 

mesh-backen då den är snyggare och mer 

funktionell. Med funktionell syftas på att saker 

inte lika lätt kan falla igenom och fastna i den 

finvävda mesh-backen till skillnad mot 

trådbacken med sina större hål. Nilsson menar 

även att försäljningen av Elfas garderobssystem 

har ökat, vilket tros bero på både de många 

heminredningsprogram som går på tv samt Elfas 

ökade satsning på kampanjer.  

 Affe Trofast, VD på Fransson & Nordh 

Förvaringssystem: Elfa, Mirro & Pelly 

Systemtyp: Båda systemen 

Målgrupp: Privatpersoner i alla åldrar 

 

                                                 
2 Nilsson, Ann-Charlotte; Säljare på Järnia. 2014. Intervju 
2014-02-14. 

Fransson & Nordh säljer olika modeller av 

väggsystem men kan, enligt Trofast3 ändå se att 

målgruppen är liknande för samtliga system och 

att ålder på kunder varierar oberoende av märke. 

Trofast beskriver i mailkontakten att han 

uppfattar det som om deras konsumenter främst 

installerar sina system i hall, sovrum eller förråd 

och att medelindividen är villig att investera runt 

5000-6000 kronor i sitt system. Vidare förklarar 

han att de populäraste tillbehören är hyllor och 

korgar. Företaget har sett en ökning i efterfrågan 

de senaste fem åren där utformningen av 

systemet hela tiden är under utveckling. Han 

förklarar även att det kan bero på konkurrensen 

av de stora bygghandelskedjorna vilka erbjuder 

billiga förvaringslösningar. 

Sammanfattande resultat av besöken  

Utifrån informationen insamlad både genom 

personliga intervjuer, men även vid mailkontakt 

med återförsäljare, kunde vissa trender urskiljas. 

Gemensamt för alla system var att 

förvaringstrenden verkar gå uppåt och att 

marknaden för systemen är stor.  

Det framkom även att åldersspannet för 

samtliga system var bred, men att målgruppen 

var svår att specificera. De golvbaserade 

systemen presenterades dock av flera 

återförsäljare som det lyxigare alternativet på 

grund av att mer hjälp ofta fanns att få vid 

köpet, men även då systemet i sig upplevdes mer 

stabilt och exklusivt. Det väggburna systemet 

ansågs istället passa den mer flexibla målgruppen 

där flexibilitet var viktigare än prydligt och 

förutbestämt.  

Vid frågan om val av tillbehör var samtliga 

tillfrågade återförsäljare eniga om att 

konsumenternas största behov och efterfrågan 

var av tillbehör för häng- samt vikmöjligeter. De 

tillfrågade ansåg även att utbudet av olika 

tillbehör idag var stort, främst för de väggburna 

                                                 
3 Trofast, Affe; VD på Fransson & Nordh. 2014. Email 
2014-02-14. 
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systemen men även för de golvbaserade, men att 

endast de vanligare tillbehören, hyllor, lådor och 

för häng, var de som konsumerades i störst 

utsträckning. Detta även om andra tillbehör, så 

som byx- och sliphängare fanns att köpa. 

Även om projektet ej fokuserar på 

marknadsföring av slutkonceptet, så visade 

kontakten med återförsäljarna på att denna bit är 

mycket viktig ur försäljningssynpunkt och något 

som bland annat Elfa har lyckats med.  

4.2.2 Enkätundersökning 

Att utföra en enkätundersökning visade sig vara 

både ett effektivt och givande sätt att samla in 

information om människors användande och 

om åsikter om dagens förvaringsutrymmen. Då 

enkäten låg uppe online kunde websidan lätt 

spridas till många människor i olika segment, 

vilket gav en bra spridning på resultatet.  

I ett försök att nå ut till olika målgrupper för 

Flexipanelen användes även olika webb-forum 

som Hus och hem, StyleRoom och Familjeliv. 

Redaktörer på inredningstidningar samt olika 

inredningsbloggare kontaktades även med 

uppmaning att publicera länken till enkäten så 

att bloggläsarna skulle kunna vara med och tycka 

till. Den sociala nätverkstjänsten Facebook 

användes, men även arbetsplatser med högre 

medelålder, för att få in svar från en större 

variation av människor med avseende på ålder 

och bostad.  

Efter ca en vecka hade totalt 150 personer 

besvarat enkäten och det var då möjligt att se att 

svaren alltmer började likna varandra. Beslutet 

togs att tillräcklig information hade samlats in 

för att ha en ordentlig bild över brukarnas 

användarvanor och för att kunna gå vidare i 

utvecklingsprojektet. 

Då det inte var möjligt att ta reda på vart 

respektive besvarare har fått tag på länken till 

undersökningen, var det dock oklart vilket 

forum som varit mest effektivt.  

Utformning av enkäten 

Enkätundersökningen som gjordes bestod av 

både kvalitativa och kvantitativa frågor där såväl 

kryssfrågor med svarsalternativ, som öppna 

frågor var med, se bilaga 2.2. I de stängda 

frågorna var fokus att sätta igång 

tankeverksamheten genom att ge besvararen 

svarsalternativ att kryssa i. På de öppna frågorna 

hade de som svarade på enkäten istället 

möjlighet att med egna ord förklara och beskriva 

vad som var bra respektive dåligt med sin 

nuvarande förvaring. Detta gav hög förståelse 

och inblick i vad som var mest önskvärt när det 

kom till förvaring i både hall och sovrum.  

Slutligt resultat av enkäten 

Enkätundersökningen visade på att även om 

många förvarade något skilda saker i sin hall 

gentemot i sitt sovrum, så var önskemålen om 

vilka typer av tillbehör som skulle finnas i 

förvaringsutrymmet nästintill identiska. De svar 

som mest frekvent erhölls och de önskemål som 

visade sig komma från flera håll, valdes att ta 

vidare i projektet. 

Vid utvärdering av enkäten presenterades bland 

annat ålder, kön samt boendeform av 

besvararna, detta för att kunna se spridningen på 

de deltagande i enkäten samt att olika segment 

var nådda. Se tabell 1 och 2 för fördelning av 

ålder och boendeform. 

Tabell 1. Åldersfördelning bland enkätbesvararna 

 

I cirkeldiagrammet ovan är det möjligt att se att 

en majoritet på 61 % av de som svarade på 

enkätundersökningen var 26 år och uppåt. Även 

om den tänkta målgruppen var de som bor i ett 

39% 

35% 

22% 

4% 

Hur gammal är du? 

-25

26-45

46-65

66-



 

mer permanent boende, ansågs svaren från 

personer yngre än 25 år ändå vara av hög 

relevans. Detta då förvaringsutrymmen antog 

brukas på ungefär sammas sätt oavsett ålder, 

men även eftersom återförsäljare av olika 

förvaringssystem presenterade deras kunder som 

personer i alla åldrar. De yngre personernas 

åsikter var även av stor vikt då de antagligen 

kommer skaffa en mer permanent boendeform 

inom en snar framtid, om de inte redan har det, 

och då bli potentiella köpare av 

förvaringssystem.  

I bilaga 3 och 4 är det möjligt att se alla svar från 

enkätundersökningen i såväl figurer som text.  

Tabell 2. Boendeformer bland enkätbesvararna 

 

På frågan angående enkätdeltagarnas 

boendeform framgick det att strax över 50 % av 

besvararna bodde i bostäder där det, av 

projektgruppen, ansågs vara mer troligt att folk 

investerar i mer permanenta 

förvaringsslösningar. Denna boendeform vilket 

var bostadsrätt, radhus eller villa. 

Vid analys av enskilda individers svar i 

enkätundersökningen kunde dock inga 

avvikande trender urskiljas beroende på olika 

boendeformer. Detsamma kunde även 

konstateras vid analys av de olika 

åldersgruppernas svar, då majoriteten av 

besvararna ansåg att hängsystem, hyllsystem, 

galgar och utdragbara lådor vara viktigast.   

 

På frågan om vad som är viktigt att förvara i hallen 

visade majoriteten av svaren på att det mest 

önskvärda var att kunna förvara: 

 Ytterkläder och skor 

 Halsdukar, mössor och vantar 

 Väskor & nycklar 

Det framgick även vad många tyckte var minst 

viktigt att förvara i hallutrymmen: 

 Sportutrustning 

 Verktyg 

 Städutrustning 

Det var delade åsikter kring om ytterkläder, 

handskar, halsdukar och liknande skulle få plats 

att förvaras för alla årstider samtidigt i 

hallutrymmet. Delade meningar fanns även kring 

hur viktigt det var att förvara andra typer av 

utrustning i hallen, så som artiklar till djur. 

Fullständig figur över dessa svar presenteras i 

bilaga 3. 

Samma frågeställning berörde även sovrummet 

där det viktigaste att få plats att förvara var: 

 Kläder och underkläder 

 Träningskläder 

I sovrummet visade det sig även att vissa saker 

var mindre önskvärda att förvara: 

 Väskor 

 Strykutrustning 

 Handdukar 

Här var det dock delade meningar kring om det 

skulle finnas plats för tvätt, smycken och andra 

saker. 

Undersökningen berörde inte enbart vad som var 

önskvärt att kunna förvara, utan även hur de 

tillfrågade ville förvara sina personliga artiklar.  

 

49% 

16% 

4% 

31% 

Vilken typ av boende har du? 

Hyresrätt

Bostadsrätt

Radhus

Villa
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Det visade sig att de övergripande åsikterna var 

att tillbehör för upphängning var mest önskvärt 

såväl i hall som i sovrum. En kvinna bosatt i 

radhus, inom åldersspannet 46 till 65, uttryckte: 

’’Bra med mycket plats att hänga. Bra översikt och  

blir mindre skrynkligt’’ 

En annan kvinna i åldersgruppen 26 till 45 år, 

boendes i hyresrätt formulerade: 

’’En garderob som är gjord för att specifikt hänga 

kläder, mycket bra’’ 

Även de kvalitativa frågorna, där besvararna 

själva fick specificera fördelar samt nackdelar 

med sitt nuvarande förvaringssystem, visade på 

att hängmöjligheter var mycket eftertraktade. I 

frågan gällande vad som var bra i deras 

garderober svarade 33 % att det var deras 

hängmöjligheter som var bra, 15 % att 

utdragbara lådor var viktiga och 12 % att 

skohyllan var bra. Det visade sig att även att 

flertalet personer ansåg det viktigt att ha väl 

fungerande hyllor, att det var viktigt med en 

spegel och sittmöjlighet. Dock ansågs det inte 

vara lika viktigt med specifika tillbehör för 

redskap, såsom städartiklar och liknande.  

Åsikter kunde även formuleras kring sämre 

fungerade tillbehören i dagens förvarings-

utrymmen. Här kunde besvararna även ge 

förslag på återgärder av dagens system för att 

skapa bättre garderobssystem. En man i 

åldersgruppen 26 till 45 år, boendes i 

bostadsrätt, uttryckte: 

’’Lådor som är krångliga att trycka tillbaka in, hade  

varit underbart om de åkte tillbaka in automatiskt  

när man stängde dörren’’ 

 

 

 

En man och en kvinna i samma åldersspann, 

boendes i hyresrätt respektive bostadsrätt, 

formulerade: 

’’stålkorgar e skit, för stora hål där allt åker igenom’’ 

”Jag saknar skohyllor... eller möjlighet att ställa/hänga 

skor. De hamnar oftast på hög” 

Andra besvarare kommenterade även att vissa 

tillbehör saknades, att byxhängare eller smartare 

galgar önskades. Personer, likt en man i 

åldergruppen 26 till 45 boendes i bostadsrätt, 

kommenterade följande:  

”Garderob med bara hyllplan. Antingen blir det tomt 

och massa outnyttjad plats bakom yttersta raden, eller så 

måste man ta ut alla kläder i yttersta högen för att 

komma åt det bakom”. 

En kvinna i yngsta åldersgruppen, boendes i 

hyresrätt, uttryckte även: 

”Skulle önska mig: Hyllplan som går att dra ut så man 

får en överblick av vad som finns på varje plan. Krokar 

att hänga ex smycken och skärp” 

Sammantaget kunde åsikter gällande sämre 

fungerande detaljer analyseras och visa på att det 

fanns mycket som kunde förbättras. Kläder 

ramlade av hyllor, bättre översikt men samtidigt 

mer utrymme önskades eller bättre disposition 

av garderob. I den kvalitativa frågan gällande 

förbättringspotentialen i dagens garderober 

svarade 15 procent av besvararna att de har för 

lite plats i sin garderob, 12 procent önskade fler 

utdragbara lådor och 9 procent ansåg att 

klädstängerna var för korta.  

Vid granskning av vilka material som var mest 

önskvärda, framgick det att trä, metall och 

transparent plast var mest attraktivt. Det syntes 

även ur enkäten att flertalet personer föredrog 

neutral & mer tidlös design framför utstickande 

& trendig. Dessa fakta granskades och användes 

vidare i kapitel 6 där tabell 6 och 7 åskådliggör 

procentuella värden för de olika åsikterna. 
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Slutgiltig analys av enkäten – produktval 

Enkäten gjorde det möjligt att få en bild över 

vad som efterfrågades på marknaden gällande 

förvaring och vart fortsatt fokus, i den 

kommande produktutvecklingen av 

förvaringstillbehör, skulle läggas.  

Eftersom det skulle vara allt för tidskrävande att 

ta fram alla de tillbehör som de som svarade på 

enkäten efterfrågade, var en selektiv process 

tvungen att genomföras. Här låg enkät-

undersökningen till grund och de tillbehör som 

flest personer efterfrågade och ansåg vara mycket 

viktiga och viktiga i sina förvaringsutrymmen, 

togs fram, se tabell 3 med ett exempel på en av 

flera frågor ställda i enkätundersökningen. 

Tabellen visar endast de mest frekvent nämnda 

tillbehören, se mer utförlig tabell i bilaga 4.   

Tillbehör som ansågs vara viktiga eller  

mycket viktiga i enkätundersökningen: 

 Klädstång - hängmöjlighet  

 Utdragbar låda 

 Krok 

 Hylla 

 Skoställ/skohylla 

 Byxhängare 

 Pall 

 Spegel 

 Galge 

Det framgick ur enkäten att personer önskade 

olika mängd av hängmöjligheter, låd- och 

hyllförvaring. Vissa ville nästan uteslutande 

kunna hänga, medan andra ville ha mer plats åt 

att lägga saker.  

Då tanken med Flexipanelen är att varje person 

som önskar köpa en panel ska kunna göra sitt 

eget val av tillbehör, både gällande typ och antal, 

ska varje individ kunna välja fritt bland 

tillbehören för att fokusera på mycket 

hängmöjligheter eller andra val.  

Denna möjlighet, nämnd ovan, skulle kunna 

bidra till att uppnå ett bra förvaringssystem 

anpassat efter varje brukares egna behov. 

4.3 Val av produkter 

Med utgångspunkt i behovsanalysen, där både 

konkurrentanalysen, besök hos återförsäljare 

och enkäten ingick, gjordes nu val för vilka 

tillbehör som skulle komma att utvecklas i 

senare led i projektet.  

Genom att studera vad de tänkta 

konkurrenterna, där bland Elfa och Mirro, 

erbjöd till kunderna, granskades dagens marknad 

och utbud. Svaren i enkäten analyserades för att 

se vad brukare var nöjda, men även missnöjda, 

med i sina förvaringssystem.  

 

Tabell 3. Enkätsvar för hur viktiga vissa tillbehör var att ha i sin hall och i sitt sovrum 
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Genom att jämföra marknadens utbud av 

tillbehör, våren 2014, med såväl 

enkätbesvararnas åsikter som köptrender hos 

återförsäljare, kunde vissa tillbehör direkt väljas 

för vidareutveckling till Flexipanelen.  

Självklara tillbehör att utveckla enligt 

marknadsundersökningen var: 

Klädhängare, lådor, hyllor, skohyllor och krokar.  

 

Dessa tillbehör var några som de tänkta 

konkurrenterna redan erbjöd, men då flera 

enkätbesvarare upplevde problem med dem 

ansågs det finnas en stor utvecklingspotential.  

Kommentarer som framkom i enkäten visade 

bland annat på att det fanns önskemål om:  

”justerbar klädhängare”, ”smidigare hyllplan som 

ger en bättre översikt”, ”att kläder inte ska 

ramla ner från hyllorna så lätt”, ”krokar som 

nycklarna ska få plats att hänga på” och ”att 

lådorna borde vara utdragbara och smidigt kunna 

stängas likt nya kökslådor”. 

I marknadsundersökningen framkom det även 

att andra tillbehör var önskvärda, då även de var 

ifyllda som viktiga eller mycket viktiga, samt då de 

fanns med i potentiella konkurrenters 

tillbehörsutbud. Dessa tillbehör, kallade övriga 

tillbehör, var även frekvent nämnda i de öppna 

frågorna där enkätbesvararna själva kunde 

kommentera vad de önskade ha i sina 

garderober och liknande.  

Övriga tillbehör att utveckla enligt 

marknadsundersökningen: 

Spegel, sittmöjlighet, byxhängare & slipshängare, både 

stora och mindre lådor, galgar, klämmor och tvättkorgar.  

För att fullfölja målet i projektet, att tillverka 

tillbehör till en rimlig kostnad, kom 

multifunktionell att bli ett starkt ledord i 

produktutvecklingsfasen. Det vill säga, färre 

tillbehör med fler än en funktion, där många 

behov kan uppfyllas.  

4.3.1 Utvärdering mot Ideoconcept 

För att utvärdera vilka tillbehör som borde tas 

vidare i utvecklingsprocessen var det viktigt att 

stämma av valen mot projektägarna på 

Ideoconcept. Detta för att företaget i tid skulle 

kunna påverka situationen och vara nöjda med 

framstegen.  

Genom diskussion med Ideoconcept gällande 

vad de tyckte var viktigt att producera, i 

förhållande till de resultat som framkommit i 

marknadsundersökningen, kunde ett slutligt 

beslut tas för vilka tillbehör som ska tas fram.  

Företagets önskemål var att tillbehören skulle 

skapas som en hel produktfamilj, utformad med 

ett enhetligt formspråk. Visionen var även att 

möjligheten skulle finnas för att fler tillbehör 

skulle kunna tillverkas och adderas till 

produktfamiljen i senare skede.  

Följande tillbehör valdes slutligen fram för 

vidareutveckling till en produktfamilj: 

 Klädhängare 

 Utdragbar låda 

 Hylla 

 Skohylla 

 Krok 

 Spegel 

 Galge 

Tillbehör som valdes bort  

Sittmöjligheten kändes som ett relevant tillbehör 

att utveckla för systemet, dock ansågs det av 

Ideoconept vara svårt att garantera att väggen 

bakom Flexipanlen skulle hålla för tyngre 

kroppar. Anledningen till detta var att 

innerväggar kan konstrueras i olika material och 

tjocklek och därmed vara mer eller mindre 

bärkraftiga. Detta var således en risk som 

företaget inte ville ta.   

Diskussionen kretsade även kring en eventuell 

utveckling av tvättkorgar och byxhängare, något 

som visade sig vara önskvärt enligt vissa i 
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enkäten. Separat framtagning av tvättkorgar 

kändes dock onödigt då en låda likväl skulle 

kunna utformas med olika djup för att uppfylla 

flera behov av förvaring. Funktionen en 

byxhängare har, ansågs kunna uppfyllas av en 

anpassad galge och togs därför inte vidare i 

byxhängarform för utvecklingsprocessen. 

4.4 Funktionsanalys 

Detta dokument består av en övergripande del 

med generella funktionskrav för tillbehören, 

samt mindre block där varje tillbehörs 

funktioner specificeras ytterligare. På detta sätt 

var det enklare att undvika att viktiga funktioner 

glömdes bort.  

Några av de funktioner som var av högsta 

relevans, viktade som nödvändiga, för samtliga 

tillbehör var att de skulle vara: hållbara, stabila, 

lätta att sätta upp, att de skulle passa 

Flexipanelens formspråk samt givetvis tåla att bli 

belastade.  

Andra funktioner som ansågs önskvärda, även 

om de inte påverkade tillbehörens avsedda 

huvuduppgifter, var att de skulle ge en 

kombination av översiktlig men ändå effektiv 

förvaring, att de skulle vara flexibla på så sätt att 

de med lätthet kan flyttas runt samt passa in i de 

flesta hem och därför ha en neutral och tidlös 

design. Funktionsanalysen i sin helhet kan ses i 

bilaga 5.   
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5. Designprocess och produktframtagning på 

tillbehörsnivå 
I följande kapitel vidareutvecklades valda tillbehör till Flexipanelen i en produktutvecklingsprocess. Olika delresultat 

nåddes i olika nivåer, vilka var strukturerade efter tidsmässig relevans enskilt för varje tillbehör. Metoder användess 

för att ta begynnande idéer vidare till ett flertal koncept där fokus först låg på funktion, för att senare eliminera dessa 

till ett slutgiltigt koncept där även form och uttryck på det valda konceptet arbetades fram. 

5.1 Målsättningar att uppfylla 

för samtliga tillbehör 

Övergripande krav för samtliga tillbehör var att 

dessa, i högsta mån, skulle utformas för 

multifunktionellt bruk. Dessa var även, för 

samtliga tillbehör, baserade på kriterier 

presenterade i funktionsanalysen. 

Målsättningen var vidare att tillbehören skulle 

möta de önskemål som framkommit i 

enkätundersökningen, utförd för projektet.  

5.2 Inspiration och moodboard 

Dagens utbud av inredning granskades för att 

få en blick för vad som idag säljs och erbjuds 

till svenska hem. En moodboard skapades som 

inspiration för vidare utformning av 

tillbehören, se bilaga 6. Nyckelord för tänkt 

uttryck att uppnå blev: ”skandinaviskt rent”, 

”avskalat och enkelt” och ”kontraster”. 

5.3 Arbetsgång i 

designprocessen 

Varje enskilt tillbehör bearbetades fram utefter 

samma arbetsgång, bestående av olika metoder 

som hjälpmedel där funktionaliteten i första 

hand låg i fokus för utvecklandet. Figur 9 

beskriver denna arbetsprocess. 

 

 

 

Processen inleddes med att en målsättning 

specificerades utefter vilken olika idéer kunde 

genereras och skissas fram. Dessa idéer 

uppfyllde målsättningarna samt funktioner 

viktade i funktionsanalysen olika bra, vilket 

krävde en gallring för att välja vidare de bästa.  

Då tre olika idéer valts fram per tillbehör, 

krävdes ytterligare en eliminering med Pughs 

matris. Detta krävdes för att endast fokusera 

på den mest lämpliga funktionen per idé och 

tillbehör. Genom användandet av Fish-trap-

modellen, utvecklades valda idéer med 

specifika funktioner såväl form- som 

användningsmässigt. Här genererades flertalet 

former och idéer där återigen endast tre förslag 

valdes vidare, till tre olika koncept, baserade på 

hur dessa uppfyllande satta krav.  

De tre ledande konceptuella förslagen 

skissades upp i nästa steg upp i Alias 

Automotive. Mellan dessa eliminerades sedan 

ett vinnande koncept fram per tillbehör. I 

kombination till detta utformades även tre 

sammanställande renderingar av produkt-

familjer där olika tillbehör sattes ihop efter 

funktion, se figur 24, 25 och 26 på sida 40.  

Resultaten som kom fram genom användandet 

av de olika metoderna presenteras enskilt för 

varje tillbehör under olika delkapitel.  

 

                               & skissning                                             av idéer               med Fish-trap        & produktfamilj                        

Figur 9. Delkapitel i designprocessen på tillbehörsnivå 

        Målsättning                Idégenererin       Val av idéer        Eliminering       Konceptförslag     Renderingar        Eliminering av koncept g
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5.4 Klädhängare 

Klädhängaren var det tillbehör som fler än 90 procent av enkätbesvararna ansåg vara mycket viktigt att ha i sin 

garderob, se bilaga 3. Kommentarer visade på vikten av att både kunna förvara majoriteten av sina kläder 

hängande, men samtidigt på att ha en god översikt över vad som hänger, se bilaga 4.  

 

5.4.1 Mängdberäkning 

Grundutförande för detta tillbehör kan se ut 

på olika sätt, men där två av dagens vanligare 

standardkonstruktioner byggs upp med 

klädhängaren vinkelrätt eller parallellt 

placerad mot väggen. Detta vilket kunde 

konstateras efter kundanalys samt 

marknadsgranskning.  

Genom beräkningar kunde det konstateras 

att olika många plagg kunde hängas på en 

klädstång beroende på dess utformning. För 

att undersöka vilken utformning som kunde 

rymma flest plagg, granskades tre olika 

modeller. Det var dels en rak hängare där 

kläder hängdes parallellt väggen, dels en 

halvcirkulär hängare, men även en 

klädhängarmodell där kläderna hängdes 

vinkelrätt väggen, se bilaga 7 för förklarande 

figurer samt uträkningar.  

Det framkom här att såväl vinkelräta som 

parallella hängare rymde lika många plagg, 

dock fler än vad den halvcirkulära gjorde. 

Med detta som basis utvecklades därför inga 

halvcirkulärt formade hängare. 

5.4.2 Målsättning med utformningen 

Målsättningarna med utformningen av 

klädhängaren var att ge tillbehöret en design  

där så mycket kläder som möjligt kunde 

hängas utan att ge avkall på varken lätt-

åtkomligheten eller översikten. Målsättningen 

var vidare att utnyttja tillbehörets alla delar 

för att bidra till smart och möjligtvis 

multifunktionell förvaring på så många fria 

ytor som möjligt. 

 

 

5.4.3 Idéer och skissning 

En mängd olika idéer utvecklades för att 

uppfylla målsättningen med utformningen för 

klädhängaren. Se bilaga 8, där en 

sammanfattande bild presenteras med de 

olika skisser som genererade vid användning 

av metoderna idégenerering samt 

idéskiftesmetoden.  

För att lösa problemet med dålig översikt 

genererades ett antal olika lösningar, där olika 

höjder och djup varierades. Viktigt var att 

skapa en design där mycket kläder kunde 

hängas på ett tydligt sätt. Således fokuserades 

det i skissandet på att skapa naturliga 

avskiljare. Fokus låg även på att skissa fram 

klädhängare i sektioner för att ge tydliga 

skillnader i hänget. Nyckelord var: 

lätt att hänga på, utnyttja alla sidor samt få rum 

med mycket.  

Mellan dessa idéer gjordes ständigt muntliga 

sållningar för att hela tiden fokusera på de 

lösningar som bäst uppfyllde målsättningar 

samt satta krav.  

5.4.4 Val av idéer 

På nästa sida, i figur 10, presenteras de idéer 

som, efter muntlig sållning, ansågs bemöta 

såväl konsumenters önskemål samt högst 

viktade funktioner i funktionsanalys på bästa 

sätt med avseende på funktionaliteten hos 

klädhängaren.  
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Kl1: Kombo 

Kombo bygger på att 

kombinera en hylla med 

möjligheten att hänga. För att 

bidra till ökad ordning skiljs 

hängytan med avdelare.  

 

A 

 

Kl2: Nivå 

Denna klädstång, kallad Nivå, 

bygger på att skapa tydlig 

översikt och ordning genom 

höjdskillnader i hängandet av 

kläder. 

 

  

Kl3: Vriden 

Klädhängaren Vrida bygger på 

klädförvaring vinkelrät mot 

väggen för enkel inhängning. 

För bättre översikt kan sedan 

stället vrida

5.4.5 Idé-eliminering med Pughs matris 

Genom utförandet av Pughs matris kunde det 

konstateras att Kombo hade den funktion som 

bäst lämpade sig att ta vidare i 

designprocessen. Detta framgick då Kombo, i 

förhållande till referensprodukten 

Klädhängare från Elfa (Nyborg, H. 2014) 

samt i jämförelse mot de andra två idéerna, 

erhöll högst poäng. Fullständig matris 

åskådliggörs i bilaga 9. 

Efter analys av resultatet i Pughs 

elimineringsmatris kunde det dock konstateras 

att Kombo främst fick höga poäng beroende på 

dess multifunktion med hylla integrerad 

ovanför hängfunktionen. Därför valdes även 

hängfunktionen i Nivå att tas med för 

vidareutveckling. Båda dessa idéer betraktades 

även som förslag på annorlunda sätt att hänga, 

vilket ansågs som en nytänkande lösning att ta 

vidare för utveckling.  

5.4.6 Fish-trap 

En mängd olika utföranden erhölls vid 

användandet av Fish-trap-metoden där fokus 

låg på vidareutveckling av Kombo och Nivå. Då 

metoden endast kunde generera idéer utifrån 

ett utgångsutförande att, kombinerades Kombo 

med Nivå. Här användes hylldelen från Kombo 

och hängningsutförandet från Nivå. Flertalet 

olika former samt funktioner genererades 

utifrån denna kombination och var till god 

grund i vidareutvecklingsarbetet.  

Det som främst koncentrerades på vid 

användandet av denna metod var att generera 

flera olika idéer på hur kläder kunde hängas på 

olika sätt i djup- och höjdled. Olika 

skissförslag handlade även om att skapa delar 

av hängaren utdragbara, roterbara eller 

skjutbara i höjdled. Dock valdes det, med 

hänsyn till stabilitet, användarvänlighet och 

ekonomiska aspekter, att inte att ta vidare 

dessa rörliga funktioner. Fokus lades istället 

på att bidra till bättre översikt samt maximalt 

utnyttjande av utrymme.  

5.4.7 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur idéerna, 

genererade vid användning av Fish-trap-

modellen kunde se ut, valdes de tre ledande 

förslagen att skissas upp i 3D-

modelleringsprogrammet Alias Automotive. 

Dessa idéer skapades som förslag på första 

koncept för klädhängare. Se figur 11, vilken 

visar de tre konceptuella idéerna vilka bäst 

uppfyllde satta krav och målsättningar. 

 

Figur 10. Skisser på valda klädhängare 
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Koncept 1 

Hängningen av kläderna sker i 

olika höjdnivåer för att skapa 

en tydligare översikt, dock är 

det viktigt att utformningen 

inte hindrar användaren från 

att kunna förvara i stort sätt 

samma mängd kläder som på 

en rak stång. 

 

 

 

 

Koncept 2 

Tanken bakom detta koncept 

är att en tydligare översikt ges 

genom både höjdled samt 

djupled skilda nivåer för 

hängning. Även i detta 

koncept skall en stor mängd 

kläder kunna hängas. 

 

 

Koncept 3 

Här är hängningen integrerad 

i hyllplanet för att ta mindre 

plats i höjdled, samt att 

minska materialåtgången. De 

djupled skilda nivåerna för 

hängning skall främja bättre 

översikt. 

5.4.8 Eliminering av koncept 

Vid användning av en elimineringsmatris 

baserad på krav satta i funktionsanalysen samt 

målsättningar, visade denna matris på att 

koncept 1 var bäst i avseende på dess 

hängfunktion. Detta koncept blev således det 

som togs vidare i sitt grundutförande, men 

kunde även komma att kombineras med 

lösningar som presenterats som bra för övriga 

koncept. Se elimineringsmatrisen i bilaga 10.  

Figur 11. Första koncept på klädhängare 
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5.5 Låda 

Lådan var något som fler än 60 procent av enkätbesvararna ansåg vara viktigt eller mycket viktigt att ha i sitt 

förvaringssystem, se bilaga 3. Detta tillbehör var samtidigt något som flera hade olika synpunkter om, där de 

vanligaste åsikterna bland annat var att trådkorgar med stora hål var dåliga, att lådorna ofta sitter för nära 

varandra, att djupet är feldimensionerat, att konstruktionen är ostabil eller att det är svårt att ha översikt och hålla 

ordning på innehållet i lådan, se kommentarer i bilaga 4. 

5.5.1 Målsättning med utformningen 

Målsättningen med utformningen av detta 

tillbehör var att, för samtliga idéer, skapa en 

utdragbar funktion dels för att användningen 

skulle vara enkel, men även för att främja bättre 

översikt. Målsättningen var vidare att försöka 

skapa en möjlighet att kunna variera höjden på 

lådan med en och samma grundstomme. En 

annan möjlighet var att utforma ett antal lådor, 

av samma modell, men med olika höjd. Det 

ansågs också viktigt att skapa en stabil 

konstruktion utan hål där det som förvarades 

kunde fastna eller glida emellan och ur.  

5.5.2 Idéer och skissning 

Vid tillämpning av idégenereringsmetoden 

skissades flera idéer fram, vilka på olika sätt 

uppfyllde olika målsättningar för tillbehöret låda, 

se bilaga 8. Idéer kretsade kring hur olika 

variation av djup kunde erhållas. Två olika 

förslag presenterades där det ena hade en 

reglerbar insats och det andra möjligheten att 

justera infästningen av tyg för att få olika djup. 

För att främja en bättre översikt skapades olika 

frontar och former, men förslag fanns även om 

integrerade avskiljare som kunde anpassas direkt 

i lådan för att skapa bättre ordning. För att 

undvika problem med att lådor som fylls över 

kanten fastnar i varandra vid utdragning, 

skapades olika skisser med olika höga sidor för 

att få ett naturligt avstånd till saker ovan. Andra 

tankar kretsade även kring lådans grund-

funktion, hur den skulle öppnas och användas.  

5.5.3 Val av idéer 

Nedan presenteras de idéer som, efter muntlig 

sållning, ansågs bemöta ställda krav på bästa sätt 

med avseende på lådans funktion, se figur 12.

L1: Omväxling 

Omväxling är utformat med en 

grundstomme där ett kraftigare 

tyg kan fästas. Beroende på hur 

tyget fästs kan olika djup och 

utseende på lådan erhållas. 

Tanken är även att flera olika 

modeller av stommen kan 

konstrueras och att tyget kan 

tas bort för att både tvätta samt 

flytta påsen. 

 

L2: Frontad 

Tanken med Frontad är att 

automatiskt skapa en praktisk 

höjdskillnad mellan lådorna för 

att undvika att de hakar i 

varandra då lådan är överfylld. 

Utrymmet ovan ska även 

främja god sikt så att brukaren 

ser vad som förvaras.      

       

       

L3: Höjdare 

Höjdare bygger på att höjden på 

lådan kan regleras efter behov 

med hjälp av en löstagbar 

insats som kan föras upp och 

ner vid behov av olika djup. 

Insatsen kan skapas med ett 

hålrum i fronten för att 

brukaren lättare ska kunna se 

innehållet i lådan.  

Figur 12. Skisser på valda lådor 

 



 

5.5.4 Koncepteliminering med Pugh 

Genom användandet av Pughs matris kunde 

Omväxling presenteras som det vinnande 

förslaget, då med Elfas trådback Standard 55 

(Bygghemma, 2014) som referens vid 

jämförelsen. Fullständig matris åskådliggörs i 

bilaga 9.  

Anledningen till att Omväxling kunde ses som 

den bästa idén var att den var enkel att rengöra 

i och med att påsen kunde tas bort och tvättas. 

Fördelen med påsen, vilket gav poäng i 

elimineringsmatrisen, var att påsen kunde ses 

som multifunktionell då den även kunde tas 

bort och användas som exempelvis tvättpåse. 

Plus med Omväxling var även att samma ram 

kunde ge olika höjd.  

Höjdare togs även med för vidareutveckling då 

grundfunktionen enkelt kunde adapteras på 

olika lösningar och då idén uppfyllde 

målsättningen med olika djup.   

5.5.5 Fish-trap 

Med Omväxling som bas kunde olika idéer 

utvecklas med användandet av Fish-trap-

metoden. Fokus låg på att skissa fram olika 

förslag för hur tyget kan fästas och på hur 

formen på ramen och påsen kunde vara. 

Ramen gavs olika utformning, men skulle alltid 

vara utdragbar. Även om Höjdare fick låga 

poäng i Pughs matris utfördes även en fish-

trap på denna idé. Anledningen till att den togs 

vidare, var som sagt att det ansågs finnas 

potentiella idéer om att genom annan 

utformning skapa mervärde. Här kretsade 

förslag kring hur löstagbara insatser kunde 

utformas för exempelvis enklare rengöring. 

5.5.6 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur utvecklade 

idéer kunde se ut, valdes de tre ledande 

förslagen, genererade i Fish-trap-metoden, att 

skissas upp i 3D-modeleringsprogrammet Alias 

Automotive. Se samtliga tre koncept i figur 13.

Koncept 1 

Konceptet är konstruerat likt 

Omväxling i två delar som kan 

skiljas åt. Ovan-delen är en 

stabil, utdragbar ram vilken 

håller upp tunnare tråddetaljer. 

Nederdelen är en tyg-

konstruktion vilken kan fästas 

på tråddetaljen och därmed 

skapar en låda. 
a 

  

 

 

Koncept 2 

Koncept två är en variant av 

koncept 1 men med fästning 

genom att tygkonstruktionen 

skjuts på metaltrådar som är 

formade likt spjut. I övrig är 

funktionen lik koncept 1. 

Djupet på lådan kan varieras i 

och med hur tyget fästs. 

 

 

 

Koncept 3. 

Denna låda är helt solid utan 

hålrum där saker kan falla 

igenom. Djupet kan varieras 

genom en insats som kan sättas 

i och på så vis skapa en högre 

kant ovantill, likt Höjdare. Även 

ökad ordning kan skapas med 

en hjälp av ännu en insats som 

fungerar som avdelare.. 

 
 

 

5.5.7 Eliminering av koncept 

Genom att jämföra koncepten för de olika 

modellerna lådor med varandra i en 

elimineringsmatris, visade det på att koncept 

1 och 2 uppfyllde satta krav bäst. Dessas 

funktion kommer således tas vidare i 

designprocessen. Se elimineringsmatrisen i 

bilaga 10. 

Figur 13. Första koncept på låda 
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5.6 Hylla 

Hyllan var ett tillbehör som fler än 70 procent av enkätbesvararna ansåg vara mycket viktigt att ha i sin garderob, 

se bilaga 3. Kommentarer kring detta tillbehör handlade om att hyllorna idag är för djupa så att användaren inte 

kan se vad som placerats närmast väggen. Annat som framkom var även att saker lätt ramlar av hyllorna. I 

enkätundersökningens öppna fråga uttryckte en besvarare följande: ”Garderob med bara hyllplan. Antingen blir det 

tomt och massa outnyttjad plats bakom yttersta raden, eller så måste man ta ut alla kläder i yttersta högen för att 

komma åt det bakom”, se bilaga 4.

5.6.1 Målsättning med utformningen 

Målsättningen för hyllan var att hitta en 

funktion samt utformning där hyllorna var 

utrustade med någon form av sid-stopp för 

att förhindra att saker faller ner. Hyllorna 

önskades även i högsta mån utformas 

utdragbara för att brukaren lättare skulle 

kunna se saker placerade närmast väggen och 

därmed att få en bättre översikt. 

5.6.2 Idéer och skissning 

För att uppfylla målsättningar samt ställda 

krav för tillbehöret Hylla, skapades flera 

skisser med fokus på nya lösningar, se bilaga 

8. Idéer genererades där utformningen 

minskade risken för att saker faller ner från 

hyllor. Funderingar rörde sig kring hur 

sidstopp på hyllor kunde flyttas eller tas bort, 

för att en hylla ska kunna kopplas samman 

med andra och skapa en lång hylla. Dessa 

sidstopp utformades även olika, i försök att 

se hur annorlunda design kunde skapa olika 

mervärden. Tankar kretsade även kring att 

skapa hyllorna multifunktionella med 

exempelvis integrerade lådor. Strukturer 

skapades även där hyllplan kunde dras ut och 

förlängas och där det kunde vikas och bilda 

olika nivåer. För att lösa problemet gällande 

de åsikter som handlade om att för djupa 

hyllplan bidrar till dålig översikt, skapades 

olika konstruktioner där hyllorna kunde delas 

på, skjutas i olika höjd eller på olika djup.   

5.6.3 Val av idéer 

Idéerna nedan, se figur 14, är de förslag som, 

efter muntlig sållning, ansågs bemöta ställda 

krav på bästa sätt med avseende hyllornas 

funktion. 

 

H1: Enkel 

Hyllan Enkel bygger på en 

enkel och rak hyllkonstuktion 

där möjligheten finns att bygga 

flera hyllor efter varandra utan 

fasta kanter. Tanken med denna 

idé är även att ha lösa konsoler 

som enkelt kan fästas på hyllans 

sida för ökad stabilitet samt 

stopp som hindrar nedfall av 

saker.  

 

 

H2: Varianten 

Varianten är konstruerat med 

avskiljare placerade vid hyllans 

kanter, dessa kan höjas eller 

sänkas beroende på om hyllan 

ska placeras bredvid andra eller 

fungera enskilt. Hyllan är 

utrustad med skenor som gör 

den utdragbar vilket kan ge 

användaren en bättre översikt. 

       

     

H3: Doldis 

Doldis bygger på en rak 

hyllkonstruktion med en 

integrerad låda. Idén fästes 

enkelt i panelen via 

formanpassade fästen placerade 

på hyllans bakre kant. Tanken 

med lådan är att skapa utrymme 

för mindre saker som enkelt 

försvinner i större lådor och 

behöver sin egen plats. 

 

Figur 14. Skisser på valda hyllor 
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5.6.4 Koncepteliminering med Pugh 

Genom användandet av Pughs matris visade 

det sig att Varianten fick högst poäng. För 

detta tillbehör användes Elfas hylla som 

referens (Johnwall, 2014). Fullständig matris 

åskådliggörs i bilaga 9. 

Varianten fick höga poäng på grund av dess 

skydd på sidorna vilket hindrar saker från att 

falla ner. Dessa skydd kan även fällas ned och 

användas för hängning under hyllan, vilket 

dels skapar en multifunktion samt 

möjligheten att skapa en lång, rak hylla 

uppbyggd av flera olika. Denna idé var även 

bra då den konstruerats med en utdragbar 

funktion vilket bidrog att saker på bakre 

delen av hyllan enkelt kan överblickas. 

5.6.5 Fish-trap 

Varianten vidareutvecklades genom 

användandet av metoden Fish-trap där nya 

förslag på funktioner kom fram. Vid 

jämförelse mellan idéerna; att antingen ha 

upp- och nedskjutbara stöd i hyllas sida, eller 

att annars ha av- och påtagbara konsoler eller 

sidstöd att fästa vid behov, kom det 

sistnämnda förslaget att ses som det mest 

genomförbara ekonomiskt och praktiskt sett.  

Därför frångicks stöd-idén sedd i Varianten 

och ersattes med konsoler likt dem i Enkel. 

Dock bibehölls den utdragbara funktionen, 

samt idéerna om att kunna utnyttja hyllans 

sidor. Här utformades förslag på löstagbara 

sidstopp med den övre delen stöttande som 

kant och den nedre delen under hyllan som 

hängdel för saker. Andra idéer var att 

utforma konsolerna multifunktionella, med 

möjlighet att utnyttja sidorna till 

hängmöjligheter. 

5.6.6 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur 

utvecklade idéer kunde se ut tillsammans och 

mot Flexipanelen, valdes de tre ledande 

förslagen att skissas upp i 3D-

modeleringsprogrammet Alias Automotive. 

Tanken med hyllorna i koncept 2 och 3 är att 

löstagbara konsoler eller sidstopp ska kunna 

fästas vid hyllans kant om så önskas.  

 

Koncept 1 

Hyllan är konstruerad i en rak, 

enkel modell och skapar 

möjlighet för multifunktionell 

förvaring genom utformandet 

av dess sidor. Hyllan skall vara 

utdragbar där även konsolerna 

följer med vid utdragningen. 

 

  
 

Koncept 2 

Konceptet är utformat mjukare 

och anpassat för att placera 

flertalet hyllplan bredvid 

varandra och på så vis skapa ett 

enda långt hyllplan utan kanter 

emellan. Främre delen består av 

ett spår där saker kan hängas. 

 

 
 

Koncept 3 

Detta är enkelt utformat i en 

rak konstruktion vilken kan 

kombineras med fler hyllor för 

en längre modell. För att hindra 

saker från att falla ner skall 

sidostopp utvecklas vilka kan 

placeras från främre kanten. 

Saker kan även krokas i i sidan. 

 

5.6.7 Eliminering av koncept 

Vid jämförelse mellan de olika hyllkoncepten 

i elimineringsmatrisen, se bilaga 10, visade sig 

koncept 3 uppfylla satta krav på bästa sätt. 

 

Konceptet kommer således tas vidare i sin 

grundfunktion, men kombineras med 

funktioner som för andra koncept uppfyller 

kraven på bra sätt. 

Figur 15. Första koncept på hyllor 
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5.7 Skohylla 

Skohyllan var det tillbehör som ungefär 70 procent av enkätbesvararna ansåg vara mycket viktigt att ha i sin 

garderob, se bilaga 3. Flera respondenter uttryckte sin önskan om att kunna förvara skorna smidigt ovanför 

golvytan för att enklare kunna städa av. Problem som ansågs finnas med de skoutrymmen som enkätbesvararna 

själva hade var högbildningen av skor, samt att det kunde vara krångligt att förvara klackskor på trådhyllor, se 

bilaga 4.  

 

5.7.1 Målsättning med utformningen 

Målsättningen med utformningen av detta 

tillbehör var att skapa en form där översikt 

och mycket förvaring gick hand i hand, 

samtidigt som formen skulle bidra till 

minskad oordning, högbildning samt inte ge 

skador på skorna. Målsättningen var även att 

tillbehöret skulle vara enkelt att rengöra och 

att skorna skulle kunna placeras utan att 

påverka varandra och rasa ner, samt att flera 

skohyllor skulle kunna placeras jämte 

varandra för att bilda en enda lång. Skohyllan 

skulle även vara användbar för majoriteten av 

skomodeller samt skostorlekar. 

5.7.2 Idéer och skissning 

En mängd olika idéer genererades för att 

uppfylla kraven ställda på tillbehöret. Fokus i 

idégenereringen och idéskiftesmetoden var 

att hitta bra lösningar på hur skor kunde 

förvaras på ett sätt som gav bra översikt, som 

rymde många skor, som motverkade 

högbildningen och oreda, som inte förstöde 

skorna eller som inte hindrade någon storlek 

eller modell av skor att förvaras. Här 

skapades det förslag på olika hängning av 

skor där skons utformning var i fokus för att 

skapa smart förvaring. Band utformades som 

kunde hålla fast skor på vinklade 

konstruktioner för bättre ordning. 

Multifunktion försökte adapteras på varje 

skohylleförslag med integrerade hyllor, lådor 

eller plats för övrig förvaring. Dock ansågs 

det samtidigt vara relevant att skostället skulle 

vara smidigt och lätt att rengöra. Se bilaga 8 

för ett antal skisser genererade. 

5.7.3 Val av idéer 

I figur 16 presenteras de idéer som ansågs 

möta ställda krav på bästa sätt, då de 

kombinerade mängdförvaring med ordning.

  

Sk1: På-led 

På-led bygger på att skorna 

placeras i såväl bredd som 

på djupet. En vald vinkel 

särskiljer skorna från 

varandra för att skapa 

ordning. Tanken är att 

skohyllan ska vara 

utdragbar för en lättare 

åtkomst. 

 

Sk2: Nosa 

Skorna placeras här, i 

denna smalare skohylle-

varianten kallas Nosa, med 

endast den främre delen 

fastsatt. På detta sätt 

minimeras utrymmet, 

materialåtgång, samtidigt 

som flera olika skomodeller 

och storlekar ryms samt att 

högbildning motverkas. 

 

Sk3: Dela 

Dela bygger på att skon står 

på en vinklad hylla och 

hålls fast av någon typ av 

band för att skapa ordning 

och för att förhindra att 

skor faller av. Hyllans 

vinkel från väggen skall 

minska risken för att skorna 

staplas på höjd.  

 

 

Figur 16. Val av idéer för skohyllor 
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5.7.4 Koncepteliminering med Pugh 

Vid användandet av elimineringsmatrisen 

Pugh visade det sig att idén Nosa vara det 

vinnande, se bilaga 9. Här användes skohyllan 

från Elfa som referens (Bygghemma, 2014). 

Dock visade det sig samtidigt att samtliga 

idéer fick relativt höga poäng.  

 

Funktioner som tilldelade Nosa höga poäng 

var att skor inte stod i vägen för varandra och 

att de enkelt var greppbara då de hängde lite 

utanför skostället. Nosa antogs även kunna 

produceras relativt billigt då formen på stället 

inte var särskilt komplex.  

5.7.5 Fish-trap 

Vid användandet av metoden Fish-trap 

studerades såväl Nosa som Dela. Dela var den 

idé som poängmässigt visade sig bli det näst 

bästa förslaget, men i och med dess enkla 

men utvecklingsbara och användbara 

funktion togs alltså även detta förslag vidare. 

Nosa utvecklades främst i olika utföranden 

med fokus lagt på att hitta olika form, 

eftersom dess funktion redan var tydligt 

bestämd. Band placerades för att öka känslan 

av att skorna satt på plats, olika vinkel 

tilldelades idéerna men även olika 

dimensioner.  

Dela utvecklades genom att en vinkel 

tilldelades idén för att motverka högbildning 

av skor. Idén var vidare att utveckla ett, om 

ännu mer användarvänligt ställ än Nosa, då 

igenkänningsfaktorn antogs vara större för 

denna idé.  

5.7.6 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur 

utvecklade idéer kunde se ut, valdes de tre 

ledande förslagen, generade i fish-trap-

metoden, att skissas upp i 3D-

modeleringsprogrammet Alias Automotive. 

Se figur 17. 

Koncept 1 

Följande koncept bygger på 

det tidigare konceptet Nosa. 

Här ligger fokus på att skapa 

översikt, att minska risken för 

högbildning och viktigast att 

alla modeller samt storlekar av 

skor skall kunna förvaras. 

 

 

Koncept 2. 

Detta koncept, likt tidigare, 

bygger på Nosa. Här är dock 

en rem placerad på 

konstruktionens undre del. 

Tanken med bandet är att 

skon skall kunna hållas fast 

och inte ramla ner då skoparet 

bredvid tas ur. 

 

Koncept 3. 

Denna konstruktion bygger 

på det tidigare konceptet Dela. 

Vinkeln på skohyllan skall 

minska risken för högbildning 

samt skapa en bra översikt. 

 

5.7.7 Eliminering av koncept 

Efter användning av elimineringsmatrisen 

kunde koncept 3 presenteras som skohyllan 

med bästa funktionalitet. Konceptet togs 

således vidare för bearbetning i 

designprocessen. Se matris i bilaga 10.

Figur 17. Första koncept på hyllor 
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5.8 Krok 

Ett antal om fler än 60 procent av enkätbesvararna ansåg att kroken var mycket viktig att ha i sitt 

förvaringssystem, se bilaga 3. Önskemål visade sig finnas på storleken på kroken, där användare önskade ha 

möjlighet att hänga saker i en variation av storlekar, vilket var en av flera åsikter som återfinns i bilaga 4. Därav 

var det viktigt att skapa en krok med hängningsmöjligheter för såväl det lilla som det stora.

 

5.8.1 Målsättning med utformningen 

Målsättningen med detta tillbehör var att 

skapa en hängmöjlighet för olika stora 

föremål på ett smidigt sätt. Vidare låg fokus 

på att om möjligt finna fler användnings-

möjligheter än att enbart hänga.  

5.8.2 Idéer och skissning 

Vid användandet av metoderna idégenerering 

samt idéskiftesmetoden för krokar 

fokuserades det på att hitta möjliga vägar till 

att skapa mer än bara en nytta, se ett urval av 

skisser i bilaga 8. Idéer kretsade kring hur 

olika storlekar av krokar kunde placeras på 

olika sätt och i olika förhållanden till 

varandra. Funderingar handlade även om hur 

en mindre krok mest lämpligen skulle 

placeras under eller över den större, vilket 

ansågs bidra till olika resultat. Idéer om att 

kombinera kroken med en klämfunktion 

skapades även, vilket kunde ge mervärde. 

Andra genererade idéer kretsade kring sättet 

att placera krokarna så att de inte bidrog till 

häng som placerades över varandra. På så sätt 

kunde bättre översikt fås.  

5.8.3 Konceptval 

En presentation sker nedan, i figur 18, för de 

idéer som, efter muntlig sållning, ansågs 

uppfylla ställda krav på bästa sätt med 

avseende på krokens funktion.

  

Kr1: Klämkrok 

Kroken Klämkrok 

kombinerar hängandet med 

att kunna klämma fast 

saker. Klämfunktionen fås 

då kroken förs mot väggen. 

     
 

 

Kr2: Fälla 

Fälla är kroken som bygger 

på en enkel konstruktion i 

grunden, men med 

möjligheten att fälla ut en 

liten extrakrok vid behov. 

           
 

Kr3: Streta 

Kroken Streta är en fast 

modell av krok där fokus 

ligger på att skilja det 

hängande åt genom i sidled 

olika placering av samtliga 

krokar. 

          

5.8.4 Idé-eliminering med Pugh 

Genom användandet av Pughs matris kunde 

Klämkrok presenteras som det vinnande 

förslaget. I denna matris användes Elfas 

Allkrok som referens (Bygghemma, 2014). 

Fullständig matris är presenterad i bilaga 9. 

Klämkrok visade sig vara det vinnande 

förslaget mycket beroende på dess 

multifunktion då hängande och klämmande 

kombinerades. I och med klämfunktionen 

kunde nu saker utan hängband hängas, 

tidningar förvaras eller notiser placeras synligt 

på väggen. Produktionskostnaderna skulle 

Figur 18. Val av idéer av krokar 
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vara högre för idén, men användnings-

områdena fler och idén ny för marknaden.  

5.8.5 Fish-trap 

Vid användandet av Fish-trap-metoden var 

alla tre valda idéer kombinerade med 

varandra. Tanken vid vidare generering av 

samtliga idéer var att dessa enkelt kunde 

kombineras för att tillsammans bidra till ett 

väl genomtänkt slutkoncept. I metoden 

fokuserades det därför på att finna en form 

som kunde tilldelas samtliga funktioner. 

Anledningen till att en sådan kombination 

valdes vidare, var att det på så vis kunde 

uppfylla flera behov av hängande förvaring, 

kunde skapa häng för olika storlekar av 

artiklar men även häng på olika sätt. Detta 

var vad som fokuserades på att skapa idéer 

utifrån vid användandet av Fish-trap. 

5.8.6 Konceptuella renderingar i Alias 

Automotive 

Genom att i 3D-modeleringsprogrammet 

Alias Automotive modellera de tre förslagen 

som bäst uppfyllde målsättningarna, kunde 

en tydligare bild ges för hur utvecklade 

idéerna kunde se ut. Se figur 19.

Koncept 1 

I detta koncept ges brukaren 

möjligheten att på tre olika 

sätt kunna hänga. Dock är 

krokens hemliga konkurrens-

fördel att den även fungerar 

som klämma för saker som ej 

kan hängas.  

 

              

 

 

Koncept 2 

Detta är kroken som bygger 

på det tidigare konceptet fälla. 

Kroken har en nedre, bredare 

del där tanken är att större 

saker kan placeras. Ovan detta 

finns möjligheten att fälla ut 

en mindre krok för att hänga 

små-saker som man vill ha 

koll på, exempelvis nycklar.  

             
              

Koncept 3 

Detta är helt enkelt en variant 

av krok som kan tilldelas såväl 

klämfunktion eller en mindre 

krok som kan fällas ut. Dock 

bygger konceptet på att i sin 

enkelhet kunna hålla upp det 

som önskas.  

            

             

5.8.7 Eliminering av koncept 

Genom användning av elimineringsmetoden 

visade sig koncept 1 uppfylla satta 

målsättningar samt krav ställda i 

funktionsanalysen på bästa sätt. Koncept 1 

fick bättre resultat mycket pågrund av 

möjligheten att kunna både klämma och 

kroka upp saker. Konceptet togs vidare för 

utveckling i designprocessen i sitt 

grundutförande och med behållen 

funktionalitet. Se bilaga 10 för att 

åskådliggöra elimineringsmatrisen.  

Figur 19. Första koncept av krokar 
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5.9 Spegel 

Spegeln var det tillbehör som flest enkätbesvarare nämnde som önskvärt då de själva fick specificera vad de saknade 

i dagens system. Nära 90 procent beskrev detta tillbehör som mycket viktigt, se bilaga 3. Önskemål fanns även 

angående lättillgängligheten med detta tillbehör, att den ska vara smidig att använda samt främja nästintill 

helkroppsspegling. Se kommentarer i bilaga 4. 

5.9.1 Målsättning med utformningen 

Målsättningen med utvecklandet av en spegel 

var att skapa en smart upphängning och att 

hitta lösningar för att utnyttja baksidan och 

sidor för fler användningsområden. Spegeln 

skulle även vara stor nog för att brukaren 

skulle kunna spegla större delen av kroppen 

och samtidigt utnyttja utrymme på ett smart 

sätt. 

5.9.2 Idéer och skissning 

Flera av dagens standardspeglar som sätts 

upp i hall- eller sovrumsutrymmen utnyttjas 

endast för just spegling. Här ansågs dock 

potential finnas att utnyttja flera sidor, såsom 

baksida eller kanter, för att på så sätt utnyttja 

mer av det utrymme spegeln faktiskt tar upp. 

Med detta i åtanke skissades flera förslag upp 

där tänkta multifunktioner i form av 

förvaringsmöjligheter tilldelades spegeln. Det 

skapades idéer där spegeln blev en form av 

badrumsskåp för att utnyttja mer utrymme. 

Speglar konstruerades böjda med integrerade 

hyllplan eller djupa med utdragbara insatser. 

Förslag fanns även på att konstruera spegeln 

roterbar för att utnyttja baksidan smidigt, 

eller på en galge för att enkelt kunna använda 

alla sidor. Förslag fanns även på att placera 

speglar på framsidan av lådor likt 

konstruktionen på lådan Frontad.  

5.9.3 Val av idéer 

Nedan presenteras de idéer som ansågs 

bemöta satta krav på tillbehöret på bästa sätt, 

se figur 20. Valen gjordes med fokus på att 

spegeln skulle vara försedd med en inbygg 

förvaringsmöjlighet, vilken skulle kunna 

utnyttjas på ett smidigt sätt.  

Sp1: Öppna 

Spegeln Öppna fungerar likt ett 

vanligt skåp där utrymme kan 

utnyttjas bakom spegeln. 

Tanken med denna idé är dock 

att första anblicken skall 

presentera en spegel och inte 

ett skåp. 

 
 

 

Sp2: Hemlig 

Hemlig är spegelmodellen som 

kan krokas fast i klädhängaren. 

Här ges en multifunktion då 

baksidan av spegeln kan 

utnyttjas för förvaring. Kroken 

kan även vridas för att spegeln 

enkelt skall kunna utnyttjas. 

                 

            

 

 

 

Sp3: Vända 

Vända är spegeln där både 

baksida, sida och framsida 

utnyttjas. Spegeln kan roteras 

90 grader för att nyttja sido-

fack-funktionen. Roteras 

spegeln istället 180 grader kan 

korgar samt klämtrådar 

användas för annan förvaring.

Figur 20. Val av idéer av speglar 
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5.9.4 Koncepteliminering med Pugh 

Pughs matris visade att idén Öppna bäst 

uppfyllde ställda krav och var alltså det 

tillbehör som erhöll högst poäng jämfört mot 

övriga två koncept. Referens var i detta fall 

IKEAs spegel Hemnes (IKEA, 2014). 

Fullständig matris åskådliggörs i bilaga 9. 

Öppna erhöll högst poäng då detta förslag på 

ett enkelt sätt bidrog till integrerad förvaring. 

Då idén var konstruerad likt ett badrumsskåp 

så kunde spegel vinklas efter behov. Dock 

visade Pugh på att samliga koncept uppfyllde 

målsättningen med att bidra till multifunktion 

samt god platsupptagning i förhållande till 

mängden förvaring. Hemlig erhöll i stort sett 

samma höga poäng, men beräknas vara 

svårare att konstruera hållbar över tid i 

förhållande till Öppna. Dock erhöll den 

däremot högre poäng i frågan då denna idé 

var lättare att flytta i och med dess hängkrok. 

5.9.5 Fish-trap 

Vid användandet av denna metod gjordes 

valet att både Öppna och Hemlig, men även 

Vända, skulle tas vidare för vidareutveckling. 

Anledningen till att samtliga idéer valdes för 

vidareutveckling var att poängen för samtliga 

var höga och relativt like, att de var praktiska 

att använda, kunde förvara mycket och var 

vridbara och lättillgängliga. Flertalet idéer 

genererades och nya funktioner visade sig 

vara smarta att tilldela dessa idéer för att 

utveckla en mer multifunktionell förvaring.  

Öppna utformades med olika konstruktion på 

hur dörren kunde öppnas. Funderingar 

kretsade även kring utformningen av denna, 

där en rund form upplevdes ny på 

marknaden.  

Vid vidareutveckling av förslaget Vända 

fokuserades vidare formgivningsförslag på 

hur sidorna kunde utnyttjas bäst och på hur 

baksidan till spegeln kunde svälja förvaring.  

 

Tankarna med Hemlig, vilket var den spegeln 

som kunde placeras i klädhängaren med hjälp 

av en galge och på så sätt medge förvaring på 

den bakre sidan, gavs flera utformningar. 

Även här kretsade funderingarna kring vilken 

typ av förvaring den skulle kunna ta upp. 

5.9.6 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur 

utvecklade koncept kunde se ut, valdes de tre 

ledande förslagen att skissas upp i 3D-

modeleringsprogrammet Alias Automotive. 

Se figur 21 för att åskådliggöra koncepten.

Koncept 1 

Konceptet är en vidare-

utveckling av det tidigare 

presenterade Vända. Idén 

bygger på att spegeln är 

vridbar runt ett fäste, placerad 

i spegelns topphörn. Här 

utnyttjas flera av spegelns 

sidor med förvaring på olika 

sätt.  

 

Koncept 2 

Detta är en vidare-

konstruktion av konceptet 

öppna vilket kan liknas med en 

klassisk badrumsspegel.  

Förvaringen på spegelns 

insida är praktisk och lätt-

tillgänglig, men kan enkelt 

döljas via stängning av 

spegeln.  

        

Koncept 3 

Här placeras spegeln i 

klädhängaren, eller på kroken, 

med hjälp av en galgfunktion. 

Spegelns baksida kan 

användas för övrig förvaring 

med hjälp av exempelvis 

fastsatta tygpåsar.  

             

Figur 21. Första koncept av speglar 
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5.9.7 Eliminering av koncept 

Vid användning av elimineringsmatrisen för 

tillbehöret spegel, visade sig koncept 2 och 3 

uppfylla satta målsättningar samt krav i 

funktionsanalysen på bästa sätt. Båda kunde 

ta upp mycket förvaring i förhållande till 

platsupptagning, ansågs lättupphängda och 

lättanvända. Samtliga koncept ansågs uppfylla 

kraven på bra sätt, framför allt lösning två 

vilket ansågs ha en hög igenkänningsfaktor då  

många använder sig av badrumsskåp. På 

grund av denna igenkänningsfaktor, samt att 

projektgruppen ansåg att koncept två skulle 

vara enklare att använda i praktiken än 

koncept tre, kom koncept två i första hand 

att vidareutvecklas i sin grundfunktion. Dock 

fanns flera möjligheter för kombination med 

övriga koncepts utföranden.  Se 

elimineringsmatrisen i bilaga 10. 
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5.10 Galge  

I enkätundersökningen fanns det önskemål om olika typer av smart hängning för diverse saker. För byxor ansågs det 

praktiskt med byxhängare som vissa garderobssystem idag erbjuder, för slipsar ville vissa besvarare ha slipshängare, 

det önskades även hängalternativ för skärp, smycken, scarfar med mera, se bilaga 4. För att främja dessa olika 

önskemål ansågs det vara praktiskt att skapa ett tillbehör vilket kunde användas för många önskemål i ett. 

 

5.10.1 Målsättning med utformningen 

Målsättningen med ett utvecklande av en galge 

var att finna lösningar på smart hängning där 

flera plagg eller artiklar samtidigt kunde förvaras 

på samma tillbehör, kanske en hel outfit. Här låg 

även fokus på att skapa ett tillbehör där flera 

behov kunde uppfyllas. Det vill säga, att lösa 

flera hängningsproblem med endast ett tillbehör. 

Galgen skulle utformas praktisk för att hänga 

olika saker och skulle konstrueras stabil och 

lättanvändbar, samt att upplevas enkelt att 

använda. 

5.10.2 Idéer och skissning 

Flera olika idéer genererades för hur ett tillbehör 

kunde se ut för att uppfylla så många behov som  

möjligt av förvaring. Galgen, i sin 

ursprungsform, fick dock blir utgångspunkten 

för vidare utveckling då denna idag i sin 

enkelhet ansågs lösa problemet för kläder på ett 

bra sätt. Olika skisser för galgar presenteras i 

bilaga 8 där fokus låg på att skissa fram en smart 

konstruktion där jämvikt kunde hållas. Förslag 

rörde även byx- och kjolupphängning där krokar 

eller klämmor kunde vara alternativ.  

5.10.3 Val av idéer 

De galgar som presenteras nedan, i figur 22, var 

de som uppfyllde kraven om multifunktionell 

hängning samtidigt som jämvikt kunde uppnås 

och produktionskostnader inte bli för höga. 

G1: Klämma 

Klämma är konstruerat enkelt 

men stabilt med fokus på att 

kunna hänga såväl klänningar 

med smala band som finbyxor 

eller skärp.  

   

 
 

 

G2: Multihäng 

Multihäng, är gjord med en 

enkel konstruktion där flera 

plagg av olika slag ska kunna 

hängas samtidigt. 

 

 

 
 

 

G3: Skräddaren 

Skräddaren är galgen som består 

av en lång klämma nedtill där 

olika plagg kan hängas. 

Ovanför finns möjligheten 

även att hänga över andra 

plagg. En kul, ny lösning.  

         

5.10.4 Idé-eliminering med Pugh 

Idén som fick högst poäng vid användandet av 

Pughs matris visade sig vara Skräddaren, detta vid 

jämförelse med övriga två koncept samt med 

IKEAS bumerang-galge (IKEA, 2014). 

Anledningen till att denna modell  

 

nådde högst poäng i jämförelsen var att den 

medgav många olika möjligheter för hängning 

genom både häng- samt klämfunktion. 

Lösningen ansågs även ny på marknaden och 

lättanvänd. Pughs matris kan ses i bilaga9. 

Figur 22. Val av idéer av galgar 
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5.10.5 Fish-trap 

Samtliga idéer valdes att tas vidare för 

vidareutveckling trots resultatet i Pughs matris. 

Anledningen till detta var de liknande 

funktionerna och de enkla möjligheterna till 

anpassning och omkonstruktion. Olika fördelar 

och nackdelar visade sig finnas med varje 

funktion som galgen tilldelades. Klämmorna 

kunde upplevas smidiga och stabila att fästa 

saker i, dock kunde de ge märken på kläderna. 

Flera utrymmen för slips eller skärp var 

praktiska, men ledde till en högre omkostnad 

per galge.   

Fish-trap-metoden genererade dock i flera nya 

idéer där fokus här endast låg på att generera 

fram en form där praktiska detaljer sedan kunde 

tillskrivas. 

5.10.6 Renderingar i Alias Automotive 

För att få en tydligare bild över hur utvecklade 

idéer kunde se ut valdes de tre ledande förslagen 

att skissas upp i 3D-modeleringsprogrammet 

Alias Automotive. Dessa tre koncept speglar de 

olika idéerna som presenterades i figur 22 ovan 

och presenteras som koncept i figuren 23 nedan. 

 

 

 

Koncept 1 

Denna galge är utrustad med 

plats för byxhäng, stopp för 

plagg med smala band och bra 

nivå på häng. Konstruktionen 

är avskalad men funktionell för 

att fokus skall läggas på 

kläderna och inte galgen, samt 

ge en låg produktionskostnad.  

 

  

       

 

 

Koncept 2 

Följande galge är konstruerad 

med en tydlig avdelning för 

häng av överdelar, samt en 

tänkt del för byxhäng. Tanken 

är vidare att dessa delar ska 

kunna skiljas åt vid behov. 

Ovandelen innehar även ett 

utrymme där eventuell slips, 

scarf eller skärp kan hängas. 

Nederdelen ska kunna tas bort 

eller sättas dit som en krok. 

       

 

Koncept 3 

Galgen i koncept tre är 

utrustad med klämmor under 

vardera vit hängpinne. Dessa 

klämmor skall, i kombination 

med hängstången, fungera för 

exempelvis kjolar eller byxor. 

Vidare finns plats för att hänga 

plagg med smala band under 

byx-pinnen. 

 

       
 

       

 

5.10.7 Eliminering av koncept 

Vid användning av elimineringsmatrisen visade 

sig koncept 2 vara det som på bästa sätt 

uppfyllde satta krav i funktionsanalysen, samt 

målsättningarna formulerade för tillbehöret. 

Koncept 2 fick högre rankning mycket på grund 

av dess många möjligheter till olika förvaring av 

olika plagg. Således kommer detta koncept 

vidareutvecklas i tänket att förvara så många 

plagg som möjlig, men kan komma att 

kombineras med smart lösningar som på bra sätt 

uppfyllt satta krav i andra koncept. Även 

utformningen kommer att anpassas efter 

produktfamiljen. Se matrisen i bilaga 10.  

Figur 23. Första koncept av galgar 
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5.11 Renderingar av första produktfamiljer på konceptnivå 

 

Figur 24. Rendering av produktfamiljen Spagetti 

 

Figur 25. Rendering av produktfamiljen Apelsin 

 

 

  

Figur 26. Rendering av produktfamiljen Tall 



 41 

6. Designprocess och produktframtagning på 

produktfamiljnivå 
Koncepten skall nu tas vidare ytterligare en nivå där valda tillbehör skall utformas för att tillsammans skapa en 

enhetlig produktfamilj. Fokus kommer i detta fall främst ligga på att utveckla tillbehören designmässigt då funktioner 

redan specificerats övergripande för samtliga tillbehör. Att skapa en tydlig produktlinje där en röd tråd löper genom 

produktfamiljen och dess tillbehör är också av stor vikt. Vidare kommer målsättningen vara att bemöta 

enkätbesvarares åsikter rörande önskemål om utformning av förvaringssystem. 

 

6.1 Målsättningar att uppfylla  

för produktfamiljen 

De funktioner som tilldelades de sju olika 

tillbehören skulle nu anpassas för att skapa en 

enhetlig produktfamilj, där dessa skulle uttrycka 

samhörighet i såväl användning som utförande. 

Tillbehören skulle även utformas efter önskemål 

vilka kom fram i utförda undersökningar. Vidare 

skulle samtliga tillbehör bidra till 

multifunktionell användning. 

 

6.1.1 Resultat för tillbehörens utformning 

presenterat i enkätundersökningen 

Undersökningen visade på att en minoritet av de 

150 enkätbesvararna, endast 20 procent, ansåg 

det vara viktigt eller mycket viktigt att 

tillbehören utformades utstickande och trendiga. 

Samma fråga visade istället på att fler än hälften 

av besvararna ansåg detta oviktigt eller mycket 

oviktigt. Se tabell 4. 

 Tabell 4. Fråga i enkäten rörande om tillbehören skall   
 utformas utstickande och trendiga. 

 

Vid frågan gällande om tillbehören skulle 

utformas i en tidlös och neutral design, visade 

sig detta vara mycket mer önskvärt. 71 procent 

av enkätbesvararna svarade att det var viktigt 

eller mycket viktigt med denna typ av 

utformning, se tabell 5. Samtidigt var endast 16 

procent av besvararna överens om att en tidlös 

och neutral utformning var oviktig eller mycket 

oviktig. 

Tabell 5. Fråga i enkäten rörande om tillbehören skall 
utformas tidlösa och neutrala. 

 

Trender analyserades även gällande val, eller 

önskemål, av material för förvaringssystem 

vilket visas i tabell 6. Här kunde fakta i 

enkätundersökningen presentera att trä var mest 

önskvärt då detta material valdes som första val 

av 60 procent av besvararna. Här framkom det 

även att materialen metall samt transparent plast 

ansågs vara relativt attraktivt. Dessa fakta kunde 

även stödjas med vad som faktiskt säljs på 

dagens marknad vilket framkom i 

marknadsanalysen. 

1% 
19% 

23% 48% 

9% 

Utstickande och trendiga tillbehör? 

Mycket viktigt

Viktigt

Ingen åsikt

Oviktigt

Mycket oviktigt

24% 

47% 

13% 

12% 
4% 

Tidslösa och neutrala tillbehör? 

Mycket viktigt

Viktigt

Ingen åsikt

Oviktigt

Mycket oviktigt
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Sammanfattningsvis visade resultatet i 

undersökningen på att en tidlös och neutral 

utformning i trä, med inslag av metall eller 

transparent plast, skulle ge ett bra slutkoncept. 

 Tabell 6. Fråga i enkäten gällande önskemål av material  
 för tillbehören. 

 

6.2 Undersökning om mest 

tilltalande utformning av 

produktfamilj 

Undersökningen utfördes dels på online-

forumet Facebook, men även genom muntliga 

intervjuer, och avslutades då en tydlig trend 

kunde urskiljas och då 50 personer bidragit med 

sin röst gällande vilket koncept av produktfamilj 

de ansåg vara mest attraktivt. Åldrarna på 

besvararna skiljde sig mellan 20 och 65 år, dock 

med majoriteten mellan 25 och 45 år. Då ingen 

åldersmässig målgrupp var specificerad i 

projektet, samt då inga trender per åldersgrupp 

iförhållande till åsikt visade sig finnas bland de 

olika produktfamiljerna, ansågs dock inte detta 

spela in. 

Undersökningen visade på att utformningen hos 

den konceptuella produktfamiljen Tall var mest 

tilltalande, se tabell 7. Samtliga bilder på 

produktfamiljer kan ses i figurerna 24, 25 och 26 

i kapitel 5. 

   Tabell 7. Utformning av produktfamiljerna 

  
Med detta som basis kom således konceptet Tall 

att vara den utformning som låg till grund för 

vidareutveckling till en slutlig produktfamilj.  

6.3 Osborns idésporrar för att 

generera en produktfamilj 

För att generera en gemensam och slutlig 

produktfamilj vidareutvecklades de koncept som 

bäst uppfyllde enskilt satta målsättningar samt 

klarade sig bäst i elimineringsmatrisen. Detta i 

kombination med utformningen av konceptuella 

produktfamiljen Tall. Här var Osborns 

idésporrar ett lämpligt verktyg då de olika 

tillbehören med sina specifika funktioner 

behövde bli mer samstämda. Koncepten gavs 

gemensamma attribut samtidigt som dess 

tidigare specificerade funktioner behölls.  

Raka, lackerade träskivor i kombination med 

rundstavar i obehandlat trä, var nyckelkomponenterna 

och den röda tråden vid utformningen av tillbehören.  

Olika tidigare förslag av utformningar ersattes 

eller kombinerades för att uppnå den röda 

tråden. Tillbehör utformades med olika storlekar 

på rundstavar för att uppfylla tänkt funktion. Till 

exempel erhöll rundstaven i hyll- samt 

klädhängarkonstruktionen en viss diameter för 

att uppnå önskat designmässiga uttryck. Dock 

krävdes en förminskning av rundstaven för 

tillbehöret krok, då samma diameter inte 

lämpade sig lika bra för att kunna hänga saker 

med exempelvis små öglor. 
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En gemensam produktfamilj kunde således 

skapas där trä, i kombination med delar av 

metall, var de viktigaste materialen.  

Produktfamiljen utformades med tillbehören 

bestående av dessa enkelt konstruerade 

komponenter dels för att främja en billigare 

tillverkningsprocess, men även för att uppfylla 

majoriteten av enkätbesvararnas önskemål om 

ett neutralt samt tidlöst utförande.  

6.4 Prototyptillverkning 

Genom att tillverka prototyper skapades en 

bättre förståelse för hur produktfamiljen kunde 

utformas mer enhetlig och samstämd, se 

exempel på några av dessa i figur 27. Tidigare 

valda idéer låg till grund för prototyperna, men 

så även granskningen av marknaden samt 

genererad moodboard. Dimensionerna för de 

olika komponenterna var även enklare att 

bestämma då tillbehören visades i fullskalig 

prototypform. Dock bestämdes inte 

dimensionerna helt utifrån prototyperna utan 

även genom analys av befintliga 

förvaringssystem hos tänkta konkurrenter.  

Exempelvis skedde en analys av höjden på lådor 

från både Elfa och Mirro, vilket visade sig att det 

fanns olika standardhöjder att välja mellan. 

Dessa olika höjder jämfördes med Ideoconcepts 

befintliga låda och slutsatser kunde tas för vad 

som fanns och vad som kunde hålla. Då lådan 

kommer ge användaren möjlighet att ändra 

höjden på textildelen, valdes en låg grundmodell 

vilken sedan kunde ändras höjdmässigt efter 

önskemål av innehåll. 

Skohyllan var även relevant att analysera som 

prototyp, då vinkeln var viktig att anpassas för 

dess användning. För att uppfylla målsättningen 

med att olika modeller och storlekar av skor 

skulle kunna placeras på den, så valdes den 

vinkel som både den höga och låga skon kunde 

stå stabilt på. 

6.4.1 Slutlig definiering av slutkoncept 

Slutlig utformning genererades för varje 

tillbehör vilket presenteras i nästkommande 

kapitel.

 

 

Figur 27. Prototyper av tillbehören 
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6.5 Slutkoncept för klädhängaren Skilja 

Klädhängaren är konstruerad med en integrerad hylla för att maximera förvaringsmöjligheterna och samtidigt minska 

mängden döda utrymmen. Klädhängaren är konstruerad i två olika nivåer, se figur 28, med tre separata häng. Denna 

åtskilda hängkonstruktion är utformad för att skapa en tydligare översikt genom höjdskillnaderna, samt att bidra till 

en eftertanke i att hänga olika plagg efter sektioner och på så sätt skapa ordning.  

 

 

 

6.5.1 Måttsatta vyer 

I figur 29 presenteras de viktigaste måtten för 

klädhängaren Skilja. Måtten presenteras för tre 

olika vyer: front, sida och topp. Samtliga mått är 

angivna i millimeter. Ingen specifikation sker för 

panelfästena då dessa, profil, är desamma för 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

samtliga tillbehör och mest lämpligen placeras 

utefter hela klädhängarens bredd för att ta upp 

maximal last. Panelfästena kommer ta upp all 

belastning och måste således testas fram, vilket 

dock inte räknats på i denna rapport.  
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Figur 29. Måttsatta vyer för klädhängaren 

Figur 28. Beskrivande figur för klädhängaren 
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6.5.2 Material- och konstruktionsförslag

Nedan, se tabell 8, presenteras ett förslag för hur 

klädhängskonceptet Skilja skulle kunna 

konstrueras. De olika delarna specificerades 

material- och storleksmässigt, vilket kunde ses 

som komplement till måttsättningen visad i figur 

29 på föregående sida. Förslag på 

kompletterande produkter presenteras för att 

visa på förslag för hur delarna skulle kunna 

monteras samman. Förslag gavs även för hur 

infästningen kunde ske. 

 

 

Tabell 8. Material- och konstruktionsförslag för klädhängaren 

Produktbeskrivning Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Panelfäste 2 Stål - 2 skruv 
Montering sker genom att skruven dras 
fast från baksidan och in i hyllplanet 

Rundstav 2 Björk 
L: 400 
Ø40 

3 träplugg 

Rundstaven och hyllplanet sätts samman 
genom att träplugg placeras i förborrade 
hål mellan rundstavens ovansida och 
hyllplanets undersida 

Hyllplan 1 
Lackerat 
trä 

H: 20 
B: 1000 
D: 400 

- Grundkomponent 

Upphängningsbygel 
kort 

2 Stål 
L: 290 
H: 40 
Ø10 

2 skruv 
2 metallbrickor 
2 täckbrickor 

Ovandel av byglarna är gängade. Skruv 
dras ned genom i hyllan förborrat hål, 
igenom skyddande metallbrickor och 
ned i bygeln vilket fäster dem samman. 
Täckbrickor placeras sedan ovan hålet i 
hyllan för att täcka skruvhål 

Upphängningsbygel 
lång 

1 Stål 
L: 290 
H: 80 
Ø10 

2 skruv 
2 metallbrickor 
2 täckbrickor 

Se ovan 

 

 



 

Rundstav x4 

Ställning 

Textil 

Utdragbar skena x2 

Panelfäste x2 

Bakstycke  

D 

H 

B 

500 

4
0
0
 

 

1
8
0

 
 

46 

6.6 Slutkoncept för låda Tygla 

Lådan är i sin grund konstruerad av en stålställning, av fyra rundstavar samt av ett kraftigare textilstycke som 

formar lådan. För att underlätta användningen och samtidigt öka översikten av innehållet i lådan, har även 

utdragbara skenor monterats mellan ramen och bakstycket, se figur 30. Textillådan har en grundhöjd, men är på 

varje sida utrustad med extra tygflikar för att enkelt kunna reglera höjden. Denna möjliga reglering finns för att 

uppfylla brukares önskemål och behov av olika förvaring. Fördelen med denna enkla reglering av lådans höjd är dels 

att företag slipper producera olika modeller lådor i varierande storlekar, men även att kunden slipper köpa lådor med 

olika fasta höjder.  

 

6.6.1  Måttsatta vyer

Nedan presenteras de viktigaste måtten samt 

förklarande bilder för lådan Tygla, se figur 31. 

Den nedre högra bilden beskriver hur lådan ser 

ut som utdragen. Dessa är endast utsatta för att 

beskriva de yttre dimensionerna för lådan och ge  

en bild av dess storlek. En mer ingående 

förklaring samt måttsättning kommer senare 

presenteras för komponenterna. Lådan är 

presenterad i textilens grundläge då ingen flik 

vikts över och gjort den högre. 

Figur 9.  Beskrivande figur för lådan 

Figur 10. Måttsatta vyer för lådan 

[mm] 



 

500

  

400 

   Ø40 
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6.6.2 Beskrivning av lådans samtliga huvudkomponenter

För att tydliggöra lådkonstruktionens olika beståndsdelar presenteras dess huvudsakliga komponenter med 

huvudmått, detta i kombination med förslag på hur delarna kan konstrueras och sättas ihop. Materialen som använts 

för lådan skiljer sig mellan komponenterna. Förslag på material att använda kommer vara att ramen med dess 

rundstavar konstrueras i träslaget björk, att ställning samt skena och panelfästen huvudsakligen konstrueras i stål 

likt Ideoconcepts befintliga detaljer, samt att en grövre textil används till lådan. 

 Ställning 

Ställningen består av stålrör vilka bildar lådans 

bas, detta visualiseras i en vit kulör i figur 32. 

Stålrören i ställningen svetsas samman och 

utgör på så vis en stabil konstruktion. Syftet 

med de längre, nedåtgående rören i lådans hörn 

är både att skapa stadga åt textillådan, men även 

att förhindra att ett större hålrum uppstår i 

hörnen och att saker på så vis faller genom då 

den görs högre. Dimensionerna är satta från 

rörens centrum. 

 Bakstycke och Skenor 

Ett bakstycke utgör den bärande delen av lådan 

tillsammans med skenorna och panelfästena, 

dessa visualiserade i mörkgrå kulör i figur 32. 

Bakstycke och skenor är ej måttsatta då dess 

storlekar måste testas fram för att nå önskad 

hållfasthet. Rullskenorna är förslagsvis placerade 

på ställningens kortsidor och består av två delar, 

där den ena delen svetsas samman med 

bakstycket och den andra med ställningen. 

Panelfästena fästs på bakstycket mot panelen. 

 Träram: 

Träramen byggs upp av fyra rundstavar vilka 

limmas samman kant i kant, se figur 33.  

 

 

 

 

 

 

Ändarna är kapade i 45 graders vinkel för att 

bilda en stabil ram. Ramen läggs, efter att 

rundstavarna limmats samman, ovanpå 

stålställningen vilken placeras i rundstavarnas 

urfrästa spår. De utfrästa spåren är 

dimensionerade för att både stålrör och 

rullskena skall få plats i stavarna på kortsidorna. 

Stavarna på långsidorna skiljer sig däremot åt, 

där endast stålröret skall få plats i fronstaven, 

medan hålrum gjorda för panelfästena även 

skall finnas i den bakre staven. 

 Textil 

Lådan, där saker kan förvaras, utgörs utav en 

grövre textil. Denna är i sin ursprungsform 100 

mm hög och sydd med basmåtten 397 x 497 

mm, vilka omsluter ställningens bottendel. 

Måttsättningen åskådliggörs i figur 34. För att 

fästa tyget i ställningen viks varje sidas önskade 

antal flikar över den nedre stålkanten och fästes 

med tryckknappar på lådans insida. 

Figur 32. Stålställning, bakstycke och skenor 

   Ø10 

  Figur 33. Träramens konstruktion 

[mm] 

[mm] 
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Hur regleras lådans höjd? 

På varje kant om lådan finns fyra tygflikar med 

höjden 50 mm vardera, vilka är flikarna som kan 

användas för att ändra höjden på lådan. Dessa är 

på en sida markerade med siffrorna 1,2,3 och 4, 

presenterade i figur 34 nedan.  

I sitt grundutförande, vilket är exemplifierat i 

figuren nedan, viks samtliga flikar över 

ställningens nedersta stålrör vilket leder till att 

flikarna 3 och 4 knäpps fast på lådans 

innerkant, medan flik 1 och 2 placeras på 

botten av lådan.  

Det är flikarna 2, 3 och 4 som kan användas för 

att förlänga lådan. Flik 1 kommer alltid behöva 

användas för att fästa och hålla upp lådan i 

tryckknapparna och kan därmed inte användas 

för att öka höjden.  

Textillådans höjd kan alltså regleras mellan 100 

mm och 250 mm. Dock finns även ett spelrum 

på 70 mm konstant ovanför textillådan vilket 

beror av trädiameter på 40 mm samt utrymmet 

mellan stängerna i ställningen. 

 

 

Exempel på höjder av lådan. 

I tabell 9, presenterad nedan, följer några 

exempel på hur hög lådan man kan erhålla 

beroende på hur många flikar man väljer att 

vika över. 

Tabell 9. Exempel på lådhöjder  

Antal 
flikar 

viks över  

Extra 
höjd 

Grund- 
höjd 

Utrymmen 
ovanför 
textilen 

Totalhöjd 
hela lådan 

[mm] 

4 - 100 70 170 
3 50 100 70 220 
2 100 100 70 270 
1 150 100 70 320 

 

Hur fungerar tryckknapparna? 

Samtliga flikar kan knäppas i varandra då 

tryckknapparna är placerade med vartannat 

fäste inåtgående och vartannat med utåtgående. 

Se hur detta fungerar i in-zoomad bild i  

figur 34. 

 

 

 

Figur 34. Hur textillådan ser ut och fungerar 

100 

[mm] 
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6.6.3 Material- och konstruktionsförslag

Nedan, se tabell 10, presenteras ett förslag för 

hur lådkonceptet Tygla skulle kunna konstrueras. 

Förslagen på monteringen och den permanenta 

sammansättningen av lådans komponenter är 

endast ett av flera möjliga förslag. Exempelvis 

skulle valet av material kunna ändras för att nå 

andra styvheter eller ändra prisbilden. Detta är 

dock inget som behandlas i denna rapport.

 
Tabell 10. Material- och konstruktionsförslag för lådan 

* Rundstaven är ej solid utan har ett urfräst spår för att kunna placeras ovan ställning och skena. 

 

6.6.4 Montering av lådan 

Figur 35, presenterad nedan, beskriver hur de 

olika delarna samspelar och sitter samman.  

 Steg 1. Lådans ingående delar presenteras, 

samt hur de skall placeras i förhållande till 

varandra. 

 Steg 2. Ställningen, skenorna, bakstycket 

och trädstavarna presenteras i förhållande 

till tyget, där pilarna beskriver hur tyget 

formas till en låda.  

 

 

 

 

 

 

 Steg 3. Här åskådliggörs lådan i sin 

grundform, samt hur resterande stomme 

placeras ned i denna. 

 Steg 4. Stommen är placerad i 

textillådan och den bortre sidans flikar 

viks över ställningen. 

 Steg 5. Ger en bild av hur lådan ser ut 

med en av fyra sidor fastsatt. 

 

   

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Utdragbar skena 2 Stål 
Bör testas 
fram 

- 
Rullskenans ena del svetsas fast i bakstyket 
via svetsning, den andra delen svetsas i 
lådkonstruktionens ställning 

Panelfäste 2 Stål 
Bör testas 
fram 

- Svetsas fast i bakstycket 

Bakstycke 1 Stål 
Bör testas 
fram 

- Grundkomponent 

Rundstav 
bredd 

2 Björk 
L: 500 
Ø40* 

Lim 
Stavarna sågas i 45 grader för att limmas 
samman i skarvarna, se figur 33 

Rundstav 
djup 

2 Björk 
L: 400 
Ø40* 

Lim Samma som ovan 

Ställning 1 Stålrör 

LH: 150 x4 
LD: 396 x4 
LB: 496 x4 
Ø10 

- 
Stålrören svetsas samman för att bilda 
grundstommen i lådan.  
- Se förklarande bild i figur 32 

Låda 1 Textil - - Se förklarande bild i figur 34 

Figur 35. Sprängskiss låda 

Steg 1.                           Steg 2.                          Steg 3.                        Steg 4.                           Steg 5. 



 

Panelfäste x2 samt bakstycke 

Utdragbar skena x2 

Rundstav x2 

Hyllplan 
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6.7 Slutkoncept för hyllan Dragon med sidstoppet Stoppa 

Hyllan Dragon är utformad i en rak konstruktion för att ge användaren möjlighet att placera flertalet hyllor bredvid 

varandra och på så vis få en lång förvaringsyta utan kanter mellan, se figur 36. För att bidra till en bättre översikt är 

rullskenor integrerade i hyllans kanter så att användaren enkelt kan dra ut hyllan för att nå eller se det som placerats 

bak. Vill användaren hindra saker från att falla ner på sidorna är även sid-stopp utvecklade. Dessa skjuts på från 

hyllans främre kant och skapar ett stabilt stopp genom att, i sidled, ta stöd mot rundstavarna i hyllans nedre sidor.  

 

 

6.7.1 Måttsatta vyer

Nedan presenterar de viktigaste måtten för 

hyllan Dragon, vilket visas i figur 37. Måtten 

presenteras för tre olika vyer: fronten, sidan och 

toppen. Skenan, vilket är en rullskena använd för 

att göra hyllan utdragbar, är endast måttsatt för 

att visa ett exempel på hur en skena skulle 

kunna vara placerad och se ut. Dock är dess 

dimensioner ej användbara innan 

hållbarhetstester utförts. Detta är dock ett arbete 

för vidareutveckling av hyllan och inget som 

kommer utföras i denna rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
 

500 

4
0
0
 

15 

   Ø40 20 

 Figur 36. Beskrivande figur för hyllan 

Figur 37. Måttsatta vyer för hyllan 

[mm] 

[mm] 
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6.7.2 Material- och konstruktionsförslag

I tabell 11 presenteras ett förslag på hur 

hyllkonceptet Dragon skulle kunna konstrueras. 

Skenorna som föreslås för hyllkonceptet är 

rullskenor vilka utav Melkersson4 beskrevs som 

bättre ur användar- samt kvalitetaspekter.  

 

 

 Tabell 11. Material- och konstruktionsförslag för hyllan 

 

 

                                                 
4 Melkersson, Kjell; Teknik lektor inom Produkt- och 
Produktionsutveckling på Chalmers Tekniska Högskola. 
2014. Intervju 2014-04-25 

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Panelfäste & 
Bakstycket 

2 
1 

Stål Bör testas - Panelfästena svetsas fast i bakstycket 

Skenor 2 Stål Bör testas Bör testas 
Svetsas fast i bakstycket samt integreras i 
hyllplanet. Se figur 38 

Rundstav 2 Björk 
L: 400 
Ø40* 

3 Plugg Likt klädhängarkonstruktionen 

Hyllplan 1 
Lackat 
trä 

L: 500 
B: 400 
H: 20 

- Grundkomponent 

Figur 38. Förslag på utdragbar hylla 

Vidare föreslås, vilket visas i figur 38, en skena 

som integreras i hyllan och därmed inte syns lika 

mycket för brukaren. Bredden på panelfästena 

samt dimensionerna av skenorna måste testas 

fram. 
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6.7.3 Beskrivning för extratillbehöret sidstoppet Stoppa 

Sidstoppet, vilket åskådliggörs i figur 39, är konstruerat för att enkelt kunna placeras på hyllan och på så vis hindra 

saker från att ramla ned. Stoppa är dock inte endast utformad för detta, utan är även användbar i omvänd placering. 

Placeras sidstoppet med bygeln vänd nedåt ger detta ett utrymme att antingen hänga saker på eller runt. 

 

Figur 39. Hylla med sidstopp

6.7.4 Måttsatta vyer samt material- och 

konstruktionsförslag 

Sidstoppet är konsturerat helt i materialet stål 

där bygeln är sammansvetsad med klämman.  

 

 

Dimensionerna för sidstoppet Stoppa är endast 

avsedda som enklare produktionsunderlag och 

visas i såväl tabell 12 som figur 40.  

 
Tabell 12. Material- och konstruktionsdata för sid-stopp 

 
 

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Klämma 1 Stål 
Se figur 
 

- Grundkomponent  

Bygel 1 Stål 
Ø10 
Se figur 

- 
Bygeln svetsas fast i 
grundkomponenten 

Figur 40. Måttsatta vyer för sidstoppet 

[mm] 



 

1000 

20 

   Ø40 

   Ø10 

25° 
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6.8 Slutkoncept för skohyllan Ställan 

Skohyllan består av ett vinklat hyllplan på vilket två stödstavar och en rundstav sitter monterade, se figur 41. 

Hyllplanet är vinklat av flera anledningar, bland annat för att smuts och slask lättare ska kunna rinna av och inte 

skada skorna. Då högbildning av skor uttryckts som ett problem i enkätundersökningen, kan denna vinkel även 

bidra till att skorna inte placeras i hög då de i så fall lättare faller av. Rundstavens funktion är främst att hålla 

skorna på plats, men kan även flyttas upp på skohyllan och placeras på dess mitt för att erhålla en annan typ av 

förvaring.    

  

 

 

6.8.1 Måttsatta vyer 

Nedan följer en presentation av tänkta 

dimensioner för skostället Ställan, se figur 42. 

Infästningar, i detta fall stödstavarna, kommer 

dock inte presenteras med total längd då 

infästning i rundstaven måste testas fram.  

a 

Detsamma gäller även för stödskivan, där 

dimensionerna måste testats fram eller 

hållfasthetsberäkningar utföras. Vinkeln är 

bestämd efter prototyptestning. 

400 

Panelfäste x2 

Stödskiva 

Hyllplan 

Rundstav 

Stödstav x2 

 

Figur 41. Beskrivande figur för skohyllan 

Figur 4211. Måttsatta vyer för skohyllan 

[mm] 

2
0
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6.8.2 Material- och konstruktionsförslag 

Förslag följer för hur skohyllan Ställan skulle 

kunna konstrueras, se tabell 13. Vinkeln är 

framtestad via prototyptillverkning i fullskala 

och kommer vara tillämpbar för såväl låga som 

höga skor. Rundstaven kommer kunna placeras 

på två olika nivåer beroende på vilka skor som 

skall förvaras. Väljs positioneringen av staven 

likt i figur 42, finns utrymme på 440 mm att 

placera skor i alla storlekar på. Väljs istället 

positioneringsalternativ två, där staven placeras 

med stödstavarna i hålen på mitten av hyllplanet, 

se märken i figur 42, kan klackskor förvaras 

prydligt och stabilt med mittdelen hängande 

ovanför staven.  

Stödskivan fungerar som det huvudsakliga 

stödet som håller upp skohyllan i dess vinkel. 

Skivan är placerad runt hyllplanet och skruvas 

fast i hyllans bakre del för att lämna så få 

märken som möjligt. Panelfästena och 

stödskenans dimensioner bestäms lämpligen vid 

testning. 

 

Tabell 13. Material- och konstruktionsförslag för skohyllan 

*Längden för hyllplanet.  

 Beräknat: cos25=400/L => L = 441, 35 mm. 

 

 

 

 

 

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Panelfäste  2 Stål - - 
Panelfästena svetsas fast i 
stödskivan 

Stödskiva 1 Stål Bör testas 4 skruv Stödskivan skruvas fast i hyllan 

Rundstav 1 Björk 
L: 1000 
Ø40 

- 
Hål är förborrade i vilka kan 
stödstavarna kan borras fast  

Hyllplan 1 
Lackat 
trä 

L: 441* 

V: 25°  
- Grundkomponent. 

Stödstav 2 Stål Bör testas  
Skruvas fast i gängade hål i 
hyllplanet 
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6.9 Slutkoncept för kroken Kroki 

Kroki är en multifunktionell krok vilken består av en klämma, två mindre krokar för små artiklar samt en större 

nedfällbar krok. Se figur 43. I sitt uppfällda läge fungerar Kroki även som en hel krok med möjlighet att hänga 

artiklar runt hela konstruktionen. Klämman, som finns i krokens bakre del, kan bland annat användas för att 

klämma fast saker som notiser, shoppinglistor eller scarfar. De två mindre krokarna fungerar mycket bra för 

upphängning av exempelvis nycklar medan den större utfällbara kroken passar artiklar som kräver större 

hängutrymme. Denna multifunktionella krok uppfyller många av de önskemål som framkommit i utförd enkät där 

önskemål kretsade kring olika typer av hängmöjligheter. 

6.9.1 Måttsatta vyer 

Nedan följer tre vyer av kroken kroki i sitt 

nedfällda läge. Dessa vyer är endast måttsatta 

med sina huvudmått för att kunna tillverkas för 

vidare testning. Fjäder och gångjärn är dock ej 

måttsatta då dessa dimensioner noggrannare 

måste testas fram. Se figur 44 för samtliga vyer.
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Utfällbar krok 

Klämstopp x6 

 

Figur 43. Beskrivande figur för kroken 
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6.9.2 Material- och konstruktionsförslag

Nedanstående tabell 14 beskriver förslag på 

material samt konstruktion för kroken kroki. 

Komponenterna panelfäste, gångjärn, 

klämstopp, stopp och fjäder måste 

dimensioneras efter testning eller  

hållfastberäkningar och har därför inte angetts 

med mått. Hela kroken kommer hållas upp av 

fjädern vilken sitter fastsvetsad mellan 

panelfästet samt brickan vilken är limmad i den 

fasta krokens bakre sida. Se figur 45.  

 

Tabell 14. Material- och konstruktionsförslag för kroken  

 

 

 

  

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Panelfäste 1 Stål -  - 
Panelfästet svetsas samman med 
fjäderns ena kant-del  

Fjäder 1 Stål - - 
Fjädern svetsas samman med brickan 
som den fasta kroken sitter ihop med 

Fast krok 1 
Lackerat 
trä 

B: 15 
D: 30 
H: 80 

- Brickan limmas fast i den fasta kroken 

Stopp 1 Gummi 
L: 60 
D: 30 
T: 2 

- Fastlimmat på den fasta kroken 

Gångjärn 1 Stål - 4 skruv 
Gångjärn fästs med två skruv i den fasta 
kroken och två skruv i den utfällbara 
kroken 

Utfällbar krok 1 Björk 
B: 15 
D: 30  
H: 80 

- 
Kan fällas ned 90 grader via gångjärnet 
vilket är dess stabila punkt 

Klämstopp 6 Gummi - Lim 
Fastlimmade på panelfästet samt bricka, 
tre på vardera sida 

 

Figur 45. Sid-vy för att tydligare se krokens konstruktion 
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6.10 Slutkoncept för spegel Visa 

Spegeln Visa är konstruerat likt ett badrumsskåp med spegeln placerad på dörrens framsida och med integrerade 

förvaringsmöjligheter anpassade för hall och sovrum. Både hyllplan och krokar vilka finns på spegelns insida, kan 

flyttas runt vilket bidrar till en större valfrihet att anpassa spegelskåpets utrymme efter eget önskemål. Se figur 46. 

  

 

 

 

 

 

6.10.1 Måttsatta vyer

Nedanstående vyer presenteras för att visa de 

huvudsakliga dimensionerna tänkta för spegeln.  

I figur 47 visas ett exempel på hur krokar och 

hyllplanen kan placeras. 
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Figur 46. Beskrivande figur för spegeln 
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6.10.2 Material- och konstruktionsförslag 

I nedanstående tabell 15 presenteras förslag på 

material samt konstruktion för spegeln. Spegla, 

vilken har en konstruktion likt ett badrumsskåp, 

byggs upp av sidor i trä och med spegeln 

integrerad i dörren. På dess insida delas 

utrymmet upp i två delar där den enda sidan  

 

består av hyllplan och den andra av krokar. Såväl 

krokarna som hyllplanen kan placeras efter 

brukarens eget önskemål, då hyllplanen läggs i 

urfrästa spår och då krokarna skruvas fast i 

förborrade hål. Se i figur 48 hur spegelkroken 

ser ut. Mängden krokar och hyllplan kan således 

varieras och bestämmas individuellt. 

Tabell 15. Material- och konstruktionsförslag för spegeln 

 

 

  

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Panelfäste 2 Stål - Bör testas Panelfästena skruvas fast i baksidan 

Långsida 3 
Lackerat 
trä 

H: 1200 
B: 120 
T: 20 

4 skruv 
4 täckbrickor 

Skruv dras ned genom kortsidan i förborrat 
hål och fästs i långsidan. Skruvskallarna 
täcks med täckbrickor 

Baksida/ 
framsida 

2 
Lackerat 
trä 

H: 1200 
B: 500 
T: 20 

4 skruv 
4 täckbrickor 

Baksida: Skruv dras genom yttre långsida i 
förborrat hål och fästs. Skruvskallarna täcks 
med täckbrickor 
Framsida: Fästs med gångjärn i ena 
långsidan. Skruvskallarna täcks med 
täckbrickor 

Kortsida 2 Lackat trä 
B: 500 
D: 120 
T: 2 

- Se infästning för långsida 

Spegelkrok 
Upp 
till 
22 

Björk 
Stål 

Ø10 - 
Krokens bakre del består av gängat stål och 
skruvas fast i bredsidan  

Spegelhyllplan 
Upp 
till 
11 

Stål 
B: 290 
D: 100 
T: 2 

- 
Placeras i urfrästa spår i långsidorna av 
skåpets insida 

Spegel 1 Spegelglas - - Se spegelkant 

Gångjärn 3 Stål - 4 skruv 
Gångjärnet dras fast i ena långsidan samt 
dörr med fyra stycken skruv 

Spegelkant 1 Stål 
T: 2 
Bör testas 

4 Skruv 
Spegelkanten skruvas fast i framsidans övre 
och nedre kant och håller fast spegeln med 
dess inre del 

Figur 48. Förklarande bild för en spegelkrok 
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6.11 Slutkoncept för galgen Passopp 

Galgen Passopp är uppbyggd av två rundstavar, en upphängningskonstruktion samt en bygel som är fastsatt undertill. 

Bygeln gör det möjligt att hänga upp byxor och andra plagg av liknande utformning. Upphängningsdelen ger, i sin tur, 

användaren möjlighet att placera galgen på en stång samt att förvara slips, scarf, skärp eller liknande på den nedre 

delen kallad skärphäng. På rundstavarna hängs plagg likt dagens vanliga galgar, och plagg med smala band hindras 

från att åka ned genom urfrästa klädstoppsspår. Se figur 49. På detta sätt är er möjligt att ha större delarna av en 

hel outfit på en och samma galge. 

 

 

6.11.1 Måttsatta vyer 

Vyerna, presenterade i figur 50, visar på galgens 

utformning samt tänkta dimensioner ur front- 

sid- och toppvy. Dessa dimensioner är valda 

efter testning av framtagen prototyp.  

Upphängning 

Rundstavar x2 

 
Klädstopp 

Skärphäng 

Byxhäng 

Figur 129. Beskrivande figur för galgen 

Figur 130. Måttsatta vyer för galgen 
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6.11.2 Material- och konstruktionsförslag

Material som föreslagits för galgen är björk och 

stålkomponenter likt övriga tillbehör. Galgen är 

konstruerad huvudsakligen i tre beståndsdelar 

med rundstavarna, byxhängaren samt 

upphängningsdelen. I tabell 16 presenteras 

förslag på dimensionerna i tabellform, men visar 

även tankar om kompletterande produkter samt 

hur infästningar kan ske.  För att förtydliga hur 

infästningen sker för byxhänget visas detta även 

tydligare i figur 51 nedan. I denna figur är det 

möjligt att se hur det bockade byxhänget 

skruvats fast i urfräst hålrum i rundstavarna. 

Tabell 16. Material- och konstruktionsförslag för galgen 

 

 
 

Produkt-
beskrivning 

Antal Material 
Storlek 
[mm] 

Kompletterande 
produkter/st. 

Infästning i tillbehör 

Upphängning 1 Stål 
L: 60 
D: 30 
H: 120 

2 skruv 
Upphängningsanordning fäst med två skruv 
i rundstavarna genom förborrade hål 

Rundstavar 2 Björk 
Ø30 

Lc: 233 
- Förborrade hål i dess ändar 

Klädstopp 1 Björk 
B: 10 
D: 10 

- Urfrästa spår i rundstavarna 

Skärphäng 1 Stål 
L: 60 
D: 30 
T: 2 

- Samma detalj som upphängingen 

Byxhäng 1 Stål 
L: 440 
Hytter: 20 
Ø10 

2 Skruv 
Byxhängs-bygeln fästs i rundstavarna med 
två skruv undertill i urfräst spår 

Figur 51. Byxhänget fastskruvat i rundstavarna 
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7. Presentation av slutkonceptet för 

produktfamiljen 
 

I följande kapitel kommer en presentation ske för det slutliga konceptet av produktfamiljen kallad Björk, vilket kan 

ses i figur 51. I detta skede ses produktfamiljen som en färdig idé, vilken skulle kunna möjliggöra en introduktion av 

Flexipanelen på den privata marknaden. Olika parametrar, så som färgval samt önskat uttryck, kommer förklaras 

ytterligare för att redogöra för de sista utformningsmässiga valen som gjorts. 

 

7.1 Produktfamiljen Björk 

För att på ett tydligt sätt presentera det slutliga 

konceptet av produktfamiljen, användes 

ytmodelleringsprogrammet Alias Automotive 

tillsammans med visualiseringsprogrammet 

Autodesk Showcase.  

Samtliga tillbehör placerades i ett 3D-

modellererat rum där väggarna täcktes av 

Flexipanelen. Med denna illustrering blev det 

tydligt att dels se hur Flexipanelen såg ut då den 

täckte ett helt utrymme, men även hur resultatet 

av samtliga tillbehör blev tillsammans. Med 

denna 3D-modellerade bild av produktfamiljen 

kunde även en tydligare analys ske då det fanns 

ett färdigt förslag att granska. Fler bilder på 

produktfamiljen kan ses i bilaga 11.  

7.2 Uttryck 

Det uttryck som önskades skapa med 

slutkonceptet Björk var; skandinaviskt rent och 

minimalistiskt, men samtidigt naturligt och enkelt som 

genom vissa kontraster kunde bidra till mervärde, något 

som valt produktnamn även önskade spegla och 

ge en känsla av.  

Figur 51. Produktbild av produktfamiljen Björk 
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Varför björken ansågs stämma överens med den 

känsla som önskades skapa för produktfamiljen, 

var för att björken ansågs ha just de 

skandinaviskt neutrala, rena färgerna i vitt och 

svart. Dessa vilka skapade kontraser till varandra 

genom skarpa linjer i stammen, men även 

genom lövens accentfärg grönt, vilket bidrog till 

ett annat uttryck under vår- och sommartid. 

Björken användes även som inspirationskälla då 

dess stam förknippades med en rak och enkel 

form, vilket kunde spegla något klassiskt och 

rent.   

Hur detta sedan anpassades på produktfamiljen 

följde av de raka rundstavarana i björk, vilka 

kom igen i samtliga tillbehör. Vidare valdes raka 

och enkla hyllplan i trä, vilka inte enbart 

utformades efter dess praktiska funktion där 

flera tillbehör kunde placeras i rad, utan även 

utformades för att i kombination till stavarna ge 

kontraster mellan kantigt och runt. Det tredje 

och sista materialvalet var stål vilket dels 

användes i trådform i klädhängaren, 

lådställningen, galgen samt sidstoppet, men även 

som plan bricka i spegelkanten, galgen, 

skohyllan och sidstoppet.  

För att inte utstråla ett hårt uttryck med 

hyllplanens kantiga former och de genomgående 

björkstavarna skapades lådan av textil som ett 

sätt att bryta av med något mjukare. Textillådan 

är alltså inte endast bra på grund av sin flexibla 

och effektiva förvaringsmöjlighet, utan hjälper 

även till att skapa dynamik och liv i 

förvaringssystemet.   

Samhörigheten i materialval var viktig för att 

varje tillbehör skulle kännas naturligt i 

produktfamiljen. 

7.3 Färgval 

De två färger som valdes för produktfamiljens 

olika hyllplan i sitt visningsexemplar var vitt och 

svart, då dessa är två neutrala färger som sätter 

designen och formgivningen i centrum. Svart 

och vitt fullföljde även uttrycket med 

björkinspirationen samt valdes då neutrala färger 

var något som ansågs önskvärt enligt deltagarna 

i enkätundersökningen. Vidare kunde dessa 

styrkas genom besöken gjorda hos bland annat 

HTH, där det var just färgen vit samt materialet 

trä som sades vara vanligast förekommande på 

förvaringsprodukter.   

När det kom till textillådan så gjordes den i ett 

gråmelerat tyg för att ge ett stilrent uttryck. 

Tyget valdes även för att undvika att dels smuts 

skulle synas, men även för att dölja de sömmar 

som skapas då lådan är sydd i nivåer på grund av 

dess justerbara höjd.  

Hyllstöden gjordes för att förhindra att saker 

faller ner, men även för att skapa ytterligare en 

hängmöjlighet. För hyllstöden valdes främst 

färgstarka kulörer för att bryta av de neutrala 

färgerna med något mer färgsparkande och på så 

sätt skapa karaktär åt hela förvaringssystemet. 

Vilket kunde associeras med lövens gröna färg 

mot björkens stam.  

Det ansågs vara fullt möjligt att framställa 

samtliga hyllplan, rundstavar och textillådan i en 

mängd olika färger beroende på stil och smak. 

En annan idé som kunde tas i bruk var att låta 

ändbitarna på björkstavarna färgas, detta skulle 

kunna vara en utstickande detalj för de som 

önskade en färgklick bland de annars neutralt 

vita och svarta tillbehören. Tanken var även att 

ändarna på trästavarna skulle kunna bukta något 

inåt. Inbuktningen skulle inte bidra till någon 

extra funktion i sig utan skulle enbart vara en 

estetisk detalj som gjorde det lilla extra för 

hyllan. Se bild 52. 

 

Figur 52. Förslag på färgdetalj på stavände 
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8. Hållbarhetsaspekter 
I följande kapitel kommer en utvärdering och analys för slutkonceptet Björk ske, med fokus på hållbara aspekter med 

avseende på ekonomi och miljö. Detta är något som bör och har varit en självklar del genom hela produktutvecklings-

processen. Analysen har inte genomförts på något djupare plan, men ses ändå som ett relevant område att beröra. 

8.1 Hållbarhet över tid 

Förvaringssystem ses som ett möblemang 

vilket konstruktionsmässigt ofta är tillverkat 

för att hålla en längre tid. Exempelvis erbjuder 

Elfa 10-års garanti, då de garanterar att 

kvaliteten på deras förvaringslösning gör att 

systemet varar livet ut (Elfa, 2014). Med detta 

som bas, analyseras Flexipanelen utifrån 

samma grund. Då som ett system vilket 

konstrueras med tillbehör, hållbara en längre 

tid beroende på bra kvalitet, som kan tillskrivas 

tillbehören vid vidareutveckling och 

hållbarhetsanalys. 

Systemen byts ofta inte ut på grund av att 

konstruktionen blivit sämre eller delarna gått 

sönder, istället byts dessa på grund av att 

användarna tröttnat, enligt Andersson5.  

Detta visar på att även om många av dagens 

förvaringssystem håller väl och länge, så byts 

de ändå ut på grund av önskemål att förnya 

och göra om.    

8.1.1 Flexibilitet med Flexipanelen 

Då Flexipanelen bidrar till en stor flexibilitet i 

avseende på att tillbehören kan placeras helt 

utefter önskemål, är det lätt för användaren att 

omstrukturera sina tillbehör för att erhålla ett 

nytt utseende på förvaringsutrymmet. Enkla 

medel kan således bidra till att samma system 

och samma tillbehör kan skapa olika rum 

endast med hjälp av omorganisation. På detta 

sätt kan problemet med slit-och-släng-tänket 

frånkommas genom att systemet enkelt kan 

justeras och upplevas nytt. Vidare kan 

                                                 
5 Andersson, Linda; inredningsdesigner på HTH. 2014. 
Intervju 2014-02-14. 

problemet med brukare som kasserar 

fortfarande brukbara system minskas.  

Skulle användaren ändå tröttna på sitt system, 

finns det möjlighet att köpa till nya tillbehör 

som passar till det redan befintliga systemet. 

Tyget på lådorna skulle även kunna ändras för 

att ytterligare skapa en känsla av ett nytt 

system. 

8.2 Modultänk 

Samtliga tillbehör är framtagna med fokus på 

att så lika material och utformning skall skapa 

en produktfamilj. Detta för att endast ett fåtal 

tillverkningsprocesser ska behöva användas, 

men även för att antalet olika leverantörer ska 

minimeras. På så sätt kan ekonomiska 

omkostnader minskas samt färre verktyg 

krävas. Exempelvis används en rundstav med 

samma diameter för tillbehören låda, hylla, 

klädhängare och skoställ. Vidare används 

samma tjocklek på samtliga hyllplan och 

samma tråddiameter på samtliga tillbehör, 

exempelvis i lådans ställning, galgens bygel och 

i klädhängaren. 

8.2.1 Material 

För att minimera miljöpåverkan i avseende på 

transport, var det viktigt att se till vart de mest 

använda materialen i utformade tillbehör 

kunde tillverkas och bearbetas. Av vikt var 

således att leverantörer skulle finnas i 

närområden till företaget vilket har sin bas i 

Mölndal, Göteborg. De material som används i 

några av Ideoconcepts befintliga tillbehör är 

stål och trä och då företaget har kontakt med 

leverantörer i närområdet som arbetar med just 

dessa material, ansågs trä och stål som bra 

förslag att arbeta vidare med.  
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8.2.2 Demonterbarhet 

Under design- och skapandeprocessen var det 

viktigt att ha i åtanke att samtliga produkter 

med lätthet skulle kunna demonteras. En 

anledning var för att delar som gått sönder 

enklare skulle kunna bytas ut eller repareras 

utan att hela tillbehöret behöver kasseras. En 

annan anledning var att materialen enklare 

skulle kunna återvinnas.  

Tillbehören som hyllan, klädhängaren, spegeln 

och skostället var samtliga produkter som 

enkelt skulle kunna monteras och demonteras 

av köparen, då delarna endast behöver skruvas 

samman. Vissa produkter, så som lådan samt 

kroken, bestod av många olika delar som sitter 

ihop på ett mer komplext sätt och skulle 

således kräva mer arbete för att göra helt 

demonterbara. 
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9. Diskussion 
Följande kapitel kommer främst kretsa kring viktiga delar som påverkat projektets gång och utgång påtagligt. 

Diskussionen kommer även beröra hur väl projektmålen har uppfyllts, vad olika delar i processen har bidragit med 

till arbetet, men även viktiga moment i arbetsgången som påverkat resultatet märkbart. Slutligen diskuterades även 

saker som kunde ha granskats mer djupgående, då dessa skulle kunnat leda resultatet i en annan riktning.  

9.1 Metoder 

Gantt-schemat utfördes som ett tidsplanerings-

verktyg och var tidigt i processen en god 

vägledare, för att strukturera och försöka 

fundera på vilka delmoment som mest lämpligen 

skulle utföras i olika stadier. Dock visade det sig 

på vägen att saker behövdes göras om, ändras 

eller läggas till processen för att målsättningarna 

i projektet skulle kunna nås på bästa sätt. Denna 

regelbundna ändring i tidsplaneringen bidrog till 

en förståelse för vikten att sätta upp tydliga 

avgränsningar och att formulera ett klart syfte 

samt projektmål att arbeta efter.  

Projektets olika delar kändes alla väsentliga att 

arbeta utefter och så även ordningsföljden av 

dem. Något orealistiska tankar om projektets 

omfattning fanns dock, då saker och ting visade 

sig ta längre tid än vad som väntats. Exempelvis 

hade gärna materialval samt konstruktion av 

tillbehören studerats mer ingående för att skapa 

mer färdiga förslag av tillbehör.    

Förstudie 

I förstudien ansågs SWOT-analysen vara ett bra 

verktyg för att undersöka vart Flexipanelen, i 

förhållande till tänkta konkurrenter, kunde 

positionera sig på marknaden. Denna 

analysmetod hade dock kunnat göras djupare för 

att tydligare se skillnader mellan förvarings-

systemen, vilket eventuellt hade kunnat leda till 

en tydligare marknadsposition för Flexipanelen. 

Målsättningen med utförandet av metoden var 

just att se till de potentiella konkurrenternas 

system, om istället tillbehören hade analyserats 

skulle SWOT-analysen förmodligen gett en mer 

värdefull information för projektet.   

 

Vidare utfördes en behovsanalys där framför allt 

enkätundersökningen var relevant. Då flertalet 

olika forum på internet användes kunde enkäten 

spridas och nås av flertalet människor i olika 

åldrar och boendeformer. Även om 

svarsfrekvensen var hög kunde kanske ett annat 

segment av människor nåtts om enkäten inte 

enbart spridits online. I efterhand kretsade även 

diskussioner kring hur svaren hade kunnat bli 

annorlunda beroende på om frågorna 

formulerats på andra sätt, eller om andra 

personer besvarat enkäten. Möjligt var även att 

diskutera om besök hos privatpersoner kunnat 

generera i en tydligare förståelse för vad som 

faktiskt behövs och hur tillbehör används. Dock 

antogs författarnas egna erfarenheter vara 

tillräckliga. 

 

Funktionsanalysen strukturerades främst upp för 

att ha ett dokument med kriterier att uppfylla för 

varje tillbehör. Emellertid kunde dessa inte 

specificeras så tydligt som det önskades 

eftersom tillbehören varken testades med 

avseende på hållfasthet eller material. På grund 

av detta utvecklades ingen kravspecifikation 

vilken endast hade varit relevant för projektet 

om mer ingående kriterier funnits. 

Designprocessen 

I designprocessen valdes främst idégenererings- 

och idéskiftesmetoden som tidiga verktyg för att 

producera flertalet idéer. Båda metoderna var 

bra verktyg att utgå från, dock var det svårt att 

endast fokusera på ett tillbehör i taget då idéer 

växte fram ur varandra. Frågeställningarna som 

ställdes vid idégenereringsmetoden var bra att 
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ställa för att inte fastna i gamla tankespår, men 

kunde ibland begränsa ”de galna”, nytänkande 

idéerna från att träda fram. 

Det genererades en stor mängd olika förslag för 

varje tillbehör vilka det i vissa fall var svårt att 

gallra mellan då det fanns utvecklingspotential i 

många av dem. Även om Pughs matris och 

elimineringsmatrisen användes som objektiva 

sållningshjälpmedel, så togs inte alltid enbart de 

”vinnande” idéerna och konceptet vidare. Detta 

skedde exempelvis då poängen var relativt lika 

eller då en idé vann beroende på en funktion 

som enkelt kunde tillskrivas en annan idé.  

Elimineringen skedde mot kriterier som 

formulerats av författarna. Hade kriterierna 

skrivits annorlunda hade kanske inte samma 

koncept valts fram. Därför kan valen av 

tillbehör ses som något vinklade och inte helt 

objektiva, då författarna tolkat kriterierna på 

eget sätt. Andra referensprodukter hade även 

kunnat användas vilket skulle kunnat visa på 

andra resultat. Därför hade en tydligare 

funktionsanalys varit behjälplig för att ha mer 

distinkta kriterier att utgå från vid eliminering. 

9.2 Val av tillbehör 

De sju tillbehören valdes främst fram utifrån 

enkätundersökningen, men även utifrån 

marknadsanalysen, besöken hos återförsäljarna 

och diskussionen med Ideoconcept. Då 150 

personer besvarade enkäten kändes resultaten 

tillförlitliga, dels beroende på att antalet 

besvarare ansågs tillräckligt, men även för att 

svar från personer i olika åldrar och med olika 

boendeform presenterades. Det antogs dock 

vara lätt att uttrycka vilka tillbehör som ansågs 

mycket viktiga vid en oberoende fråga, men när 

personen väl kommer till köpsituationen var det 

inte säkert att en önskvärd produkt blev särskilt 

prioriterad. Alltså, det kan tänkas skilja sig i vad 

man skulle önska att ha i sitt förvaringssystem 

från vad man faktiskt köper. Hade andra 

återförsäljare besökts eller om andra frågor hade 

ställts i enkäten, hade eventuellt andra tillbehör 

setts som mest självklara att utveckla. Men efter 

både stöd från återförsäljare samt medtycke från 

Ideoconcept ansågs valen självklara. Därför 

presenterades just dessa sju tillbehör som 

överlägset viktigast att ta fram.  

Självklart hade valet kunnat falla på att ta fram 

fler eller färre önskemål. Det var en balansgång 

att välja mellan om ett flertal tillbehör skulle 

utvecklas på konceptnivå, eller om färre skulle 

utvecklas mer grundligt. Hade exempelvis endast 

ett tillbehör tagits fram hade detta kunnat 

utvecklas längre, redo att produceras. 

Anledningen till att just sju tillbehör togs vidare 

för utveckling var för att ett helhetskoncept 

skulle skapas för Flexipanelen. En produktfamilj 

med ett produktutbud där olika tillbehör kunde 

tillfredsställa konsumenters mest efterfrågade 

förvaringsönskemål. Med detta som basis ansågs 

målsättningen om att undersöka vilken typ av 

förvaring som var mest önskvärd idag vara 

besvarad. 

9.3 Slutresultat av produktfamilj 

Resultatet, produktfamiljen Björk med sina sju 

tillbehör, var det koncept som ansågs möta 

ställda krav på bästa sätt. Konceptet i sin 

utformning påverkades av genererad 

moodboard, vilken av projektgruppen dels 

ansågs möta önskemålen från enkätbesvararna 

med sitt neutrala och enkla formspråk, men 

även en viss stil på inredning som ansågs aktuell. 

Innovativ multifunktion 

Konceptet utvecklades med idén om att 

produktfamiljen, med tillbehör, skulle utformas 

multifunktionell. Flera funktioner specificerades 

som önskvärda vid enkätundersökningen och 

tillbehören utformades därefter. Dels för att 

skapa ett nytänkande system, men även för att 

med färre tillbehör uppfylla flera önskemål. En 

målsättning var just att skapa innovativa 

lösningar på funktioner till förvaringstillbehören. 

Detta försökte lösas genom att tilldela varje 

tillbehör en ny men ändå enkel funktion och 

konstruktion, för att göra den mer spännande 
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och fånga uppmärksamhet med genomtänkta 

lösningar. Exempelvis genom det praktiska 

förvaringsutrymmet bakom helkroppsspegeln, 

platsen för slipsen på galgen eller byglarna i 

nivåer på klädhängaren. Dock har dessa 

framtagna idéer endast testats visuellt i datorn 

och som enklare prototyper, därför har det inte 

varit möjligt att ta reda på om funktionerna är 

lika praktiska som förhoppningarna.  

Säljbarhet 

Då Ideoconcept önskade en säljbar 

produktfamilj, kanske vissa tillbehör med sina 

multifunktioner kan bli något dyra. Även om 

fokus genomgående varit att designa utifrån ett 

enkelt och rent formspråk för att nå rimliga 

produktionskostnader, kan ändå tillbehören 

Krok och Låda ses som något komplexa. Detta 

skulle dock kunna vara tillbehör som gör att 

Flexipanelen sticker ut och kan marknadsföras 

som något nytt. Däremot borde det eventuellt 

även finnas enklare och billigare alternativ till 

dessa som komplement.  

Konstellationer 

För att skapa möjlighet för tillbehören att passa 

ihop i olika konstellationer och på så sätt vara 

flexibla för varje kunds önskemål, utvecklades 

samtliga tillbehör med dimensioner så att de 

kunde skapa raka linjer vertikalt. Exempelvis 

gjordes klädhängaren och skohyllan 1000 mm 

lång och hyllan, spegeln och lådan 500 mm. 

Därmed kunde de olika tillbehören på ett 

enhetligt sätt hängas ovanför varandra eller 

bredvid i olika kombinationer. För att skapa 

ytterligare flexibla lösningar skulle exempelvis 

fler längder på hyllplanen kunna tas fram. 

Material 

Slutkonceptet utformades materialmässigt 

främst utefter önskemål presenterade i 

enkätundersökningen. Då frågorna kretsade 

kring vilka material som var mest önskvärda 

visade resultaten på trä, metall och transparent 

plast. I efterhand kan detta val dock ifrågasättas. 

Valet kan bero på att enkätbesvararna har 

tidigare erfarenhet av hur dessa material ser ut i 

ett förvaringssystem, men däremot inte kan 

tänka sig hur textil eller en färgad plast skulle 

kunna se ut. Hade det varit mer intressant att 

skapa en produktfamilj av material som idag inte 

används frekvent i förvaringssystem, detta för 

att marknadsföra Flexipanelen som ett helt nytt 

system? Kanske. Men då framtagen 

produktfamilj utvecklades med genomtänkta 

lösningar på tillbehör, ansågs andra material än 

de som valts vara möjliga att byta till. Detta kan 

vara en fråga för vidare utveckling. 

Målgrupp 

Hade en tydligare målgrupp specificerats för 

projektet, med avseende på exempelvis 

åldergrupp samt prisklass av system, hade ett 

tydligare fokus kunnat läggas på att uppfylla just 

den målgruppens önskemål. Detta hade 

antagligen blivit enklare för projektet då den nu 

satta målgruppen, med fokus på personer med 

ett mer långvarigt boende, är stor och relativt 

ospecifik. Enkätundersökningen hade då kunnat 

riktas mot satt målgrupp, vilket hade genererat i 

tydligare svar med avseende på såväl val av 

tillbehör, utformning och material.  

Marknadsintroduktion 

Hur väl det framtagna produktfamiljkonceptet 

för Flexipanelen står sig mot tänkta 

konkurrenterna är svårt att säga i dagsläget, då 

inga färdiga prototyper ännu finns att analysera. 

Dock antas tillbehören ses som intressanta och 

nya på marknaden med innovativa förslag på 

tilldelade funktioner, anpassade för både hall 

och sovrum. Att exempelvis kroken både kan 

användas för att klämma och hänga känns nytt. 

Systemet ses även som flexibelt då tillbehören 

enkelt kan flyttas både i sidled som i höjdled 

efter önskemål. Däremot krävs en större 

eftertanke då en privatperson väljer att köpa 

Flexipanelen. En hel vägg måste monteras upp 

istället för att välja en enklare flyttbar garderob.  
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Det finns heller inte något fulltaligt sortiment 

ännu, men ändå tillbehör som enligt 

enkätundersökningen täcker de mest nödvändiga 

behoven.  

9.4 Hållbar utveckling 

Målsättningen var att analysera slutkonceptet 

med avseende på hållbar utveckling. Detta 

granskades dock endast övergripande i form av 

hur Flexipanelen kan ses som ett system 

användbart under en längre tid då man kan flytta 

runt tillbehören för att skapa en ny känsla. 

Däremot hade det varit intressant att utföra en 

djupare analys av såväl ekonomiska som 

miljömässiga aspekter. Dessa bitar har under 

hela projektets gång varit naturliga delar av 

arbetet att utveckla utefter, men ytterligare 

fördjupning hade kunnat ge mer relevans åt 

projektet. Det hade även varit intressant att gå 

djupare in på vilka material som mest lämpligen 

skulle valts, samt hur tillbehören skulle tillverkas 

för minskad miljöpåverkan. Vidare skulle det 

vara intressant att utföra en kostnadskalkyl för 

att se om produktfamiljen går att sälja till ett 

rimligt pris.   
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10. Slutsats 
 

 

För att ge Flexipanelen möjligheten till genombrott på den privata marknaden skapades sju olika 

tillbehör framtagna till en produktfamilj kallad Björk. Med ett fokus på multifunktion, kunde många 

av de identifierade problemområdena med dagens förvaringssystem lösas genom att tillbehören 

tilldelades fler än ett användningsområde. Samtidigt skapades en produktfamilj som genom ett 

neutralt formspråk kunde placeras i såväl hall som sovrum. Slutresultatet genererade i förslag på hur 

klädhängaren, lådan, hyllan, skostället, kroken, spegeln och galgen på ett enkelt sätt kunde utformas 

med innovativa funktioner. Dock behöver ytterligare undersökning och testning ske för val av 

material samt hur tillbehören ska konstrueras och dimensioneras. Vidare bör även projektet granskas 

djupare med avseende på miljö- och hållbarhetsaspekter. 

 

Genom ett arbeta utefter en produktutvecklingsprocess, från behovsanalys till prototyp, kunde detta 

bidra till en djupare förståelse för de många steg som måste genomgås och vikten av ett välplanerat 

arbete. Utan ett tydligt problem skulle inte ett slutkoncept kunna skapas med relevans. Genom 

undersökningar kunde projektgruppen identifiera att intresset för förvaringssystem var stort, 

samtidigt som en förbättringspotential upptäcktes i flera förvaringssystem. Utifrån detta kunde en 

möjlighet skapas för Flexipanelen att nå ut till privatpersoner som ett väl genomtänkt system.  

Slutkonceptet antogs vara realiserbart då tillbehören består av material tillgängliga hos leverantörer i 

närområdet och då komponenter inte anses vara orimliga att få tag i. 
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11. Rekommendationer för fortsatt utveckling 
Syftet med följande kapitel är att skapa riktlinjer för hur ett fortsatt arbete med tillbehören skulle kunna ske. 

Riktlinjerna kommer att presenteras gemensamt för hela produktfamiljen och projektet, med några tydliga 

huvudaspekter att utveckla och utvärdera mot för att ta konceptet vidare och närmre en färdig produkt. 

11.1 Utformning & funktion 

Nedanstående riktlinjer är presenterade som 

förslag på punkter som bör tänkas på vid 

fortsatt utveckling av utförandet av 

produktfamiljen Björk. 

 Vidareutveckla tillbehören mot ett fortsatt 

standardiserat och moduliserat sätt. Detta 

för att ge en tydligare produktlinje, men 

även för att främja en mer effektiv och 

mindre kostsam tillverkning. 

 Trovärdiga prototyper av samtliga tillbehör 

bör tillverkas och testas mot Flexipanelen 

för att se att önskat uttryck uppfylls, eller 

om detaljer borde dimensioneras eller 

skapas annorlunda ur utseendemässiga 

aspekter.  

 Samtliga tillbehör utvecklades med tanken 

att vara multifunktionella. Test borde 

utföras för att undersöka om alla funktioner 

behövs, eller kan något tas bort utan att ge 

avkall på utformning eller huvudsaklig 

funktionalitet för att få en lägre 

produktionskostnad. 

 Förslag är endast angivna för hur de olika 

tillbehören kan konstrueras. En 

undersökning bör därför ske för att 

fastställa vilken konstruktion som är mest 

lämplig. 

 Då inga hållfasthetsberäkningar gjorts för 

tillbehören, bör dessa testas på Flexipanelen 

för att se så att tänkta dimensioner håller. 

 Tillverkningskostnader bör fastställas för att 

dels se om produktfamiljen är 

tillverkningsbar med befintlig utformning, 

eller om behov finns av att optimera 

konstruktionen. 
 

s 

a 

11.2 Hållbar utveckling 

Riktlinjer presenteras nedan för att ge förslag på 

områden som bör granskas mer med avseende 

på hållbar utveckling. 

 Konstruera samtliga tillbehör så att varje del 

enkelt är separerbar från andra. Detta för 

att trasiga delar skall kunna bytas ut, eller 

återvinnas separat efter material. 

Konstruktionsförslag har för vissa tillbehör 

varit att limma eller svetsa samman delar, 

något som bör undvikas så mycket som 

möjligt för att öka demonterbarheten.  

 Förlänga livslängden på tillbehören genom 

en genomgående bra kvalitet. 

 Erbjuda möjligheten för konsumenten att 

kunna köpa till reservdelar om någon del av 

ett tillbehör gått sönder. 

 Minska antalet olika material i tillbehören. 

11.3 Vidareutveckling 

Nedanstående punkter är förslag på delar som 

borde undersökas vidare innan tillbehören 

introduceras på marknaden. 

 Marknaden bör granskas noggrant för att se 

hur en marknadsintroduktion på bästa sätt 

kan utföras för att konkurrera på ett 

annorlunda sätt än företag som Elfa och 

Mirro.  

 En undersökning bör ske för att se om 

andra material hade kunnat vara bättre med 

avseende på miljöaspekter, utan att ge avkall 

på utformning eller hållfasthet.  
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Bilaga 1. Montering av Flexipanelen 

1. Montera första profilen vågrätt med hjälp av vattenpass 

på önskat avstånd från golvet, se figur 1.  

 

 
 
 
 
 
 

2. Placera panelen på profilen. Därefter monteras nästa 

profil som skruvas på samma sätt, se figur 2.  

   

  

3. Denna procedur upprepas till önskad höjd och avsluta 

med en profil överst som låser sista panelen, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Då väggarna består av enkelgips.  

Kapa till en OSB-skiva eller byggplywood till den yta som 

avses at bli täckt med Flexipanel, se figur 4. Skruva fast 

skivorna i de bakomliggande reglarna. 

 

 

Figur 1. Uppsättning av aluminiumprofil 

Figur 2. Träpanel fästs 

Figur 3. Flexipanel uppsatt 

Figur 4. Montering av plywood på 
gipsvägg 



 

Bilaga 2.1 Frågor till återförsäljare av förvaringssystem 

 

- Vilka märken på förvaringssystem säljer ni?  

 

- Vilka är era främsta konsumenter av förvaringssystem?  

- Har ni någon uppfattning om vilket boende systemet ska installeras i? 

- Har ni någon uppfattning om i vilket rum systemet placeras?   
 
- Hur mycket är medelindividen villig att investera i ert förvaringssystem, vad kostar det? 

- Vilka tillbehör (hyllor, lådor, krokar osv.) väljs vanligen som garderobsinredning?  

- Är det något tillbehör som det säljs mindre av?   

- Har efterfrågan förändrats under senaste 5 åren?  

- Har utformningen av ert system förändrats under de senaste 5 åren? Hur?  

- Vilka ser du som era främsta konkurrenter i förvaringssystembranschen?  

- Vilka material väljer konsumenten ofta i sitt system? 

  



 

Bilaga 2.2 Frågor till privatpersoner i enkätundersökningen 

Följande dokument användes som enkätundersökning för att utreda vad människor anser om sina 

förvaringssystem.  

1.  
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

FÖRVARING I HEMMAMILJÖ 

Syftet med följande undersökning är att få svar på vad som normalt förvaras i garderober. Med en 

större insyn i vad som förvaras kommer upphängnings- samt hylltillbehör kunna utvecklas, detta för 

att på ett smart och attraktivt sätt uppfylla behovet av förvaring i hemmamiljö hos privatpersoner.  

1. Hur gammal är du? 

 -25 

26-35 

36-45 

46-55 

56- 

2. Kön? 

Man 

Kvinna 

3. Vilken typ av boende har du? 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

Radhus 

Villa 

Annat, specificera gärna  



 

4. Vad är viktigt för Dig att få plats med i din hall? 

 

 

 

 
Mycket viktigt Viktigt 

Ingen 

åsikt 
Oviktigt 

Mycket 

oviktigt 

Ytterkläder 
     

Skor 
     

Handskar, mössa & halsduk 
     

Städutrustning 
     

Nycklar 
     

Artiklar till eventuellt djur 
     

Första-hjälpen-utrustning 
     

Brandsläckare 
     

Sportutrustning 
     

Väskor 
     

Verktyg 
     

 

Annat? Specificera gärna:  

 

 

 

 



 

5. Hur skulle du vilja förvara dessa saker i din hall? 

 

 
På hylla  På galge På krok I låda 

Annat, 

specificera 

nedan 

Ytterkläder 
     

Skor 
     

Handskar, mössa & halsduk 
     

Städutrustning 
     

Nycklar 
     

Artiklar till eventuellt djur 
     

Första-hjälpen-utrustning 
     

Brandsläckare 
     

Sportutrustning 
     

Väskor 
     

Verktyg 
     

 

Annat? Specificera gärna:  

 

 

 

 

 



 

6. Vilka tillbehör är viktiga för Dig att ha i din hall? 

 

 

 
Mycket viktigt Viktigt 

Ingen 

åsikt 
Oviktigt 

Mycket 

oviktigt 

Plats att hänga överdelar 
     

Plats att hänga byxor 
     

Plats att ställa skor 
     

Hyllor 
     

Utdragbara lådor 
     

Stora, rymliga lådor 
     

Små lådor för mindre tillbehör 
     

Lock på lådor 
     

Hållare för ex. redskap 
     

Krokar 
     

Sittmöjlighet 
     

Spegel 
     

 

Annat? Specificera gärna:  

 

 

 



 

7. Vad är viktigt för Dig att få plats med i sovrummet? 

 

 

 
Mycket viktigt Viktigt Ingen åsikt Oviktigt 

Mycket 

oviktigt 

Kläder 
     

Underkläder 
     

Träningskläder 
     

Inneskor 
     

Slips 
     

Smycken 
     

Väskor 
     

Tvätt 
     

Lakan 
     

Handdukar 
     

Strykutrustning 
     

 

Annat? Specificera gärna:  

 

 

 

 



 

8. Hur skulle du vilja förvara dessa saker i ditt sovrum? 

 

 
På hylla På galge På krok I låda 

Annat, 

specificera 

nedan 

Kläder 
     

Underkläder 
     

Träningskläder 
     

Inneskor 
     

Slips 
     

Smycken 
     

Väskor 
     

Tvätt 
     

Lakan 
     

Handdukar 
     

Strykutrustning 
     

 

Annat? Specificera gärna:  

 

 

 

 

 



 

9. Vilka tillbehör är viktiga för Dig att ha i ditt sovrum? 

 
Mycket viktigt Viktigt 

Ingen 

åsikt 
Oviktigt 

Mycket 

oviktigt 

Plats att hänga överdelar 
     

Plats att hänga byxor 
     

Plats att ställa skor 
     

Hyllor 
     

Utdragbara lådor 
     

Stora, rymliga lådor 
     

Små lådor för mindre tillbehör 
     

Lock på lådor 
     

Hållare för ex. redskap 
     

Krokar 
     

Sittmöjlighet 
     

Spegel 
     

 

Annat? Specificera gärna:  

 

 

 

 

 



 

10. Vilka eller vilket tillbehör är bra i din nuvarande garderob? Vad vill du behålla? 

 

 
11. Vilka eller vilket tillbehör är mindre bra i din nuvarande garderob? Har du någon idé om hur 

de eller det skulle kunna göras bättre? 

 
 

 
12. Rangordna vilket material du helst hade velat ha på tillbehören i din garderob? 1-6, där 6 är 

det mest önskvärda materialet. 

Transparent plast 

Färgad plast 

Textil 

Trä 

Glas 

Metall 

 

 

 

 

 

 



 

13. Hur viktigt tycker du att det är att tillbehören till din förvaring är: 
 

 
Mycket viktigt Viktigt Ingen åsikt Oviktigt Mycket oviktigt 

Tillverkade av miljövänliga 

material?      

Svensktillverkade? 
     

Utstickande och trendiga? 
     

Tidslösa och neutrala? 
     

      

Annat? Specificera gärna:  

 

 
14. Vad är viktigast för dig, en effektiv förvaring där du får plats med så mycket som möjligt i din 

garderob? Eller en mer överskådlig förvaring där du tydligt ser var allt är? Kryssa i vad som är 

viktigast för dig. 

 
Överskådligt 

Få plats med så 

mycket som 

möjligt 

Lika viktigt Ingen åsikt 

 
    

 

 

 

 

Tack för din tid! 

 

Hanna & Anna 
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Bilaga 3. Sammanfattande figurer från enkätundersökningen 
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0

2

4

6

8

10

12

A
n

ta
l p

e
rs

o
n

e
r 

Borde förbättras i dagens garderober 
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Egna tankar om vad som är bra i dagens garderober 



 

Bilaga 4. Samtliga svar från enkätundersökningen 

Vilka eller vilket tillbehör är bra i din nuvarande garderob? Vad vill du behålla? 
 

 Stången att hänga galgar & utdragbara lådor 

 Klädstången 

 Krokar och klädstång 

 Utrymmet 

 Mycket yta att hänga kläder på galgar, även klänningar och dyl som är lite längre 

 Slipshängare 

 Skohylla längs väggarna 

 Lådor, galgar 

 Goda möjligheter att hänga kläder 

 Krokar att hänga saker på 

 En garderob med hyllplan, en annan med en klädstång 

 Klädstänger att hänga galgar på 

 Mycket plats att hänga kläder 

 Inget, vill byta ut mina 70-tals garderober med kassa trådhyllor som rasar om man drar ut mer än 
50% 

 Galgar, lådor för underkläder 

 Galge med krokar på. Bra om det kommer besök 

 Spegel, hyllor för hårvård och smink, små burkar och gladde småsaker och att ställa sminkborstar i 
bland annat, slipsupphängning för alla mina halsband, stora och flera olika utdragbara lådor för 
underkläder och strumpor, klädstång, hyllor att vika kläder på som ger en bra översikt, tre tvättpåsar 
för sortering innan tvättiden. 

 Utdragbara lådor 

 Klädstång 

 Galgar, "walk in closet", hyllor (stora) och plats för en garderob i garderoben 

 Galgar, draglådor 

 Galler, en krok med massa krokar på 

 Utdragbara lådor, mycket plats på varje hyllplan 

 Specialgalgar för brallor 

 Krokar, hyllor, skofack 

 galgar för kavaj, skjortor och finkläder 

 Lådor, galgar 

 Mycket plats och mycket plats att hänga 

 Klädstång, stora lådor, hyllplan 

 Allt används i princcip, behåll allt 

 Klädstången i garderoben 

 Skohorn 

 Mycket plats att hänga. Bra översikt och blir mindre skrynkligt 

 Spegeldörrar 

 Många hyllor 

 Hängmöjligheter 

 Korgar, separat klädstång för hängande kläder 

 Utdragbara lådor och mycket hängande förvarings möjligheter! 

 Min garderob är fruktansvärd 



 

 Möjlighet att hänga upp plagg med galgar 

 Galgar och lådor 

 Spegelskjutdörrar in till garderoben 

 Tvättkorg, högt placerade "öppna" hyllor där man kan ha översikt över hur mycket lakan, 
handdukar man har kvar. 

 Lådor och möjlighet att hänga kläder 

 Hängdelen 

 Hängmöjlighet för mina längre klänningar 

 Hyllorna 

 Bra lampa, spotlight, precis vid spegeln 

 Byrålådor 

 Byrålådorna 

 Gallerkorg på ställning 

 Hyllor  

 Automatiskt Ledljus vid öppning. Korglådor(bättre överblick) och småfack hängande från 
klädstången 

 Galgar och utdragbara korgar 

 Skohylla längs väggarna 

 Allt 

 Lådor 

 Utfällbart strykjärn 

 Traditionell inredning med endast en klädstång 

 Har en liten Walk-in-closet med stänger där jag kan hänga mina kostymer. Gillar lådorna för mina 
näsdukar samt min slipshängare 

 

  



 

Vilka eller vilket tillbehör är mindre bra i din garderob? Har du någon idé om hur de eller det skulle 
kunna göras bättre? 
 

 Garderob med bara hyllplan. Antingen blir det tomt och massa outnyttjad plats bakom 
yttersta raden, eller så måste man ta ut alla kläder i yttersta högen för att komma åt det 
bakom 

 djupa hyllplan som ej går att dra ut. Idé: gör dom utdragningsbara 

 små och få hyllor, göra dem fler och större. Ingen förvaring för underkläder, saknar lådor 

 Den ligger utanför rummet, det blir kallt på morgonen. Jag hade gärna gått direkt in i den. 

 trådbackar med för stora hål så saker faller emellan och fastnar 

 Mer utdragbara lådor 

 Fler lådor för smågrejer som underkläder och strumpor. 

 För lite plats 

 skohylla borde finnas i botten av garderoben 

 Lådor som kärvar/ går trögt. 

 För få garderober, o de är trasiga. Stabila garderober är bra, det ska också gå lätt att 
överblicka vad som finns där så man hittar. Snygga o diskreta är också önskvärt. 

 Där det inte finns några hyllor alls 

 Nya trådkorgar med utdragsspärr, skohyllor, lådor med lock. 

 Smidigt sätt att förvara vikta kläder, som utdragbara lådor 

 Den är för liten skulle behöva mer hyllor 

 Mitt jättefina skohorn har ingen krok. Skaffa en krok 

 För kort klädstång, avdelare i underklädes- och strumplådorna för extra ordning 

 Behöver en större garderob, längre till taket 

 Fasta hyllor 

 Små lådor 

 Utdragningsbar låda i en garderob som är alldeles för djup och som dessutom är alldeles för 
trång på höjden 

 Plats 

 Kan tycka att garderoben är lite väl djup. Istället för dubbla rader av vikta tröjor hade det 
varit bättre med ett extra hyllplan istället, för bättre uppsikt 

 dåliga klädstångar 

 Jag saknar skohyllor... eller möjlighet att ställa/hänga skor. De hamnar oftast på hög. 

 Så mycket kläder på så lite plats som möjligt, med möjlighet att inte skrynkla till kläderna. 

 Gallerlådor ramlar ner, göra bättre fästen för dom 

 Övre delen av garderoben används knappt för att den är för hög, blir mer avlastningszon. 
Stege eller möjlighet att komma upp så den övre delen kan användas. 

 Fler hyllplan och utdragbara lådor 

 för grunda lådor, viktigt med djup 

 fler lådor 

 Inget bra tillbehör under stången där ja hänger mina kläder, tex lådor eller skohylla 

 Har en väldigt hög garderob plus extra utrymme ovanpå. Att ha stången längst upp kan vara 
opraktiskt, bättre att ha förvaring för täcke och kuddar långt upp. Sånt som man inte 
använder så ofta. Stången skall hänga på en lägre höjd 

 Fasta hyllplan som minskar flexibiliteten 

 Skulle önska mig: Hyllplan som går att dra ut så man får en överblick av vad som finns på 
varje plan. Krokar att hänga ex smycken och skärp 



 

 Blanda lite mer galgar lådor och små lådor 

 Dåliga vinklar. Jag har en liten "walk-in-closet", med en dörr på ena sidan. Många 
utrymmen är svåra att komma åt och få överblick över, det blir mer att man trycker in saker 
och glömmer bort vad som finns där. Bättre översiktsmöjlighet tror jag är viktigt. 

 Att ha garderob med vanlig dörr och ytterligare ett skåp ovanpå är värdelöst! 

 Hyllplanet längst upp. För högt upp för att kunna nå och därmed förvara saker man ofta 
vill kunna ta fram. 

 Skulle behöva mer hängutrymme för byxor då de nu ligger i högar på hyllorna ist 

 Skjutdörrarna. Dom är i vägen 

 Lådor som är krångliga att trycka tillbaka in, hade varit underbart om de åkte tillbaka in 
automatiskt när man stängde dörren 

 Små lådor. 

 Det finns utrymme ända upp till taket men bara hälften används. 

 Stålkorgar e skit 

 De vanliga hyllorna, svårt att effektivt förvara, i synnerhet i takhöjd. 

 Trådbackar - för stora hål, rullar ej smidigt, fult. 

 Dammsugare 

 Lådor i lådorna 

 För lite lådor för underkläder etc. Men det är ju bara i mitt tillfälle 

 Traditionell garderob med en klädstång idag. Nej, ingen idé. 

 Droppande, våta jackor är svåra att hänga upp någonstans. 

 

  



 

Bilaga 5. Funktionsanalys 

a 
F U N K T I O N S A N A L Y S  

med avseende på förvaringstillbehör till Flexipanelen 

NR Funktion Klass Anmärkning (gränser) 

 Verb  Substantiv HF= Huvudfunktion,  

N= Nödvändig  

Ö= Önskvärd 

O= Onödig 

(fri text för att förtydliga) 

1.0 MÖJLIGA HUVUDFUNKTION/ER    

 
Medge 

Förvarings-

möjligheter 
HF 

Tillbehören skall medge såväl flexibel som överskådlig 

förvaring för personer i hemmamiljö. 

2.0 FUNKTIONSOMRÅDEN:  

Allmänt för alla tillbehör: 

(DESIGN/UTVECKLING, PRODUKTION, ANVÄNDNING, RESTHANTERING) 

 Vara  Lättmonterade N Kunder ska lätt kunna montera samt sätta fast tillbehören i panelen 

 Tåla Last N Samtliga tillbehör skall tåla lämplig last för sitt användningsområde 

 Vara Stabila N Tillbehören ska vara stabila och sitta bra fast i panelen 

 Tåla  Rengöring Ö 
Valda material ska tåla rengöringsmedel utan att förstöra ytan eller 

försämra hållbarheten. 

 
Vara  Flexibla Ö 

Tillbehören ska kunna placeras på valfri plats på Flexipanelen och 

bredvid valfritt annat tillbehör, detta men ändå ge en enhetlig bild av 

naturligt och estetiskt rätt 

 Förvara Smart Ö Effektiv, men även överskådlig förvaring. Kombination.  

 Flyttas Enkelt N Tillbehören skall enkelt kunna flyttas om efter behov 

 Minimera Miljöpåverkan Ö 
Tillbehören ska i högsta grad vara tillverkade av icke miljöfarliga 

material 

 Medge Multifunktion Ö 
Tillbehören skall i högsta mån kunna användas av majoriteten av 

kunderna utan att specificeras till ett kundsegment eller en produkt.  

 Passa Rum Ö 
Tillbehören skall vara utformade så att de kan placeras såväl i sovrum 

som i hall och på båda uppfylla sina funktionsområden på bästa sätt 

 Tillverkas Design-smart Ö 
Utformningen av tillbehören skall inte vara för komplicerad då det är 

viktigt att tillverkningsprocessen inte blir alltför komplicerad eller dyr 

 Anpassat Formspråk N Tillbehören ska ha ett gemensamt enhetligt uttryck 



 

2.1 KLÄDHÄNGARE 

 Medge  Översikt Ö Användaren skall enkelt se vad som hänger på sin klädhängare 

 Underlätta Användning Ö Enkelt att ta ner samt hänga upp kläder på klädhängaren  

 Vara  Multifunktionell Ö Utnyttja exempelvis sidorna på klädhängaren för ytterligare förvaring 

2.2 LÅDA 

 Vara Utdragbar Ö Lådan skall löpa lätt i spåren utan att påverkas av vikt under maxvikten 

 Stängas Klick O 
Lådan ska enkelt stängas genom att lätt pusha den, likt en ny modell av 

kökslåda 

 Erbjuda Insatser O Insatser skall erbjudas för att ge bättre förvaring för mindre produkter 

 Vara Justerbar Ö Kunna höjas och sänkas i djupled efter behov 

 Underlätta  Förvaring Ö Saker ska ej ramla ur eller fastna i lådan  

 Medge Översikt Ö Användaren skall enkelt se och hitta i lådan 

2.3 HYLLA 

 Maximera   Användning Ö 
Hyllplanet skall vara stort nog för att flertalet kunder ska vilja använda 

detta för sin varierande förvaring. 

 Förhindra Fall Ö 
Hyllplanet ska ha betydande storlek på stoppkant för att förhindra 

något från att ramla ner.  

 Vara Utdragbar Ö 
Hyllplanet ska kunna dras ut mot användaren för att ge en tydligare 

överblick över vad som förvaras där 

 Vara Justerbar O Längden av hyllplanet kan justeras  

2.4 SKOSTÄLL 

 Underlätta Städning Ö  

 Utnyttja Utrymme Ö 
På ett smart sätt förvara så många skor som möjligt på liten plats, 

flexibel utefter skostorlek. 

 Förhindra  Fall Ö Skapa en konstruktion där skor inte faller ner så lätt  

 Förhindra Skador Ö En design som inte skadar skorna 

 
Medge Översikt Ö 

En konstruktion där högbildning av skor ej uppmuntras 

 

 
Vara Anpassad Ö 

Ska fungera för alla typer av skor 

 



 

 

  

2.5 KROK 

 Vara Multifunktionell Ö Kroken ska kunna bära upp såväl kläder som nycklar 

 Medge Översikt O Möjlighet att även se alla saker placerade längst bak på krokarna 

2.6 SPEGEL 

 Vara  Multifunktionell N  Utnyttja fler sidor än endast spegeln 

 Medge Förvaring Ö Möjlighet att förvara saker i spegeln t.ex. om den har formen av ett skåp 

 Medge Helkroppsspegling Ö  

 Vara  Vridbar Ö För ökad flexibilitet 

 Minimera Platsupptagning Ö Spegeln ska utnyttja utrymmet den tar upp på ett smart sätt. 

2.7 GALGE 

 Vara Multifunktionell N Möjlighet att hänga både byxor, kjolar och överdelar 

 Förhindra Fall Ö Förhindrar att plagg glider ner 

 Medge Småförvaring Ö Möjlighet att hänga slips, sjalar samt skärp 

 Förhindra Avtryck Ö Ska en ge märken på kläder 

 Medge Mängdförvaring Ö Möjlighet att hänga flera plagg på en galge 

 Underlätta Användning N Lätt att plocka bort och hänga upp galgen 



 

Bilaga 6. Moodboard  
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Bilaga 7. Mängdberäkningar för olika modeller av klädhängare 

Beräkningar av mängden kläder som kan hängas på olika modeller av klädhängare 

Genom beräkningar kunde det konstateras att olika många plagg kan placeras på en klädstång 

beroende på dess utformning.  

Antaget i beräkningarna var att: 

 Varje plagg, inklusive galge, tar upp 20 mm av stångens längd.  

 Plaggen kräver 300 mm på vardera sida om klädhängaren då kläderna antas hänga centrerat och 

då en standardgarderob är 600 mm djup. 

 Varje klädhängare beräknas hänga på en 1200 mm lång vägg. 

Beräkningar för tre olika modeller: 

1) Rak stång placerad parallell mot väggen  

 

 
Längd:  1200 mm 

Antal plagg:  1200/20 = 60  

 

Antal plagg:  60 st. 

 

2) Rundad stång placerad likt halvcirkel mot vägg 

 

 

 

 

 

Längd:  600 mm* 

Omkrets:  (600 * pi)/2 = 942 mm  

Antal plagg:  942/20 = 47,1 plagg  

* Då grundförutsättningarna för beräkningarna är en vägg på 1200 mm, blir en halvcirkelformad stång endast 600 mm i 

diametern. Detta då en 300 mm fri yta krävs på vardera sida av stången eftersom plaggen närmast väggen hänger 

parallellt denna. 

 

Antal plagg: 47 st. 



 

 

3) Utstickande klädhängare vinkelrätt mot väggen 

 

Total vägglängd:    1200 mm  2 stänger 

Längd/klädhäng:   600 mm 

Antal plagg:        (600 * 2)/20 = 60  

Antal plagg: 60 st. 

Således visade det sig att en rak stång placerade parallellt mot eller vinkelrät med husväggen kunde 

användas för flest plagg. Detta var anledningen till att den cirkulära varianten valdes bort som 

alternativ. 

  



 

Bilaga 8. Första steget av skisser för samtliga tillbehör 

Klädhängare 

 

 

Lådor 

 



 

 

Hyllor 

 

 

 

 

Skohyllor 

 

 

 

 

 



 

 

Krokar 

 

Speglar 

 

 

 

 



 

Galgar 

 



 

Bilaga 9. Pugh-matriser för samtliga tillbehör 

Pughs matris för klädhängaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Elfa crome                                                                        



 

Pughs matris för lådan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Elfa trådback standard 55 

 

 



 

Pughs matris för hyllan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Elfa hylla 

  



 

Pughs matris för skohyllan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Elfa skohylla 

 



 

Pughs matris för kroken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Elfa Allkrok  



 

Pughs matris för spegeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: IKEA Hemnes spegel 

 

 

 



 

Pughs matris för galgen 

 

Referens: IKEA Bumerang galge 

  



 

Bilaga 10. Elimineringsmatriser för samtliga tillbehörskoncept 

 

 

 

 

Elimineringsmatris för låda 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1. + + + + + + * Påsen kan bäras med 
vid borttagning, ex tvätt 

+ 

2. + + + + + + * Påsen kan bäras med 
vid borttagning, ex tvätt 

+ 

3. + + + - + +  - 

Elimineringsmatris för klädhängare 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1.  + + + + + +  + 

2. + + + + - +  - 

3. + - - + - -  - 



 

Elimineringsmatris för hylla 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1. + + + + - + * Utnyttjar sidor för häng - 

2. + - + + + + * Utnyttjar framsida för 
häng 

- 

3. + + + + + + * Utnyttjar sidor häng + 

 

Elimineringsmatris för skohylla 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1. + - + + + + + + +  - 

2. + + + + + + - + +  - 

3. + + + + + + + + +  + 

 

Elimineringsmatris för krok 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1. + + + + * Kan även klämma + 

2. + - + +  - 

3. + - - +  - 

 



 

Elimineringsmatris för spegel 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1. + + + + - +  - 

2. - + + + + +  + 

3. + + + + + +  + 

 

 

Elimineringsmatris för galge 

Elimineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 

 Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
Beslut 

Koncept 

1. + + - + + + +  - 

2. + + + + + + +  + 

3. + + - + + + +  - 

 

 

  



 

11. Bilder på produktfamiljen Björk 

 

 

 

  



 

 


