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Sammanfattning  

 

Detta projekt har uppkommit ur ett problem som gruppmedlemmarna själva känt av, vilket är 

förvaringsproblem. Därför har man genom marknadsundersökning, idégenerering och 

konceptutveckling kommit fram till produkten SMAX. Produkten fokuserar på att lösa 

förvaringsproblemen som ofta finns i garderoben. Genom att utveckla en produkt som är 

uppfällbar kan man nu förvara sina kläder hängandes utan att det tar för mycket plats. 

Produkten består av två stycken u-profiler som fälls in i varandra, den ena monteras på 

väggen/dörren/garderoben och sedan fälls den andra upp. Kläderna hänger nu längs med 

väggen.  

 

Abstract 
This project started because of a problem that both of the group members had, which were 

storage problem. Through a market survey, idea generation and concept development, the 

product SMAX was created. The product is focused on solving storage problems that often 

appears in wardrobes. Through developing a product that is foldable, it is now possible to 

keep clothes hanging without taking up too much space. The product contains of two U-

shaped profiles that is foldable into each other. One is mounted on the wall/door/wardrobe 

and the other one folds upwards which enables the clothes to hang vertical along the wall.   
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2012 levde 17.2% av befolkningen i Europas medlemsländer enligt definitionen 

“trångbodd”. Av 28 länder kom Sverige enligt Europeiska unionens statistikorgan (Eurostat)1, 

på en 15e plats. För att en bostad inte skall vara trångbodd krävs det att det finns ett 

gemensamt vardagsrum, ett sovrum per vuxen eller sammanboende par samt ett sovrum per 

två barn. Bor man i en etta räknas man alltså som trångbodd då det enda rummet man har 

räknas som både sovrum, vardagsrum och matplats.  

 

De som lever trångbott är i Sverige främst unga människor, studenter, ensamstående samt 

personer med utländsk bakgrund. Vanligast är då också att bo i hyresrätt. Tittar man på 

Eurostats statistik för trångboddhet i hyresrätter så är den i genomsnitt 20% bland hyresgäster. 

I Sverige ligger siffran på 26%. Sverige ligger alltså över genomsnittet i Europa.  

 

Trångboddhet kan förknippas med både fysiska och psykiska problem2, men behöver inte 

innebära detta per automatik. Trångboddhet kan göra det svårt att inreda boendet så att man 

utnyttjar utrymmet maximalt. Exempelvis så finns det ofta dåligt med förvaringsutrymme och 

den yta som finns behöver användas till många olika saker. Ett nära exempel för 

projektgruppen har under studietiden varit situationen i studentlägenheter och andra 

studentboenden.  

 

I dagens små studentlägenheter finns det ofta dåligt med förvaring och då framför allt 

klädförvaring. Fokus i projektet ligger därför på detta problem och att försöka lösa det genom 

att utveckla en ny smart förvaringsmöbel som tar lite plats men som rymmer mycket. Genom 

att utgå ifrån studenter kommer målgruppen kunna omfatta en stor del av de som anses 

trångbodda.  

 

Generellt sett ligger inkomsterna bland de som anses vara trångbodda betydligt längre än 

medianinkomsterna i respektive region. Den enda platsen i Sverige som inte följer detta 

mönster är Stockholm, där trångbodda i innerstaden tenderar att ha en inkomst över 

medianinkomst medan man utanför innerstaden ligger under regionsgenomsnittet. Då 

studenters månadsinkomst ligger långt under till och med de yrken med lägst medellön3 kan 

alltså ett prismässigt fokus på just studenter även locka större delen av alla som räknas som 

trångbodda.  

 

                                                
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/sv (Hämtad 2018-01-22) 
2 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/var_finns_rum-for_vara_-barn.pdf 

(Hämtad 2018-01-02) 
3 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/mest-och-minst-betalda-yrkena/ 

(Hämtad 2017-10-30) 
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1.2 Problemformulering 

Att förvara sina kläder i lådor och på hyllor blir ofta stökigt. Det kan därför vara bättre att 

hänga sina kläder då det är lättare att hålla ordning men detta tar ofta mycket mer plats. Hur 

kan man förvara sina kläder hängandes utan att det tar för mycket plats? 

1.3 Syfte och mål 

1.3.1 Projektmål  

● Smart förvaring 

Projektets mål är att utveckla smarta förvaringslösningar anpassade efter en liten 

boyta. Produkten skall ta tillvara på och maximera förvaringen för den yta som finns 

tillgänglig. Saker som normalt sett tar mycket plats skall göras tillgängliga även för 

trångbodda med hjälp av smarta lösningar. 

● Färdig produkt 

Projektet är tänkt att vid läsårets slut resultera i en produkt redo för den kommersiella 

marknaden, både när det gäller färdig prototyputveckling och marknadsförberedelse.   

1.3.2 Delmål  

● Prototyper 

Ett delmål i projektet blir att utveckla ett flertal prototyper av produkten för att sedan 

kunna välja ut de bästa egenskaperna att arbeta vidare med. Prototyperna är tänkta för 

att kunna utvärdera olika tekniska lösningar samt material- och designval.  

1.3.3 Effektmål 

● Studenten ska spara pengar 

Med hjälp av smarta lösningar kan man också integrera flera problem i en och samma 

produkt, samt välja material och design som gör att produkten blir prismässigt 

tillgänglig för alla.  

● Välplanerat och designmässigt tilltalande rum 

Produkten skall bidra till ett bättre helhetsintryck av rummet den placeras i. Med hjälp 

av sin funktion skall den hålla rummet mer städat och organiserat. Designen gör den 

till en eftertraktad inredningsdetalj.  

● Bygga verksamhet runt projektet efter examen 

Om vilja finns skall det vara möjligt att bygga vidare på idén och senare få ut 

produkten på marknaden.  

● Genom detta projekt vill projektgruppen få mer erfarenhet av 

produktutvecklingsprocessen samt mer kunskaper om tillverkning med mera. 
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1.4 Avgränsningar 

Produkt 

● Studenter och trångbodda som målgrupp begränsar produktens prissättning samt yta 

den kan uppta  

Verksamhet 

● Slutprodukten samt slutgiltig prototyp tillverkas av externt företag 

● Främsta försäljningen sker genom återförsäljare 

1.5 Kravspecifikation 

● Produkten skall göra det möjligt att förvara kläder hängande trots en begränsad yta 

● Produkten skall vara antingen in- och utfällbar eller in- och utdragbar 

● Produkten skall ha ett överkomligt marknadspris 

Slutprodukten skall ha ett förmånligt pris som gör att kunden inte hindras från att köpa 

produkten på grund av ett för högt pris. Med hjälp av materialval och design skall 

priset för produkten minimeras 

● Produkten skall hålla en hög kvalitét. Kvalitéten ska vara lik den som andra aktörer på 

marknaden erbjuder 

● Produkten skall vara designmässigt tilltalande 

● Hållbart ur miljösynpunkt 
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2. Metod 

För att komma framåt i projektet kommer ett antal olika metoder att användas. I tidig fas 

kommer metoder användas för planering, se vad som finns på marknaden och finna ett behov. 

Längre in i projektet och i slutet kommer metoderna användas för att jämföra koncept, 

utvärdera och komma med ett färdigt resultat. 

2.1 Marknad 

2.1.1 Kvantitativa metoder 

Denna metod används för att samla in kvantitativa data.4 Ett exempel som gruppen tänkt 

använda sig av är att med hjälp av en enkät där ett antal människor får svara på samma frågor 

få reda på om det finns ett behov på marknaden. 

 

För att få reda på om det finns ett behov för en ny produkt inom denna kategori ska en 

undersökning genomföras. Genom att lägga ut en internetbaserad enkät vill man ha svar på ett 

antal olika frågor.  Dessa frågor är flervalsfrågor där de medverkande får välja en eller flera 

alternativ samt frågor med egna svar. Enkäten kommer att lägga upp på Facebook.  

 

Syftet med denna undersökning är att få reda på om det finns ett behov på marknaden av en 

ny produkt eller om behovet redan är uppfyllt. Man vill även få svar på vad som är viktigast 

av design, kvalitet eller funktion för att sedan kunna konstruera den nya produkten med fokus 

på det som känns viktigast. Samt för att bekräfta att kläder förvaras bäst på galge. De frågor 

som kommer att ställas handlar om hur de svarande bor, hur stort och i vilken typ av boende. 

Vart finns problem med förvaring i ens bostad.  

2.1.2 Benchmarking 

Denna metod används för att ta reda på vad som redan finns på marknaden och identifiera 

eventuella “hål” där marknaden brister och behov finns för en utvecklad produkt. Genom att 

identifiera vad som finns undviker man att “uppfinna hjulet på nytt” och lär av det som redan 

finns.5 Inom detta projekt kommer arbetet gå ut på att identifiera produkter inom förvaring, 

och då främst klädförvaring, för att sedan analysera det som är bra respektive dåligt med 

dessa för att kunna utveckla något nytt.  

 

2.1.3 Immaterialrättsskydd  

Vid utveckling av nya produkter kan man få/ansöka om så kallade immaterialrättsliga skydd. 

Dessa innefattar patent, mönsterskydd, varumärkesskydd samt upphovsrätt. Dessa ger 

innehavaren ensamrätt att exempel vid framställning av kopior, nyttja uppfinning inom 

                                                
4  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativ-metod (Hämtad 2017-10-16) 
5  Nilsson, Tom. 2016. Vad innebär benchmarking? Företagande.se. 11 april.  
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näringsverksamhet eller licensiera ut tillverkning6. Vid utveckling av en ny produkt är det 

viktigt att veta vilka immateriella skydd som redan är registrerade för att undvika att göra 

intrång i dessa samt veta vilka som kan erhållas för produkten. Sökningen kommer att göras i 

den svenska patent-, varumärkes-, samt designdatabas samt världsomspännande espacenet. 

Sökord som kommer att användas är till exempel “klädhängare” och “klädstång” kombinerat 

med ord såsom “uppfällbar” och “ihopfällbar” samt likvärdiga ord översatt till engelska för 

internationell sökning.  

2.1.4 Femkraftsmodell 

Femkraftsmodellen beskriver de fem olika krafter som finns inom konkurrensen på 

marknaden. Konkurrens från befintliga aktörer, kundernas förhandlingsstyrka, hot från 

möjliga substitut och hot från nya aktörer. Företag konkurrerar inte bara med varandra om 

kunderna, utan de kämpar också för att kunderna skall vilja betala mer för mindre och inte 

tvärtom. De konkurrerar också med leverantörer som vill ha så mycket som möjligt betalt 

samt både potentiella aktörer och de som har en produkt som kan ersätta deras egna. Om 

dessa krafter definieras fås en bättre bild av hur branschen fungerar, hur den skapar och ger 

värde samt hur den blir lönsam. Enligt femkraftsmodellen så handlar inte konkurrens om att 

slå sina motståndare utan hellre fokusera på hur företaget skall kunna sälja och bli lönsamt.7 

2.1.5 Marknadsmix 

Efter att ett företag bestämt sin marknadsstrategi så är det viktigt att planera i detalj hur 

marknadsmixen ska se ut. Marknadsmixen består av de 4P:na som är Produkt, Pris, Plats och 

Promotion. Med hjälp av dessa är det lättare att påverka efterfrågan samt kontrollera 

marknaden för ens produkt.8  

 

Produkt – Vad erbjuder företaget?  

Pris – Hur mycket ska kunden betala? 

Plats – Vart hittar kunden produkten.  

Promotion – Aktiviteter för att marknadsföra och få kunden att köpa produkten. 

2.2 Produkt  

2.2.1 Brainstorming 

För att lösa problem och komma på nya idéer kommer till stor del Brainstorming användas 

som lösningsmetod. Det går ut på att låta tankar och idéer löpa fritt samt diskutera dem i 

grupp, med utgångspunkt att alla idéer är bra idéer.9 Anledningen till att denna metod passar 

bra till just detta projekt är att man vill fånga upp alla kreativa tankar för att kunna skapa 

                                                
6 Nationalencyklopedin, immaterialrätt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/immaterialrätt  

(hämtad 2018-04-11) 
7 Magretta, J. I Huvudet på Michael Porter s35-37 
8 Kotler, M. Bowen, J mfl. Marketing for Hospitality and Tourism, sjunde upl. S 71.  
9  https://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/  (Hämtad 2017-10-15) 
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något som är “utanför boxen”, nytt och innovativt. Det är viktigt att inte kritisera idéerna utan 

utveckla och förbättra dem. Spontanitet uppmuntras. 

2.2.2 Bad, Pad, Mad, Cad 

Dessa metoder går ut på att man ska göra saker i rätt ordning. Man ska börja med att tänka, 

Brain-Aided-Design. Sedan gå över till att skissa, Pencil-Aided-Design, för att sedan gå över 

till Model-Aided-Design och göra idéerna mer visuella med hjälp av modeller och prototyper. 

Sist av allt Computer-Aided-Design för att få en bra, verklighetstrogen bild av det man vill 

göra för att sedan kunna tillverka det man vill göra.10  

2.2.3 FMEA 

Står för “Failure Mode Effect Analysis” och är en metod att förutsäga och utvärdera 

eventuella fel och brister hos produkten samt föreslå åtgärder för förhindra dessa.11 Denna 

metod kommer användas lite senare under projektet när ett färdigt koncept finns att basera 

utvärderingen på. Denna metod är bra för att noggrant tänka igenom produkten och identifiera 

riskerna. Kanske kan man redan i utvecklingsstadiet konstruera bort problemen eller 

minimera riskerna. 

2.2.4 Business Model Canvas 

I denna modell klargör man hur ens affärsmodell ser ut. Det är viktigt att alla förstår och ser 

samma sak och det är viktigt att alla talar om samma sak. Modellen består av 9 olika block där 

man beskriver hur företaget har tänkt att tjäna pengar på sina aktiviteter.12 Dessa block består 

av nyckelpartners, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, kostnader, värdeerbjudande, 

kundrelationer, distributionskanaler, kunder och intäkter.   

2.2.5 Jämförelsematriser  

Ett exempel på en jämförelsematris är Pughs matris. Denna metod används för att utvärdera 

de olika koncept/varianter på lösningar som man har inom ett projekt. Genom att ställa upp ett 

antal till synes lika lösningar mot varandra kan man värdera, kombinera och välja ut den 

lösningen som passar bäst in på kraven som finns.13 

2.2.6 SWOT  

En SWOT analys är normalt ett verktyg som förknippas med strategisk analys av företag och 

deras möjligheter till att positionera sig på en viss marknad. Metoden går ut på att gå igenom 

en produkts styrkor och svagheter i jämförelse med konkurrenter. Därefter görs en lista med 

branschens möjligheter och hot. 14 

                                                
10 Holmdahl, L. Lean Product Development, uppl. 1.8, s 236 
11  http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html (Hämtad 2017-10-15) 
12Osterwalder, A & Pigneur, Y. Aligning Profit and Purpose Through Business Model Innovation (v3) August 

26, 2010 1  
13 Holmdahl, L. Lean Product Development, uppl. 1.8, s 242 
14 Rundquist, J. Grönevall, R. Kreativa produktutveckling en verktygs bok, s 36, 2004 
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3. Projektmodell 

För att driva ett projekt från idé till färdigt resultat kan det vara bra att ha en modell att följa. 

Dessa tre modeller nedan är de som varit aktuella. I slutändan har en modell valts men detta är 

bara för att ha en mall att gå efter, givetvis kommer den inte följas slaviskt utan lite av varje 

modell kommer att användas.  

3.1 Svensk Lean Product Development 

Lean product development har sitt ursprung hos företaget Toyota som nu ses som den som 

snabbast och effektivast utvecklar, tillverkar och säljer sina nya bilmodeller. Många företag 

har nu försökt ta efter detta arbetssätt.15 

 

För att kunna definiera LPD kan man dela upp de i tre olika nivåer: 

 

 Värderingar 

- Respekt för individen, alla ska vara delaktiga och lyssna på varandra. Detta är viktig 

för att man ska kunna ta till vara på hela organisationens och erfarenheter.  

- Fokuset ska ligga på användaren. Tar man in användaren tidigt i utvecklingen kommer 

det i slutet resultera till en produkt som passa marknaden och löser de behov som 

finns.  

- Fokus på värdeskapande betyder att man försöker sträva efter enkelhet. Gör man en 

krånglig produkt kostar det bara mer pengar och tid. Strävan efter enkelhet är en 

strävan efter perfektion, något som är bra går alltid att göra bättre.  

- Helhetsperspektiv leder till systemtänkande, vilket betyder att man ser till helheten 

och inte bara till sin grupps uppgift utan till företagets helhet.   

- Disciplin och målmedvetenhet innebär att man kan lita på utvecklaren och rapporter, 

på ledningen och alla arbetskamrater. Förtroende från kunder och leverantörer är 

viktigt och även för dessa.  

Principer, tänkande och filosofi 

- Visualisering, “en bild säger mer än tusen ord”. Det är enklare att genom visualisering 

hitta avvikelser, förstå varandra och dela mycket information på kort tid.  

- Ständig förbättring. För att bli effektiv måste man arbeta systematiskt och regelbundet, 

förbättring måste ske både på produkterna och i arbetssättet. 

- Lärande strategi innebär att man måste ta tillvara på sina erfarenheter av avslutade 

projekt. Man måste prova sig fram till bästa resultat för att sedan kunna använda sig av 

den kunskapen senare.  

- Planering fokuserar på resurser och tid, inte på aktiviteter. Detta har ofta lett till bättre 

resultat än när man planerar efter aktiviteter.  

- Stödjande/utvecklande ledarskap innebär att cheferna inte bara äger sina processer och 

projekt utan ska även ansvara för att utveckla sin personal. Stärka sin personal genom 

att stärka och se till det som är bra. 

                                                
15 Holmdahl. L (2010) Lean Product Development på Svenska, s 64-65 
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- Standardisering innebär att man gör förenklingar i procedurer, dokument och verktyg 

för att sedan kunna följa dessa på samma sätt varje gång. 

- Set-based design, genom att ta besluten så sent som möjligt behåller man 

handlingsfriheten. 

- Kreativitet och innovationsförmåga, arbetet måste präglas av ett öppet synsätt på nya 

ideér. 

Metoder 

-Visuell planering och A3-rapporter. 16 

 

3.2 Agil produktutveckling 

Agila metoder baseras mycket på Lean, att man ska samarbeta i team, undvika onödigt arbete 

och arbeta med visuell planering för att driva projektet framåt. Genom att arbeta med korta 

cykler med täta mål och leveranser ges möjligheten till snabba förändringar, flexibilitet och 

att fånga upp det man lärt sig allt eftersom projektet fortlöper. 

 

Det finns ett antal olika värderingar inom denna metod. Dessa handlar bland annat om att man 

ska värdera individer och interaktion framför process och verktyg. Man ska värdera 

fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation. Samarbete med kunden värderar 

över att förhandla om kontrakt. Värdera att reagera på förändringar istället för att bara följa en 

uppgjord plan.  

 

En stor del av det agila arbetet är dagliga möten där alla i teamet deltar. Varje medlem 

presenterar kort vad hen arbetar med just nu genom att svara på tre korta frågor: 

 

-    Vad gjorde jag igår? 

-    Vad ska jag göra idag? 

-    Finns det några hinder? 

 

En annan grej som är viktigt för de agila metoderna är den visuella planeringen från 

LPDn.  

Syftet med denna visuella planeringen är att tydliggöra de arbetsuppgifter som är aktuella 

just  

nu för att kunna hålla fokusen på just dessa. Den visuella planeringen, även kallad  

Kanban-tavla visar vad som är planerat, pågående och vad som är färdigt.17  

 

3.3 Dynamisk Produktutveckling  

Den projektmodell som arbetet kommer att utformas kring är Dynamisk Produktutveckling 

(DPD). Detta är ett arbetssätt som kännetecknas av vision, tempo och självorganisation och 

                                                
16 Holmdahl. L s 85-88 
17 Tonnquist. B (2016) Projektledning s 32-36 
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syftar till att ta tillvara på och utnyttja den i varje steg vunna kunskapen. Detta för att uppnå 

en effektiv produktutveckling18.  

 

Med hjälp av 

visionsstyrning kan man 

bli mer flexibel i sin 

produktutveckling, 

utnyttja nyuppkomna 

möjligheter samt parera 

oförutsedda händelser och 

problem. Då man i 

produktutveckling siktar 

mot ett rörligt mål så 

gäller det att man hela 

tiden kan ändra riktning 

och anpassa sig efter situationen 

i nuläget. Genom att undvika onödigt arbete håller man ett högt tempo, tanken är att alla 

ansträngningar hela tiden skall riktas mot att nå målet. Detta gör också att uppgiften alltid blir 

aktuell. Eftersom hela projektgruppen varit med och utformat mål och vision samt är 

införstådda i arbetet så kan en självorganisation bli möjlig. Detta arbetssätt utnyttjar varje 

enskild individs omdöme och kunskaper.  

 

I detta projekt kommer alltså uppgiften styra de vägval som görs samt vilka procedurer som 

skall användas i varje ögonblick. I början av projektet kommer man sträva efter att 

faktainsamling, analys, idé- och lösningsgenerering samt tester skall ske samtidigt, i ett 

“hyperiterativt” arbetssätt19.  

 

I detaljkonstruktionsfasen kan man sedan fortsätta arbeta iterativt med exempelvis 80/20-

regeln, det vill säga en satsning på 80 procents lösning av problemen i varje iteration. Andra 

tumregler från den dynamiska produktutvecklingen som kommer användas är till exempel 

visuell planering, samlokalisering och Pughs matris, detta för en mer tydlig och flexibel miljö 

samt maximal delaktighet. Andra metoder från den Dynamiska Produktutvecklingen beskrivs 

vidare under kapitlet “Metoder”.  

 

  

                                                
18 http://www.larsholmdahl.com/pdf/Dynamic%20Product%20Development%20DPD.pdf (Hämtad 2018-01-23) 
19 http://www.larsholmdahl.com/product/dynamic.html (Hämtad 2018-01-23) 

Figur 1 3.1 Dynamisk produktutveckling larsholmdahl.com DPD 
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4. Teori och referenser  

I en artikel undersöktes hur människors upplevelse av sina hem påverkade humöret och 

kroppens produktion av kortisol, som produceras i samband med stress. Slutsatsen var att hem 

som upplevs stökiga och “ofärdiga” bidrar till stress, främst hos kvinnorna i hemmet då de 

ofta känner ett större ansvar över städning och hushållssysslor. Kvinnor som ser sitt hem som 

ännu en “måste-göra”-syssla (behov av att plocka iordning och färdigställa oavslutade 

projekt) tenderar att ha större svårigheter att koppla av och återhämta sig från arbetsdagen. 

Detta kan enligt studien leda till svårigheter att hantera vardagsproblem, upplevd lägre 

självförmåga samt frustration över könsrollerna som placerar ett större ansvar över hemmet på 

kvinnan i förhållandet.20 

 

Studien utfördes på 60 vuxna människor som alla var föräldrar i medelklasshushåll som levde 

på dubbel inkomst och hade heltidsarbete. Genom att göra en språklig analys kopplad till hur 

ofta specifika ord användes i och för att beskriva hemmet kunde man avgöra om hemmiljön 

var antingen stärkande eller stressfylld för individerna.  

 

Med denna information kan projektgruppen konstatera vikten av ett organiserat hem. 

Produkten som utvecklas måste göra det möjligt för användaren att hålla hemmet i ordning 

utan att behöva spendera tid på städning. Om produkten gör det lika enkelt eller ännu enklare 

att hålla ordning på saker i hemmet som att stöka ned så kan det bidra till ett mer avkopplande 

och välkomnande hem.  

 

Det råder idag även stor bostadsbrist i Sveriges storstadsregioner och kötider för hyresrätter 

stiger för varje år som går.21 På bostadsmarknaden så har även bostadsrätter en mycket högre 

efterfrågan än vad det finns än vad utbudet kan tillfredsställa, vilket leder till ett högt pris 

även på mycket små boenden. Allt fler lever alltså på en mindre yta. Detta kan vara ofrivilligt 

på grund av till exempel begränsad ekonomi och kontaktnät, eller att man helt enkelt frivilligt 

offrar en större yta för ett bättre geografiskt läge. Om man väljer att se trångboddhet från den 

ljusa sidan så har man antagligen alltid sina saker nära till hands men måste hela tiden tänka 

på att inreda “ytsmart” med multifunktionell möblering och smart förvaring. Man är inne i en 

konsumtionstrend och enligt benämningen “compact living” kan man se trångboddheten som 

en livsstil som både är klimatsmart, praktisk och moraliskt riktig.  

 

Med denna information i bagaget så kan man också konstatera att målgruppen för projektet är 

växande och att små hem också har blivit trendigt. Behovet för produkten anses vara stort och 

möjligheterna många. 

                                                
20  Darby E. Saxbe och Rena Repetti (2010). No Place Like Home: Home Tours Correlate With Daily Patterns 

of Mood and Cortisol. Personality and Social Psychology Bulletin 36(1) 71–81  
21 Ekstam, Helena (2016). Trångboddhet - Mellan bostadsstandard och boendemoral. Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 
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5. Utvecklingsprocessen 

5.1 Idé- och konceptgenerering 

Inom projektgruppen så hade man länge identifierat garderoben som ett problemområde i 

hemmet. Stökiga lådor och hyllor med kläder var ett faktum och klädstänger var något som 

tog upp väldigt mycket plats i lägenheten. Efter att ha identifierat ett behov av bättre 

förvaringslösningar för kläder ville man ha bekräftelse på att fler kände samma sak innan man 

satsade på att jobba vidare för att lösa problemet. En kundundersökning i form av en enkät 

skickades ut via sociala medier. Denna enkät resulterade i en bekräftelse i att många känner 

problematik i att förvara sina kläder samt att andra, liksom projektgruppen, föredrog att 

förvara kläder hängande då detta skapar minst oordning i garderoben (den fullständiga 

undersökningen finns att läsa i bilaga 11.2). 

 

I och med resultatet i undersökningen togs en problemformulering fram; Hur förvarar man 

kläder hängande utan att det tar för mycket plats? Efter att ha satt upp problemformuleringen 

var det dags att börja fundera över hur man skulle lösa problemet. En kravspecifikation togs 

fram (se sida 7 i denna rapport) och för att uppnå alla mål kom man snart fram till att det är 

smidigast att kunna använda befintliga galgar, men att klädhängaren på något vis borde gå att 

fälla undan när kläderna inte behöver vara överskådliga. Termer som “ihopfällbar”, 

“utdragbar” och “utfällbar” kom på tal. I detta tidiga skede ville man vara så öppen som 

möjligt och fånga upp alla olika idéer och förslag som kom upp. Med hjälp av brainstorming 

och “Bad-Pad-Mad-Cad” togs två olika koncept fram. Koncept 1 kallas Telerax och koncept 2 

kallas SMAX.  

 

Telerax 

Det första konceptet utformades som ett högskåp som skulle kunna dras in och ut med hjälp 

av en klädstång med teleskopfunktion. Detta för att kläder tar mindre plats i hoptryckt läge, 

samt att man på högskåpets sidor har möjligheten att montera exempelvis speglar, 

tidningsställ, anslagstavla med mera för att kombinera flera produkter i en.  

 

 
Figur 2 5.1 Koncept 1 Telerax 
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SMAX 

Koncept nummer två bestod av två profiler som fälls in i varandra så att kläderna blir 

hängandes längs väggen i uppfällt läge. Den ena profilen fästs på en plan yta, exempelvis 

vägg eller garderobsdörr. Den andra hade en krokfunktion för galgar och är den som sedan 

fälls upp. Kläderna hängs på galge och sedan in i krokarna på profilen så att kläderna hamnar 

på ett översiktligt avstånd från varandra. För att öka stabiliteten kunde eventuell någon form 

av stöd för att hålla uppe kläderna behövas i utfällt läge, samt en fästfunktion i uppfällt läge. 

Stödet skulle i så fall fällas in tillsammans med profilerna och vara osynligt i uppfällt läge.  

 

 
Figur 3 5.2 Koncept 2 SMAX 

SMAX+ 

En vidareutveckling av koncept nummer två kunde även vara någon form av “låda” som fälls 

upp med konstruktionen och som döljer kläderna om produkten monteras direkt på väggen. 

Denna låda kunde sedan kombineras med exempelvis en spegel, anslagstavla eller 

tidningsställ för en mer mångsidig produkt. Detta skulle då alltså kunna ses som en 

kombination av fördelarna med både koncept 1 och 2.   

5.2 Kartläggning marknaden  

Efter att under idé och konceptgenerering ha låtit tankar och idéer flöda fritt så ville man nu ta 

reda på vad som redan finns på marknaden för att undvika att uppfinna hjulet på nytt. En 

benchmarking gjordes, där man kom fram till att de klädhängare som finns på marknaden som 

är uppfällbara bara är avsedda till att förvara kläder på i utfällt läge. Kläderna kan alltså inte 

fällas undan med dessa hängare utan måste avlägsna dessa först och de är främst till för att 

hänga kläder på tillfälligt, exempelvis när de är blöta.  
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Figur 4 5.3 Befintliga produkter på marknaden 

Man ville också undersöka hur marknaden såg ut och vilka som man kunde ha som potentiella 

återförsäljare i tanken vid utvecklingen av produkten. Stora återförsäljare av heminredning i 

Sverige såsom IKEA, Jysk och Mio undersöktes och man kom fram till att man ville ha en 

produkt som gärna skulle passa in i IKEA:s sortiment. IKEA:s idé om att göra produkter för 

“De många människorna” passade bra in med tanken bakom detta projekt. Produkten skulle 

vara prismässigt tillgänglig för alla samtidigt som den håller en bra kvalitet. Enligt analysen 

av Jysk så var fokus mer på pris och Mio mer på design.  

 

Även en segmentering och positionering gjordes och man kom fram till att behovet av en 

sådan här produkt är störst hos de som är trångbodda - därav studenter, ensamstående och 

låginkomsttagare som statistiskt sett är de som är mest trångbodda. Skandinavien som första 

marknad- då främst storstäder då det återigen återfinns flest trångbodda där. Man riktar sig 

också till de som föredrar funktion före design. Besluten är delvis grundade i 

marknadsundersökningen som gjordes i början av projektet. Se den fullständiga 

segmenteringen och positioneringen i avsnittet om marknad.  
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5.3 Jämförelse av koncept 

Med en tydligare bild av marknaden i bagaget var det dags att analysera de koncept som tagits 

fram, välja ut de bästa delarna och lägga upp en strategi för det vidare arbetet. Vid jämförelser 

av de båda koncept som tagits fram var de bra på olika sätt beroende på vilka funktioner och 

aspekter man tittade på. Det första konceptet, även kallat Telerax, hade en stor klädkapacitet 

och möjlighet att kombineras med andra funktioner förutom förvaringsmöjligheten. Dock 

krävdes en stor golv- och väggyta, vilket kunde bli problematiskt i den tänkta kundgruppens 

hem. Man trodde också att stabiliteten i sidled kunde bli en kritisk punkt med 

teleskopfunktionen i utdraget läge.  

 

Koncept nummer två, även kallad SMAX, hade färre olika funktioner men krävde mindre yta 

och hade fler möjligheter när det gäller placering. Produkten hade kunnat passa i många hem 

då montering var möjlig i exempelvis garderober, istället för hyllor, garderobsdörrar samt 

direkt på väggen i rummet. Produkten hade också utvecklingsmöjligheter, även kallat 

SMAX+, i form av en låda monterad längst ut på den utfällbara profilen. På grund av att 

“lådan” fälldes upp med konstruktionen för att dölja kläderna i uppfällt läge kunde den också 

kombineras med liknande funktioner som Telerax och därmed göra SMAX-konceptet mer 

mångsidigt.  

 

För att kunna jämföra värdet av de olika konceptens funktioner så gjordes en så kallad Parvis 

Jämförelse av funktionerna; upphängning, hopfällbart, mångsidighet, stabilitet, design och 

pris. Dessa funktioner hämtades från kravspecifikationen. Upphängningen och 

hopfällbarheten rankades som viktigast. Att slippa vika och stapla kläder var viktigt, samt bli 

“av med dem” när man inte behövde välja ut något. Därefter stabilitet, design, mångsidighet 

och pris. Stabiliteten var viktig för att uppnå en lång hållbarhet och god kvalitet. Priset 

rankades lågt efter utfallet i tidigare utförd kundundersökning. För att jämföra koncepten med 

dagens förvaringslösningar gjordes även Pughs Matris på samma funktioner. Dock blev 

utfallet snarlikt mellan de olika koncepten och man beslutade att även använda sig av en 

Värderingsmatris för att kunna välja ut ett koncept att arbeta vidare med. Se bilaga 11.3 

 

Genom att kombinera resultatet av den parvisa jämförelsen (hur viktiga olika funktioner var 

jämfört med varandra) med en siffervärdering mellan 1–5 av hur bra koncepten står sig 

jämfört med dagens lösningar kunde man få ut ett tydligt resultat. Alla koncept hade kunnat 

bli bättre än dagens förvaringslösningar men poängmässigt så var SMAX-konceptet med 

högst potential.  
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Figur 5 5.4 Resultat Värderingsmatris 

5.4 Konceptdesign 

Då SMAX-konceptet bestod utav två profiler sammansatta i en led i botten, en krokfunktion, 

en låsfunktion samt ett eventuellt stöd fanns där en god grund att arbeta vidare på. I det stora 

hela visste man hur produkten skulle se ut och fungera, men självklart skulle varje del vara 

optimal i sig, fungera med varandra samt vara möjliga att tillverka utan att göra produkten för 

dyr eller klen. Förutom att kunna utveckla produktens olika delar var det viktigt att även ta 

reda på hur stor vikt produkten behövde klara, vilka mått som var optimala, hur många plagg 

som är lagom att få plats med, vad för material som krävs för att skapa en stabil produkt samt 

hur detta material behöver ytbehandlas och även hur designen kan anpassas för att optimera 

tillverkningsprocessen.  

 

5.4.1 Vikt & Mått 

För att få en bild av hur stor plats olika kläder har när de hänger på en galge så har olika plagg 

mätts. Som bredast uppmättes skjortor som var upp till 55 centimeter, längden var 80–85 

centimeter med galge. Längden kan dock variera mycket och kräver att kunden har detta i 

åtanke när man monterar produkten på väggen beroende på om man exempelvis vill hänga 

upp klänningar och så vidare. Det som spelar större roll vid utformningen av produkten är 

vikten som kläderna uppnår tillsammans med galge. Detta har uppmätts till en medelvikt på 

230-260g.  

 

För att även ta reda på hur många plagg som blir lagom att hänga på produkten så har 

jämförelser gjorts på hur stort avstånd som krävs mellan plaggen i utfällt läge för att kunna få 

en översiktlig bild över vad som hänger. Nedan finns en jämförelse där avståndet mellan 

plaggen hela tiden ökats med 1 centimeter. Slutsatsen som dras av detta är att ju större avstånd 

desto bättre, samt att 4 centimeter är rimligt. 
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Figur 6 5.5 Mått mellan krokar 

 

För att bestämma hur många plagg som skall kunna hängas på produkten har man bland annat 

tittat på Elfas förvaringsrapport från 201622 där man undersökt hur många plagg svenskar äger 

respektive hur många som används. Resultatet därifrån var: 

 

Äger  Använder 

11 Byxor 6 

21 Tröjor 12 

11 Skor 6 

8 Väskor 4 

 

Efter jämförelser beslutades att man vill att produktens längd skall vara maximalt 60 

centimeter ut från väggen i utfällt läge. En profil på 60 centimeter som har krokar placerade 4 

centimeter ifrån varandra ger en produkt med 15 krokar. Detta känns för gruppen rimligt med 

tanke på hur många plagg man i genomsnitt äger samt använder.  

 

Vikten av 15 plagg med en medelvikt på 250 gram inklusive en tunn galge blir totalt 3750 

gram. 60 cm aluminiumprofil av måtten 35x35x35x2 beräknas väga cirka 300 gram. Stödet 

samt fästfunktionen behöver därför klara minst 4 kilo. För att vara på den säkra sidan vill 

gruppen därför att produkten skall klara upp till 6 kilo eftersom man vill göra det möjligt för 

kunden att hänga in även tyngre plagg som jackor och jeans.  

                                                
22 Elfa förvaringsrapport 2016, www.elfa.se, Hämtad 2018-03-12 
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5.4.2 Material 

När det gäller material så har många olika material utvärderats och jämförts med varandra. 

Ganska snart kunde man utesluta trä, då detta material kändes för klumpigt och plast på grund 

av att man då skulle behöva limma ihop olika delar med varandra samt att det ej har 

miljövänliga egenskaper. I grundtanken bestod konstruktionen av någon slags metall och man 

kunde ganska snart konstatera att detta skulle vara optimalt material på grund av hållfasthet 

och möjlighet att svetsa samman komponenter. Vilken typ av metall berodde delvis på tyngd 

och pris samt vilka kontakter och leverantörer man kunde få tag i.  

 

Valet stod till slut mellan aluminium och någon form av stål. Stål gick att få tag i ur en rad 

olika prisklasser, både dyrare och billigare än aluminium. Rostfritt stål - som var att föredra 

verkade dock bli dyrare än aluminium, som dessutom inte rostar på samma sätt som stål. Stål 

skulle också bli upp till tre gånger så tungt som samma konstruktion i aluminium. På grund av 

viktfördelen lutade det starkt åt aluminium, dock var aluminiumet mer svårsvetsat. Då man 

snart fick tag i en specialist på aluminium som var mycket kunnig och samarbetsvillig valde 

man snart aluminium ändå. Det gick genom honom att få tag i färdiga profiler med bra 

hållfasthet och pris samt få hjälp med svetsning och rådgivning.  

5.4.3 Profiler 

Produktens grundtanke är två profiler som är ledade i botten, varav den ena fästs i väggen och 

den andra innehar en krokfunktion och kan fällas ut från väggen. Hur dessa skulle utformas 

för att vara optimala var dock inte helt klart, därav utvecklades ett antal olika koncept. 

Aspekter som man haft i åtanke vid utformning av dessa koncept är design, tillverkning, pris 

och funktion. 

 

Profilstorlek 

Antingen kan de ha två profiler med samma mått där den ena går “utanför” den andra i 

uppfällt läge, eller profiler i två olika storlekar där den ena går över den andra i uppfällt läge. 

Två profiler av samma storlek skulle bli billigare då man kan köpa in större partier av 

materialet, dock blir utseendet klart mer stilrent om den ena går över den andra. Att föredra 

var då att den utfällbara profilen går över den väggmonterade för att minimalt med skarvar 

skall bli synliga från utsidan. Här stod man inför en avvägningsfråga mellan om pris eller 

design var att föredra. 

 

U-profiler 

Enklaste och smidigaste lösningen i tillverkningen skulle bli att köpa in färdiga 

aluminiumprofiler i U-form som man sedan monterade led, stöd, lås och krokfunktion på. Då 

krävs minimalt med bearbetning av materialet och få tillverkningssteg. Dock är färdiga 

profiler relativt dyra i inköp, men så är också bearbetning och ökat antal tillverkningssteg. En 

nackdel med dessa U-profiler är att de är svåra att modifiera på ett snyggt sätt samt 

begränsade i storlekar och utföranden. Det finns också begränsat med leverantörer och vissa 

mått kan vara svåra att få tag i.  
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Bockad aluminiumplåt 

Ett alternativ i tillverkningen av profilerna var att skära ut önskad form i en aluminiumplåt 

och därefter bocka upp kanterna. Här har man stor möjlighet till egna variationer och 

modifieringar. Dock visade det sig vara svårt att få till ett snyggt eget resultat i verkstaden. 

Vid mer avancerade former blir precisionen ojämn och mycket av det material som köpts in 

går till spill. Aluminiumplåtar är relativt billiga att köpa in, men den extra bearbetningen och 

tillverkningsstegen bedöms kunna överstiga det man sparar. 

 

Vinklade profiler 

Ganska tidigt i utvecklingsprocessen hade man en tanke om att en vinklad utfällbar profil 

skulle få kläderna att hänga i en mer vertikal vinkel. Skulle man använda sig av denna lösning 

hade man inte kunnat använda sig av färdiga U-profiler utan varit tvungen att skära ut önskad 

form för att sedan bocka upp kanterna. Dock hade endast den utfällbara profilen behövt vara 

vinklad. Med denna lösning hamnar profilerna långt ifrån varandra i överkant i uppfällt läge, 

samt i vinkel till varandra vilket kan göra det svårare att finna en passande låsmekanism. 

Dock hade vinkeln eventuellt lett till en mer simpelt utformad krokprofil.  

 

Väggprofil utan sidor 

Skulle man använda sig av profiler i olika storlekar där den yttre döljer den 

väggmonterade så är det möjligt att man inte behöver några sidor på den 

väggmonterade. Sidorna på profilerna kan kännas lite överdimensionerade så 

om produkten konstruktionsmässigt klarar att hålla sig intakt utan sidorna på 

väggprofilen hade detta gett ett slankare utseende. Detta skulle också 

resultera i reducerad vikt samt mindre materialanvändning. Bäst resultat på 

denna profil hade uppnåtts genom att skära ut och bocka upp kanterna för 

fästet av leden. Detta gav vid egna tester ett mycket skevt och klent resultat. 

Vid test av att såga bort kanterna på en färdigbockad U-profil fick man, efter 

mycket arbete, ett mer stabilt resultat. Dock krävde denna lösning en extra 

infästning i väggen för att hålla formen. Här är det en avvägning på om man 

vill ha ett slankare utseende eller göra så lite påverkan på väggen som 

möjligt.  

 

Smala profiler 

Att uppta minimalt med plats i kundens hem är projektets största mål. För att uppnå detta vill 

man göra produkten så liten och smidig som möjligt. Gruppen funderade över hur pass smala 

man kunde profilerna, alltså hur pass lite ut från väggen profilerna kunde gå. Detta berodde 

delvis på om man använde sig av färdigbockade U-profiler (där man hade begränsat med 

valmöjligheter) eller om man bockade själv samt hur stor plats låsfunktionen och eventuellt 

stöd skulle ta. Självklart ville man att profilerna skulle vara så smala som möjligt för att på 

bästa sätt uppnå sina mål, men samtidigt fanns det många andra aspekter som satte gränser för 

hur smala de kunde bli. 

Figur 5.6 
Väggprofil utan 

sidor 

Figur 7 5.6 
Väggprofil ytan 

sidor 
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5.4.4 Krokar 

Vid utvecklingen av krokfunktionen har man tagit hänsyn till många olika aspekter, vilket 

innefattar design, tillverkningsmetod, materialspill, vad som tar upp minst plats samt vad som 

blir enklast och smidigast vid inhängning av galgar. Fem olika krokkoncept togs fram, varav 

vissa bygger på varandra. För att kunna testa och utvärdera dessa koncept har man använt sig 

av FabLab Halmstads laserskärare och skurit ut profilerna ur 3,6 mm tunna träskivor. Dessa 

har sedan fästs i en metallstång för att kunna efterlikna SMAX utfällbara funktion manuellt. 

Denna enkla testlösning gjordes för att spara tid och material genom att inte göra fullständiga 

prototyper av varje koncept.  

 

Testerna har utförts med en blandad uppsättning kläder bestående av både skjortor, tröjor, 

blusar och linnen. Hur mycket kläderna byggs på beror självklart helt på vad för kläder man 

väljer att hänga in, krokfunktionen skall dock göra det möjligt för kläderna att hänga i en så 

vertikal linje som möjligt längs med väggen. Nedan följer en beskrivning av 

framtagna krokkoncept. I bilaga 11.4 finns även en tydligare tabell över 

krokkonceptens för och nackdelar samt slutsats. 

 

Bockad aluminiumrundstång 

Snygg lösning med bockad aluminiumrundstång. Denna lösning har förutom 

den laserskurna profilen testats genom ett eget försök att bocka en rundstång av 

aluminum á 4,5 mm i diameter. Detta gjordes med hjälp av verktyg i skolans 

verkstad och man kom fram till att det manuellt är mycket svårt att få till önskad 

form samt korrekta mått. Efter konsultation med kunnig 

personal på aluminiumspecialisten.se kan man 

åstadkomma ett “okej” resultat för hand, för ett snyggt 

och mer exakt resultat skulle man behöva tillverka ett 

speciellt verktyg vilket är en stor investering och 

ingenting man gör enbart för en prototyp.  

 

Gruppen har även varit i kontakt med olika företag som arbetar med 

trådbockningsmaskiner. Enligt dem blir det svårt att få till en så pass 

lång tråd som är plan, antingen skulle den bli lite skev eller behöva 

delas upp i flera delar. Inte heller kunde man hitta någon som arbetade 

med trådbockning av aluminium och då stål inte kan svetsas i 

aluminium blev detta ett problem. 

 

Figur 8 5.7 
Bockad 
aluminiumrund-
stång 

Figur 9 5.8 Test med 
laserskuren profil 
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Vid test med laserskuren profil kunde man även tydligt se att kläderna i uppfällt läge gled in 

mot väggen. Galgarna hamnar då i en lodrät linje längs med profilen, vilket leder till att 

kläderna “bygger på” varandra och hamnar långt ut från väggen vilket ger ett stökigt intryck 

av produkten. Dock hänger kläderna snyggt och på bra avstånd i utfällt läge och detta koncept 

anses ha potential att kunna utvecklas till det bättre. Dock vill man se över möjligheterna att 

slippa bocka rundstång då detta bli ett stort tillverkningsproblem.  

 

Krokar med horisontell botten 

För att minimera problemet med att kläderna hamnar i samma linje i uppfällt läge 

och bygger på varandra så gjorde man ett test där krokarna hade horisontell 

botten. Detta koncept ritades inte heller som rundstång, utan platt för att kunna 

skäras ut ur en aluminiumplåt på lämpligt sätt. Efter lite research och 

konsultation hos expert kom man fram till att vattenskärning skulle vara optimalt 

för denna process då man tar tillvara på maximalt av materialet utan så mycket 

spill. Hade man hållit fast vid bockning av rundstav hade dock detta koncept 

blivit ännu svårare att tillverka. 

 

Resultatet vid test av detta koncept kom man fram 

till att den designmässigt ser för klen ut, då man i 

denna modell ritat krokarna i samma tjocklek 

som profilen, dvs. 2 mm jämfört med 

rundstavens diameter på 4,5 mm. Den ser också väldigt spetsig 

ut. Kläderna lade sig nu inte i samma linje, utan plagget längst 

ned hamnade längst in eftersom det trycktes in av plaggen 

ovanför, medan dessa hamnade lite längre ut allt eftersom. Dock 

hänger plaggen fortfarande inte helt vertikalt, vilket är optimalt 

för ett städat intryck av produkten. Inget plagg kan hänga längre 

in än mot väggen än bredden på profilen och nedersta kroken, 

vilket gör att man tror sig kunna uppnå ett bättre resultat om alla 

krokar inte var lika stora. 

 

Hålprofil 

För att vidga vyerna och tänka i nya banor gjordes även ett 

helt annorlunda koncept med hål utskurna ut en 

aluminiumplåt. Detta skulle göra tillverkningen mycket 

smidigare samt positionerna galgarna och hindra dem från 

att glida in mot väggen. Konceptet har även en vinklad 

design som blir bredare längre upp för att kläderna skall 

kunna hänga mer lodrätt och inte hindras av bredden på 

kroken under.  

 

Resultatet av den vinklade profilen ledde som man hoppats 

och förutspått till att kläderna hängde mer vertikalt. Här 

tenderade snarare galgarna än kläderna att bygga på varandra 

Figur 10 5.9 
Krokar med 

horisontell botten 

Figur 11 5.10 Laserskuren 
krokprofil med horisontell botten 

Figur 13 5.11 
Hålprofil 

Figur 12 5.12 
Laserskuren 
hålprofil 
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då vinkeln alternativt avståndet mellan hålen var för litet. Hålen är även så små att de gör 

inhängning av galgar problematiskt. Dock skulle även bredden på profilen behöva ökas om 

man vill göra hålen större. Man tyckte inte heller att detta koncept passade produktens i övrigt 

kantiga image samt upplevdes som ful.  

 

Individuella krokar 

Detta koncept var ännu ett försök till att tänka helt utanför boxen. Med hjälp av 

individuella krokar som är öppna på ena sidan ville man åstadkomma en 

smidigare upphängning genom att slippa träffa rätt i de mer eller mindre små hål 

som övriga koncept innefattar. Denna lösning använder också minimalt med 

material då de inte har något som länkar ihop dem samt att de kan vattenskäras. 

Dock behöver krokarna svetsas fast individuellt vilket skulle bli både 

tidskrävande och kräva mycket svetsmaterial. Man får vid manuellt svetsande 

också en större felmarginal då varje krok måste ha rätt mått emellan sig. Den har 

i nuvarande form heller ingen vinkling, vilket man tidigare kommit fram till är 

optimalt. Man valde därför att ej testa detta koncept, då man ansåg sig ha 

tillräckligt med information om den för att kunna utesluta den ur fortsatt 

utveckling.  

 

Vertikal botten med vinkel 

För att kombinera de delar av 

tidigare koncept som 

utvärderats som bra och värda 

att arbeta vidare med så 

utvecklades detta koncept. 

Det består av lätt avrundade 

krokar med vertikal botten 

och en vinkel genom att 

krokarna blir mindre och 

mindre ju längre ned de går. 

Galgarna går lätt att hänga in 

och kläderna hamnar i en 

nästintill vertikal linje längst 

med väggen. Detta koncept 

går även utmärkt att 

vattenskära istället för att 

bockas samtidigt som det 

uppnår ett designmässigt 

snyggt resultat som passar in 

med produktens övriga image.  

Figur 14 5.13 

Individuella krokar 

Figur 16 5.14 
Krokprofil vertikal 
botten med vinkel 

Figur 15 5.15 Laserskuren krokprofil vertikal 
botten med vinkel 



 

                                                                        25 

 

5.4.5 Lås 

I uppfällt läge behöver produkten någonting som håller kvar den utfällbara profilen. Här har 

man främst velat ha en lösning som gör att det inte krävs ett extra moment vid uppfällning. 

Det skall helst räcka att bara “trycka upp” produkten och så stannar den kvar där uppe. En 

viktig aspekt här är att det inte får vara för trögt att få ned produkten oavsett hur mycket man 

har hängt på den, samtidigt som den måste orka hålla uppe de beräknade 6 kilon som man 

tidigare konstaterat att man vill att produkten skall hålla för.  

 

Många olika alternativ har utvärderats varav några har testats praktiskt. Anledningen till att 

inte alla har testats praktiskt har varit att man på grund av tidsbrist valt att prioritera bort dem 

innan man kommit så långt i processen. I bilaga 11.4 finns även en tydligare tabell över de 

olika låsens för och nackdelar samt slutsats. Nedan följer ett antal alternativ på eventuella lås 

som skulle kunna appliceras på produkten. 

 

Hasp 

Den mest enkla och simpla lösningen för låsfunktionen. En hasp fästs i ena profilen och en 

ögla i den andra. Dock bidrar denna lösning till ett extra moment - först fälla upp, sen låsa 

fast. Det är heller inte självklart hur haspen skall fästas i profilerna, skall de svetsas eller 

skruvas, eller skall något av det fästas i väggen? Skruvar ger en lättare bearbetning men kan 

då ofta resultera i ett synligt hål eller en mutter. Skall man svetsa behöver haspen vara i 

aluminium då profilerna är det. Skall något av det fästas i väggen för man ytterligare påverkan 

på väggen, vilket inte heller är optimalt. I det stora hela tror man att det finns bättre lösningar 

och är inget man vill arbeta vidare med för tillfället. 

  

Magneter 

Denna lösning eliminerar ett andra moment vid uppfällning. Finns i många olika utföranden 

och med olika häftkraft. Relativt billig och simpel lösning som också är lätt att få tag i samt 

testa. Detta var en lösning som ansågs mycket intressant för projektet. Man ville kunna hänga 

upp till 6 kilo kläder på produkten, men i uppfällt läge blir kraften inte alls lika stor på den 

magnet som i så fall skulle behöva hålla uppe konstruktionen.  

 

För att komma fram till den optimala häftkraften på magneten till låsfunktionen har ett antal 

olika krafter testats. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.4, 3.9, 4.5kg, se nedan. Det som har testats är hur svårt det 

är att ta ner krokprofilen, hur mycket kraft som behövs samt hur mycket kraft som magneten 

håller upp med. Meningen är ju att magneten inte ska vara för stark men inte heller för svag. 

Den ska hålla kläderna uppe men får inte kräva för mycket för att få ner. För att underlätta 

testandet börjar man att testa 2.5kg då denna ligger ungefär i mitten och man då får reda på 

om det krävs mer eller mindre vilket gör att man inte behöver testa alla.  
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Häftkraft (Kg) Kommentar: 

1.5  Känns bra utan vikt.  

 

Test: Håller ej för 6 kg, men 4 kg går bra.  

2  Känns bra utan vikt, lätt att ta loss. 

 

Test: 6 kg på en punkt, klara att hålla sig uppe. Är ej för tung att dra ut. 

Man får lite utav en viktchock när den väl släpper.  

2.5  Lite för stark utan vikt, tungt att dra av. Måste testas med extra vikt för 

att få känsla för hur det känns med 4 kg kläder på.  

 

Test: 6 kg på en punkt, klarar att hålla sig uppe. Är ej för tung att dra ut. 

Därför kommer ej de starkare magneterna att testas.  

3  För tung 

3.4  För tung 

3.9  För tung 

4.5 För tung  

7   För tung  

 

Efter att testen utförts kan man konstatera att den optimala storleken på häftkraften är 2 kg, då 

denna är den som man får bäst känsla av. Dock kan magnetens förmåga att hålla uppe 

kläderna påverkas av vart på profilen man placerar magneten. En magnet med högre häftkraft 

kan placeras närmare leden och därmed uppnå samma häftförmåga som en magnet på 2 kilo. 

Detta gör magnetalternativet väldigt fritt och lätt att påverka.  

 

När det gäller hur magneterna skall fästas på profilerna så finns det lite olika alternativ. 

Eftersom aluminium inte är ett magnetiskt material så måste man fästa någonting på båda 

profilerna. När man gör detta vill man påverka produktens utseende så lite som möjligt 

samtidigt som man vill ha en billig lösning 

som är lätt att tillverka och montera.  

 

En lösning är en magnet med ett hål i 

mitten så att man kan få igenom en skruv. 

Därefter fästs den i gängade hål eller med 

nedsänkta skruvar och muttrar. Ett problem 

kan bli att få magneter och motbleck att 

mötas, magneten kan behöva höjas upp på 

något sätt. En annan lösning är ett färdigt 

så kallat magnetlås där man i så fall fäster 

magneten med nedsänkta skruvar och 
Figur 17 5.16 Magnetlås 
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muttrar på insidan i den väggmonterade profilen och motblecket i den utfällbara profilen vid 

ena sidan av krokarna. Här kan man enkelt placera magneten på lagom avstånd från 

motblecket. 

 

Klickfunktion 

Någon form av klickfunktion är också ett alternativ då det inte 

heller kräver ett extra moment vid uppfällning. Det finns flera 

former av färdiga klickfunktioner som man kan använda sig av. 

En simpel variant är ett så kallat “snäpplås”. Den består av en 

hane och en hona som vardera fästs med två skruvar. Honan 

fästs på insidan av den väggmonterade profilen och behöver 

därför ha två nedsänkta skruvar från utsidan av profilen. Hanen 

behöver fästas med två skruvar i botten på den utfällbara 

profilen vid sidan av krokprofilen. Detta gör att två skruvar 

kommer att synas från utsidan, förslagsvis nedsänkta från 

utsidan med muttrar på insidan. Dock kan honan enkelt 

monteras på lagom avstånd från hanen och behöver inte höjas 

upp på något sätt.  

 

 

 

En annan klickfunktion är ett så kallat “kullås”. Detta lås kom man 

över efter att ha funderat på om man kunde utforma fästfunktionen 

likt den uppfällbara funktionen på skaftet av en krycka. Alltså i så 

fall med en fjäder och en kula som går in i ett hål på den utfällbara 

profilen. Detta verkade dock bli svårt att få till med en fjäder och 

bättre hade varit att hitta ett färdigproducerat lås med samma 

teknik. Ett lås köptes in och monterades på en av prototyperna. Då 

både hanen och honan i detta lås behövde monteras i botten på 

profilerna behövde de höjas upp för att kunna möta varandra på 

mitten. Detta löstes genom att svetsa fast en aluminiumkloss på 

varje sida för att sedan gänga hål i dessa och skruva fast låset. 

fördelen med detta lås är att det går att justera något. Vill man 

hänga mycket kläder på kan man kunden själv, enkelt och smidigt 

skruva åt låset så att fjädern spänns och låset klarar mer tyngd. 

Dock upplevdes låset redan innan som ganska överdimensionerat 

och till och med lite trögt.  

 

Persiennprincip 

För att än en gång tänka utanför de banor man redan varit inne på 

utvecklades en lösning som bestod av ett snöre, ett litet hjul och en 

hyska att fästa snöret i. Snöret fästes längst ut på den utfällbara 

profilen och fortsatte snett uppåt till toppen på den väggmonterade 

profilen. Där skulle snöret gå genom ett litet hjul för att rulla så 

Figur 18 5.17 Snäpplås 

Figur 19 5.18 Kullås del 1 

Figur 20 5.19 Kullås del 2 

Figur 21 5.20 Persiennprincip 
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bra som möjligt. Genom att dra i snöret skulle den utfällbara profilen fällas upp och snöret 

kunde sedan fästas i en hyska på sidan av profilen för att stanna uppe.  

 

Denna lösning skulle innebära ett extra moment, om än ett litet sådant då man i princip skulle 

kunna dra och fästa snöret i en enda rörelse. Detta sågs som en enkel och billig lösning som 

dessutom skulle eliminera behovet av ett eventuellt stöd för att hålla uppe konstruktionen i 

utfällt läge. Dock finns det en stor risk att detta snöre slits och behöver bytas ut lite då och då 

samtidigt som den inte ansågs vara särskilt åtråvärd designmässigt.   

5.4.6 Support 

För att hålla konstruktionen uppe, inte göra någon påverkan på väggen samt ge intryck av en 

stabil, kvalitativ produkt trodde man att produkten skulle behöva någon form av support som 

håller samman profilerna i utfällt läge. Många olika alternativ utvärderades och man utförde 

även tester utan stöd.  

 

Snöre 

Den mest simpla och billiga lösningen hade varit någon form av snöre mellan den 

väggmonterade och utfällbara profilen. För att minska belastningen på snöret så mycket som 

möjligt skulle det placeras på de båda profilernas yttersta kant. Problem man stötte på här var 

att ett tunnare snöre var oformligt och inte ville lägga sig på insidan av profilerna i uppfällt 

läge, utan gärna hamnade i kläm mellan dem. Detta ledde antingen till att profilerna inte gick 

att stänga eller att snöret snabbt blev slitet samt ett stökigt intryck. Dessutom visste man inte 

riktigt hur detta snöre skulle fästas på ett snyggt sätt utan att behöva svetsa fast mycket små 

fästen. 

 

Läderband fäst med skruvnit 

En annan idé var ett kortare mer robust läderband. Detta skulle automatiskt vika in sig med 

profilerna och inte klämmas mellan dem. Infästningen skulle här ske genom att vid den nedre 

vägginfästning även få med läderbandet (skruven går genom läderbandet och profilen innan 

den går in i väggen) samt med en skruvnit vid sidan av krokarna i den utfällbara profilen. det 

enda som då skulle behövas blir då ett borrat hål i den utfällbara profilen. Dock skulle 

skruvniten då ha synts från utsidan av profilen, alltså den sida som hamnar ut i rummet i 

uppfällt läge vilket ej var önskvärt. Det skulle också bli ett extra moment för kunden vid 

montering av produkten.  

 

Fastsvetsade stag 

Även rejäla stag i aluminium utvecklades och testades. Fästena för dessa var L-formade och 

svetsades fast på insidan av profilerna. Därefter fästes staget med låsmuttrar i fästena och i 

varandra för att skapa en led på mitten. Detta var en dyr lösning med avancerad svetsning. 

Resultatet såg överdimensionerat och industriellt ut.  
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Figur 22 5.21 Stöd 

 

Tester utan stöd 

Efter att ha testat olika stöd som kändes överdimensionerade kände man att möjligheten finns 

att produkten kan klara sig utan stöd. Vid test med diverse olika plagg blev resultatet att 

produkten för det mesta höll sig kvar i en stabil 90-graders position och som mest sviktade 1 

grad vid upphängning av tyngre plagg såsom jackor. Detta var vid test av en tidig prototyp 

och man tror sig kunna komma upp i ännu bättre resultat vid bland annat modifiering av leden 

mellan profilerna. Dock har man ej testat hur produkten och leden slits i längden och risken 

finns att den kommer svikta med vid långsiktig användning.   

5.4.7 Ytbehandling 

För att “tona ned” det industriella intryck som ges av det obehandlade aluminiumet ville man 

applicera någon form av ytbehandling på den färdiga produkten. För att även göra den mer 

personlig och mångsidig så ville man även att produkten skulle komma i många olika färger. 

Då profilerna vid leden har en viss friktion mellan varandra så ville man också hitta en 

ytbehandling som gjorde produkten mycket hållbar mot slitage. Efter undersökning av vad för 

olika ytbehandlingsmetoder som passar för en aluminiumkonstruktion likt den som utvecklats 

kom man fram till att pulverlackering hade varit lämplig.  

 

Med hjälp av pulverlack får man en mycket hållbar yta som inte korroderar, går att få i stor 

färgvariation, jämnt resultat samt en mycket miljövänlig ytbehandlingsmetod som dessutom 

är billig. Metoden innefattar inte miljöfarliga lösningsmedel och ger minimalt spillmaterial 

jämfört med andra former av lackering. 23 

  

                                                
23 Pulverlackering, 2018. www.ytbehandling.eu (hämtad 2018-04-25) 
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6. Produkt och Produktion 

Efter att ha utvärderat alla olika koncept och funktioner så kombinerades de bästa ihop för att 

få den optimala produkten. Nedan visas även de tre olika storlekarna som valdes ut för att 

skapa mångsidighet och för att produkten ska passa alla hem. 

 
Figur 23 6.1 SMAX tre olika storlekar 

 

 

 
Figur 24 6.2 Ritning Väggprofil 600 mm 

Den av de två profilerna som fästs i väggen kommer att ha måtten 30x30x30 och en tjocklek 

på 2 mm aluminium. För att kunna fälla upp den utfällbara profilen är nedre kanten avrundad 

med en diameter på 30 mm. Denna profil kommer att köpas färdigbockad för bäst och 
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billigast slutprodukt och behöver då bara kapas i rätt längd, avrundas och borras för vägghål 

samt led. För bästa möjliga hållbarhet i väggen samtidigt som påverkan på väggen är som 

minst fästs produkten med två skruvar i båda ändarna av profilen.  

 

 
Figur 25 6.3 Ritning utfällbar profil 600 mm 

Den utfällbara profilen har måtten 35x35x35 samt även denna en tjocklek på 2 mm, köps in 

färdigbockad och är gjord av aluminium. Detta möjliggör att denna profil kan fällas upp över 

väggprofilen och minimera antalet synliga skarvar. Det blir ett spelrum på 1 mm mellan 

profilerna som tillåter en tunnare ytbehandling. Även här är den nedre kanten avrundad med 

en diameter på 30 mm för att möjliggöra uppfällning. Den har också ett borrat hål för leden. 

För att uppnå en svetsning som inte syns i uppfällt läge fräses skåror ut där krokprofilen sedan 

skjuts in och svetsas fast från insidan av profilen. Vid olika storlekar av produkten anpassas 

profilens längd samt antalet utfrästa 

skåror.  

 

Krokprofilerna har designats så att 

krokarna har en vertikal botten samt att 

dess storlek minskar ju längre ned på 

profilen de går. Detta för att uppnå 

optimala förutsättningar för kläderna att 

hänga vertikalt. För en osynlig svetssöm 

finns “kammar” som kan föras in i den utfällbara profilen för att kunna svetsas fast från 

insidan. För smidigaste svetsningsförutsättningar är dessa kammar en millimeter längre än 

profilens tjocklek för att ha mer material att arbeta med. Vid storleksmodifiering av produkten 

har man valt att vid 400mm ta bort de minsta krokarna så de större har smidigare inhängning 

samt både de minsta och största vid tillverkning av en längd på 200 mm för att bibehålla 

Figur 26 6.4 Krokprofil 
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produktens proportioner. Krokprofilen tas fram genom vattenskärning av 2 mm tjock 

aluminiumplåt. Detta för ett exakt resultat med så lite materialspill som möjligt.  

 

Leden mellan väggprofilen och den utfällda profilen kommer bestå av en förlängningsmutter. 

Det är en bred mutter som är gängad helt igenom så att man kan skruva in en skruv från varje 

sida. Denna mutter är av stål och gör leden väldigt stabil samtidigt som man inte behöver 

tillverka en egen lösning utan kan köpa in färdiga muttrar i rätt längd. Även här är skruvarna 

på sidorna nedsänkta för att ingenting skall sticka ut, detta både av designmässiga skäl samt 

att man vid frakt inte vill ha några skrymmande paket.  

 

De lås som kommer hålla uppe profilen med krokar i uppfällt läge består av ett färdigt 

magnetlås med en häftkraft på 3 kg. Brickan till magnetlåset fästes med den översta skruven 

som går in i väggen. På så sätt krävs inga extra hål eller skruvar vilket minskar 

tillverkningskostnaderna. Själva magneten fästs på den utfällbara profilen med två nedsänkta 

skruvar för minsta synliga resultat. 

 

Tanken är sedan att pulverlackera produkten, detta för att få en snyggare finish och för att 

produkten ska hålla längre utan att ytan skadas. Pulverlackering kommer att behövas läggas 

på med ett väldigt tunt lager för att profilerna ska kunna vikas in och ut felfritt. Detta gör det 

även möjligt för kunden att få sin produkt i många olika färger, vilket gör att den kan passa de 

flesta hem.  

 

Ritningar finns i bilaga 11.5  
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7. Affärssystem  

7.1 Canvas  

För att på ett tydligt och visuellt sätt kartlägga projektets framtida grundläggande affärsmodell 

så gjordes en så kallad “Business Model Canvas”. Genom att tänka igenom vad man vill 

åstadkomma för erbjudande kan man också identifiera vad för interna och externa resurser 

som finns och krävs.  

 

 
Figur 27 7.1 Business Model Canvas utförd av författarna 

 

För att tjäna pengar på en produkt krävs det att man har ett tilltänkt erbjudande att sälja, i detta 

fallet är det smart förvaring som gör det möjligt att förvara sina kläder hängandes utan att ta 

upp för mycket yta. För att kunna erbjuda något krävs det att man har ett antal olika 

nyckelaktiviteter såsom tillverkning, marknadsföring, försäljning och forskning och 

utveckling. Dessa aktiviteter är viktiga för att få ut produkten på marknaden och för att kunna 

utvecklas att bli konkurrenskraftig och kunna erbjuda allt fler lösningar.  

 

Varje nyckelaktivitet kräver att man har samarbetspartners och olika resurser. Exempelvis 

behövs en tillverkare för att tillverka, återförsäljare och hemsida för att sälja och personal som 

kan lägga tid på att just utveckla och ta fram nya innovativa lösningar. All aktivitet kostar 

givetvis och man måste ha kapital för att få runt sina aktiviteter för att kunna få ut sitt 

värdeerbjudande.  

 

Det är viktig att man vet vad man vill erbjuda för relationer till sina kunder, ska man ha 

personlig service i form av fysiska möten eller kanske bara förtroenderelation på distans. Just 

i detta fallet har man valt att sälja sin produkt hos återförsäljare och på nätet, alltså inte i egna 
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fysiska affärer. Detta gör ju att man inte själv kommer att få möta sina kunder. Därför är det 

viktigt att man på avstånd kan inge ett förtroende och göra sina kunder nöjda genom text och 

bild. Självklart är det också viktigt att man vet att ens återförsäljare är förtroendeingivande 

och står för samma sak som en själv. Kunden ska även kunna återkomma för att köpa mer 

produkter alternativt tillbehör till sina produkter.   

7.2 Marknads-/kundundersökning 

En marknadsundersökning har gjorts för att ha en grund att bygga examensarbetet på. 

Gruppens tänka målgrupp var de som bor på en liten yta och behöver kunna utnyttja plats som 

annars inte används eller utnyttja den yta som finns på bästa möjliga sätt. Enligt den 

förundersökning som gjorts skulle den begränsningen innefatta en yngre målgrupp med bland 

annat studenter och ensamstående. Bland dessa så förutsattes det faktum att denna kundgrupp 

var prisfokuserad. Produkten som skulle utvecklas var även tänkt att kunna fungera som ett 

designelement i rummet då den som är trångbodd inte alltid har en garderob att gömma undan 

saker i. Gruppen kom också själva fram till att bästa sättet att förvara kläder var i hängande 

läge, men att det då tar upp väldigt mycket onödig plats. Fokus på en smart förvaringslösning 

lades också på klädförvaring då man inom gruppen uppfattat det som ett problem. För att 

kunna utgå ifrån allt detta ville gruppen dock ha en undersökning att grunda besluten i. Därför 

utformades en marknadsundersökning i form av en enkät.  

 

Totalt kom det in 87 svar på enkäten som delades med en länk på Facebook. Både på privata 

sidor och i olika facebookgrupper, då svar från olika människors perspektiv var viktigt som 

grund för examensarbetet. Åldersspannet var stort, dock med störst andel svaranden mellan 

20–30 (81,6%), därefter 31-50 år (10,34%). En anledning till detta kan vara att en stor del av 

gruppens omgivning befinner sig inom detta åldersspann och det genom deras sociala medier 

kan vara svårt att nå andra. Vid en eventuell mer specifik undersökning i ett senare skede 

kommer man att ha detta i åtanke.  

 

Intressant att veta var också hur de svarandes bostadssituation ser ut, varav tre av nio frågor 

fokuserade på detta. På frågan om hur de svarande bor blev svaret att de flesta bor ensamma 

eller med sambo/inneboende. Undersökningen nådde inte så många barnfamiljer (13,79%) 

eller unga som bor hemma (14,94%), en stor del av dessa svaranden bor dock på en väldigt 

stor yta (76% över 90m2). Dock hade de som bor på större yta väldigt lika förvaringsproblem 

som de som bor mindre. De flesta (72,42%) av de svarande bor i lägenhet samt på en 

begränsad yta (58,62% bor under 70m2).  

 

På frågan om vart i hemmet man upplever förvaringsproblem samt vart det lätt blir stökigt 

fanns sex olika svarsalternativ och man kunde också ange flera svar. Svarsalternativen bestod 

av olika rum, men för att få med klädperspektivet specificerades också det i svarsalternativet 

“Klädgarderob”. Det visade sig att det var många (54,02%) som hade problem med att förvara 

sina kläder, därefter upplevde man förvaringsproblem i köket. Av kommentarerna i andra 

frågor kan man läsa att vissa tyckte denna frågan var svår att svara på om man bor i en etta. 

Barnfamiljer tyckte att det blev mest stökigt i köket, följt av klädgarderob samt förråd.  
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För att kunna rikta in arbetet på kläder var det viktigt att få reda på hur folk helst förvarar sina 

kläder samt vilket sätt de tycker skapar mest ordning och reda i garderoben. Övervägande 

delen av de svarande tyckte att hängande var det bästa (79,31%). Detta stärkte det som 

gruppen redan kommit fram till. Däremot blev resultatet desto mer förvånande på frågan om 

vad som var viktigast mellan design (8,05%), pris (8,05%), kvalitet (13,79%) och funktion 

(70,11%). De som skrev att priset var viktigast ligger alla inom spannet 20–30 år, men 

boendeytan är väldigt spridd. Dock hade inga barnfamiljer svarat att priset var viktigast.  

 

De lärdomar som kan tas med från denna marknadsundersökning är att priset inte är lika 

viktigt som gruppen först trodde att det skulle vara. Har en produkt rätt funktion kanske 

kunden kan vara beredd att betala lite mer. Designen var inte heller lika viktig som tidigare 

antagits, dock vet de som svarat inte vart produkten kommer att användas. Förvaring inne i en 

garderob eller bakom andra stängda dörrar behöver vara inte lika designmässigt tilltalande 

som de som sitter uppe på väggen i rummet. Det visade sig också att de som bor på en stor yta 

ofta har precis samma förvaringsproblem som de som bor mindre. Detta ökar kundgruppen då 

man tidigare tänkt att det främst var trångbodda som hade dåligt med garderobsutrymme.  

 

Se bilaga 11.2 för fullständiga frågor och svar på samtliga frågor.  



 

                                                                        36 

7.3 Marknadsplan 

Möbelhandeln som bransch har en omsättning på 35,1 miljarder kronor och har under de 

senaste åren haft en stark tillväxt med en jämn lönsamhetsnivå. Minskad arbetslöshet och låg 

inflation har lett till en hög konsumtion. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden har också lett 

till att människor flyttar och investerar i nya möbler. Dock förväntas räntan att stiga, 

inflationen att gå upp och konjunkturen förväntas utvecklas mer försiktigt. Trots detta har 

branschen hittills visat upp stabila resultat. 24 

Inom möbelhandeln fanns år 2015 hela 1210 olika företag och endast 5 procent av 

försäljningen skedde via internet. Denna siffra tros bero på möbelindustrins ofta stora och 

skrymmande paket, men e-handeln fortsätter att växa starkt även inom denna bransch.  

 

När det gäller kläder så hade branschen år 2016 en omsättning på hela 57,7 miljarder kronor. 

Denna bransch innefattar betydligt fler olika aktörer och konkurrensen är stor. Tillväxten är 

också stark och branschen innehar prismedvetna och välinformerade konsumenter. 

7.3.1 Segmentering och positionering  

För att få koll på hur man vill segmentera och positionera produkten SMAX har man tittat på 

4 olika faktorer. Geografiskt, demografiskt, psykografiskt och beteendemässig. 

 

Geografiskt 

● Skandinavien  

● Återförsäljare 

● Webbaserad försäljning 

● Storstad (trångboddhet) 

 

SMAX har en stil som passa bra i Skandinavien eftersom den har en enkel och tidlös design. 

Man väljer även att begränsa sig för att kunna hålla låga leveranstider och låga klimatutsläpp 

vid transport, samt att ur en ekonomisk synpunkt börja smått för att sedan kunna expandera 

och utvidga verksamheten och kundgruppen.  

 

Då det än så länge endast finns en produkt i denna produktserie är tanken att försäljningen 

främst kommer ske genom andra större aktörer på marknaden. I detta stadiet är det ingen idé 

att öppna upp egna butiker eftersom inkomsten som genereras av försäljningen behövs för 

utveckling och uppbyggnad av varumärket snarare än för att betala hyror och andra fasta 

inkomster som kommer med lokaler. Ett annat alternativ till återförsäljare är webbaserad 

försäljning, här kan man som egen säljare garantera nöjda kunder på ett mer kontrollerat sätt 

än om man lämnar över ansvaret till andra och blandar in fler mellanhänder. Dock kräver 

detta tid från uppfinnarna vilket mycket hellre läggs på utveckling av befintliga och framtida 

produkter. En bra balans mellan återförsäljning och webbaserad försäljning är det som anses 

bäst för framtiden. 

                                                
24 HUI Research (Maj 2017). Nyckeltal för detaljhandeln  
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Positioneringen av försäljningen väljs att huvudsakligen läggas i storstäder, detta på grund av 

att de större återförsäljarna ofta finns i större städer samt att trångboddheten där är betydligt 

vanligare. De större universiteten finns också i större städer och därmed de små 

studentlägenheterna med behov av smarta förvaringslösningar.  

 

Demografiskt  

● Ensamstående  

● Studenter 

● Låginkomsttagare  

● Kvinnor 

● Boende i hyresrätter 

 

Det är oftast ensamstående som bor trångt eftersom de tvingas leva på en inkomst, även andra 

låginkomsttagare tvingas ofta också bo på en mindre boyta. Denna målgrupp finner man ofta i 

hyresrätter. De blir därför också en stor kundgrupp som kräver smarta produkter som förvarar 

mycket på liten yta. 

 

Studenter har oftast inte råd att bo speciellt stort och får nöja sig med runt 20–25 kvm. 

Förvaringsmöjligheterna är inte många då det ofta endast finns en garderob där allt från lakan, 

kläder och städredskap ska få plats.  

 

Denna produkt vänder sig till de med mycket kläder och de som vill ha en lösning på den 

stökiga så kallade “golv- och stolförvaringslösningen”. Statistiskt sett är detta oftast är 

kvinnor men produktens möjligheter utesluter ingen.  

 

Psykografiskt 

● Trångboddhet 

● Funktion före design  

 

SMAX riktar sig mot de trångbodda och de som vill ha funktion före design.  

 

Beteendemässigt  

● “Can’t throw it away”-typ 

● “Can’t put it back”-typ 

● Smutsiga/rena kläder 

● Träningskläder 

 

Enligt Marie Kondo25 så finns det två olika typer av stökiga personer. Antingen har personen 

svårt att slänga saker, eller så har personen svårt att lägga tillbaka saker på sin rätta plats. Kan 

man inte förmå sig att ofta rensa och hålla nere på antalet klädesplagg i garderoben blir det 

ofta stökigt oavsett hur noga man försöker vara med att vika, sortera och organisera.  

                                                
25 Kondo M, Konsten att städa; Förändra ditt liv med ett organiserat hem s29 
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Det finns också de som har svårt att lägga tillbaka kläderna i garderoben efter bara en 

användning, kläderna är inte smutsiga men man vill inte blanda ihop dem med de nytvättade 

kläderna. Ofta hamnar dessa i en hög på golvet eller i en alltjämt växande hög med kläder på 

en stol.  

 

SMAX vänder sig främst till den senare typen av människor. Genom att göra klädförvaring 

lika enkelt och smidigt som att slänga sina kläder på en stol förhindrar man att de hamnar där 

från första början. Dock ger SMAX även möjligheten att dela upp de använda och de rena 

kläderna genom att man kan kombinera ihop garderoben med flera olika klädstänger.  

 

Genom att ha olika storlekar på produkten kan man kombinera ihop sin egna garderob och 

även kunna hänga upp exempelvis använda träningskläder som kan användas igen. På så sätt 

kan man separera helt rena från delvis smutsiga kläder, men samtidigt förvara allting i en och 

samma garderob.  

7.3.2 Målmarknad 

26% av Sveriges befolkning som är bosatta i hyresrätter räknas som trångbodda26. Läsåret 

2016/2017 registrerades totalt 402 205 studenter på högskole- eller universitetsutbildningar 

runt om i Sverige, räknat på dagens befolkningsmängd blir detta nästan 4% av Sveriges 

befolkning.27 Allt fler människor flyttar in till städerna, bostadsbristen är stor och 

medianinkomsterna bland trångbodda är låg.  

 

Målmarknaden bedöms som mycket stor, men samtidigt tillräckligt differentierad för att man 

skall kunna genomföra en träffsäker marknadsföring och positionering. Marknaden bedöms 

efter dagens siffror som god även inom den närmsta tiden och långsiktigt. Att fler flytta in till 

städerna medför att fler bor trångt och har ett behov av att maximera förvaringsmöjligheterna 

på den yta som finns tillgänglig. Dessutom blir det allt vanligare med vidareutbildning efter 

gymnasiet, vilket bidrar till fler studenter i små studentlägenheter med samma behov och 

problem. Idag är 27% av Sveriges befolkning högutbildade jämfört med endast 11% år 1990, 

dessutom har antalet studenter med eftergymnasial utbildning fördubblats sen samma tid28.  

 

Målmarknadens betalningsberedskap är låg jämfört med andra inom samma bransch. Detta 

ses inte som något hot mot verksamheten utan påverkar endast den tänkta prisstrategin. 

Tanken var från början att skapa en prisvärd produkt som löser ett utbrett problem som alla 

dessutom har råd med.  

7.3.3 Konkurrensanalys  

Eftersom produkten är ny och unik så finns det inga egentliga primärkonkurrenter för 

verksamheten. Det som finns är återförsäljare av substitut för produkten, vilka tidigare 

                                                
26  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/sv (Hämtad 2018-01-22) 
27 Statistiska Centralbyrån, (2017). Registrerade studenter efter läsår och kön  
28 Statistiska Centralbyrån (2016). Befolkningens utbildning 2016 
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klarlagts som ej tillräckliga för marknadens behov. Det finns många aktörer på marknaden 

vad det gäller möbler och heminredning. Många har egna produkter men kompletterar även 

som återförsäljare av andra för ett breddat produktsortiment. Då man redan är differentierade 

från marknadens befintliga aktörer så hoppas man istället kunna ta deras varumärke, 

marknadsandelar, kundkrets samt kunskap till sin fördel och få dessa att bli återförsäljare av 

SMAX.  

 

Konkurrent Erbjudande Styrkor Svagheter Åtgärd 

IKEA “Produkter 

för de många 

människorna” 

Billigt 

Lätt att få tag i 

Inte så unikt SMAX kan göras 

personlig genom många 

olika storlekar, färger 

och tillbehör 

Mio Möbler Personlighet 

Kvalitet 

Stilsäkert 

Designmässigt 

snyggt 

Många har inte 

råd med 

produkterna 

Vi skall vara billigare 

genom en simpel men 

stilren design, 

genomtänkta material 

och tillverkningsmetoder 

Jysk Bra 

erbjudanden 

Billigt Ingen lyxig 

känsla 

Basic 

sortiment 

SMAX är prisvärd men 

är fortfarande en ny, unik 

produkt som dessutom 

blir personlig genom 

färg, storlek och tillbehör 

7.3.4 Marknadsstrategi 

Produkt 

Kärnprodukt - Klädhängare som gör det möjligt att förvara kläder hängande på minimal yta. 

Påtaglig produkt - Kommer i många färger och storlekar för att passa alla personligheter och 

hem.  

Utökad produkt - Till produkten kommer många olika tillbehör att lanseras för att komplettera 

SMAX-upplevelsen. Exempelvis ett skåp kombinerat med spegel/anslagstavla/tidningsställ 

för att dölja kläderna i uppfällt läge samt tillhörande smidiga galgar och krokar för att 

underlätta klädförvaring. 

 

Pris 

Prisstrategin som kommer att användas är främst penetreringsstrategin. Man kommer att sätta 

ett lågt pris på grundprodukten för att snabbt ta sig in på marknaden och överta 

marknadsandelar från konkurrenter och etablera varumärket. Tanken är sedan att bredda 

produktsortimentet till att innefatta många olika färger, storlekar och tillbehör. Då den främsta 

kundgruppen har en inkomst på lägre än medel så vill man göra produkten tillgänglig för alla 

samtidigt som företaget går med vinst så att man kan investera i företaget för att kunna bredda 

sortimentet och växa. Hellre många små affärer än få med större marginaler.  
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Den stora inledande investeringen som kommer behövas för penetreringsstrategin kommer att 

löna sig i längden då produkten är såpass ny och unik och man snabbt vill etablera varumärket 

och vara först på marknaden. 

 

Plats 

Helst vill man att verksamheten skall kunna använda sig till störst del av externa återförsäljare 

för marknadsföring, försäljning och kundkontakt. Genom avtal med stora företag som redan 

har ett etablerat varumärke och kundkrets kan man få stor spridning snabbt. Dock vill man 

komplettera detta med en egen hemsida för försäljning och direktkontakt med kunden. Då e-

handeln som försäljningskanal fortfarande växer kraftigt tror man att detta är framtiden. 

Dessutom ligger inte branschen för möbler och heminredning särskilt långt framme inom 

denna kanal och man tänker att där finns mycket man skulle kunna förbättra på egen hand när 

det gäller förpackning och leveranstider med mera. 

 

Promotion 

Genom dagens teknik finns många olika sätt att nå direkt ut till en specifik kund eller påverka 

andras intryck av produkten. Istället för att påverka kunderna genom klassisk reklam, varav 

det mesta inte når tänkt kundgrupp och snabbt sållas bort i samhällets “brus”, så vill man 

använda sig av olika former av media. Ett reportage av produkten i en inredningstidning eller 

olika influensers som använder produkten i sin vardag tror man är ett lättare sätt att nå ut till 

rätt människor. Nöjda kunder är också något av den bästa formen av promotion man kan 

använda sig av. Man vill därför uppmana kunderna att dela med sig av sina positiva 

upplevelser av produkten och vara aktiva genom exempelvis kampanjer och tävlingar på 

sociala medier där man kan använda sig av officiella hashtags.  

7.3.5 Marknadsdynamik 

För att få en bättre överblick på branschen verksamheten kommer att befinna sig i så har även 

en konkurrensanalys bestående av femkraftsmodellen gjorts. Detta görs för att kartlägga vart 

verksamheten befinner sig samt hålla koll på vart andra befinner sig och vilka eventuella hot 

och substitut som finns. Huvudtanken är att ta reda på hur man skall sälja och bli lönsamt 

snarare än hur man slår sina konkurrenter. 
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Figur 28 7.2 Marknadsdynamik utförd av författarna 

7.4 Distribution 

De inköp som kommer behöva göras för tillverkning av produkten är aluminiumprofiler, 

aluminiumplåt, lås, skarvmutter samt skruvar till lås och led. För att uppnå låga 

tillverkningskostnader har man valt att arbeta med standardprofiler samt lås som redan finns 

på marknaden och är färdiga att köpa in och använda. Ett och samma företag skall ha hand om 

all bearbetning av materialet för att samla all kunskap om produkten på samma ställe samt 

undvika onödiga transporter av både pris- och miljöskäl.  

 

Man vill också av hänsyn till miljö att så mycket transporter som möjligt ska ske via järnväg, 

bland annat leveranser från leverantörer och vidare till återförsäljare. Försäljningen kommer 

främst ske via återförsäljare men också via internet med hjälp av en egen hemsida. För att 

hålla ett lågt pris på produkten kommer kunden själv behöva montera två skruvar för led samt 

två skruvar för lås innan produkten kan användas. På så sätt kan man minska stora 

tillverkningskostnader då man slipper en avdelning för montering.  

7.5 Ekonomiska planer/kalkyler 

Då produkten ännu inte är massproducerad eller ens tillverkats i fullskalig serie är det svårt att 

bedöma vad detta hade kostat. För att styckpriset skall sjunka på produkten vill man komma 

upp i en seriestorlek om minst 10 stycken (hittills har man kommit upp i 6). Dock har man 

hittills fortfarande en del handarbete med produkten i form av fräsning och svetsning vilket 

gör att priset kommer att fortsätta sjunka med större serier, men bara upp till en viss gräns. 

 

Verksamheten kommer till en början att finansieras av ett banklån för en första serie samt 

uppbyggnad av en hemsida som försäljningskanal samt kundkontakt. Detta för att slippa ta in 
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privata investerare som senare vill ta del av vinsten. Eftersom de större 

produktutvecklingskostnaderna redan är täckta och lön inte behöver tas ut i verksamhetens 

tidiga skede så bedömer man detta tillräckligt. Försäljningsintäkter kommer att komma in 

relativt snabbt genom att man inte är beroende av att snabbt hitta återförsäljare så snart man 

har byggt upp en egen hemsida. Så fort man får ut produkten i butiker och varumärket blir 

mer känt så bedömer man dock att försäljningsintäkterna kommer att stiga snabbt. Vinsterna 

från dessa intäkter kommer till stor del att återinvesteras i företaget för att bygga upp ett 

bredare produktsortiment och etablera varumärket.  

 

Vid tillverkning av liten serie i prototypstadie så har det följande utgifter uppstått; 

Aluminiumprofiler 100 

Krokprofil 62 

Skarvmutter 7,5 

Magnetlås 3,5 

Sprayfärger 20 

Klarlack 12 

Arbete á 425krx1h 425 

Summa 630 

 

Detta är en kalkylering av kostnaderna för en prototyp á 600mm vid tillverkning av en serie 

på 10 produkter. Vid en större serietillverkning beräknas dessa kostnader kunna minska 

drastiskt på grund av bulkpriser vid inköp av material samt minskade ställtider och mer 

effektiviserad tillverkningsprocess. Slutgiltig produkt kommer också att pulverlackeras.  

 

 

Aluminiumprofiler 50 

Krokprofil 30 

Skarvmutter 3 

Magnetlås 2 

Pulverlackering 10 

Skruv mm 2 

Arbete 50 

Summa 147 

Vinst 53 

Moms 50 

Pris 250 

 

Priset ut till kund för en 600mm lång produkt beräknas kunna bli ungefär 250 kronor då man 

har vinst och moms med i beräkningarna. Om det då skall tillverkas en första serie på 1000 

produkter kommer investeringen uppgå till 147 000 kronor, säljs dessa för 250 kronor styck ut 
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till kund så kommer det alltså behöva säljas 588 produkter för att komma upp till brytpunkten. 

Först därefter kommer verksamheten att kunna gå med vinst.  

 

Fasta kostnader såsom lagerhållning, lokalkostnader, maskininvesteringar och så vidare 

försvinner då man väljer att köpa in tjänsten och kanske betala lite mer för själva arbetet. 

Detta gör man i nuläget då man har en begränsad produktportfölj och inte kan investera i en 

egen fabrik.  

7.6 Tidplan 

Inom ett halvår ska produkten finnas ute på marknaden, både hos återförsäljare och på egen 

hemsida med webbförsäljning. Detta innebär att det kommande halvåret kommer att handla 

om att hitta återförsäljare, leverantörer samt tillverkare för massproduktion. Hemsida kommer 

att framställas tillsammans med en professionell webbyrå.  

 

Om två år siktar man på att ha ett utökat sortiment med bland annat tillbehör och en bredare 

variation av storlekar och färger. Marknaden som tidigare varit fokuserad på Skandinavien 

kommer nu att breddas ut till övriga delar av Europa.  

 

Om fem år siktar man på att ha ett väletablerat varumärke samt vara konkurrenskraftiga på 

marknaden inom smart förvaring.  

7.7 Risker 

7.7.1 SWOT för produkt 

För att få en tydlig bild av produkten i helhet 

så har en SWOT-analys gjorts, här tas interna 

styrkor och svagheter upp samt externa 

möjligheter och hot. De styrkor som anses 

finnas är framför allt att det finns en stor 

kundgrupp, även fast målgruppen är studenter 

och trångbodda så kan alla använda produkten 

oavsett storlek på både bostad och plånbok. 

Produkten har även en tydlig användning, att 

hänga saker, men användningsmöjligheterna 

är oändligt många. Man kan hänga kläder och 

ytterkläder på galgar men självklart är det bara 

ens egen fantasi som sätter gränsen för vad 

man kan hänga på den. Det finns många 

möjligheter och ställen där det kan passa att 

monterar upp sin SMAX, man kan ha den hängandes på 

väggen och ha sina kläder synligt hängandes på väggen. Eller så kan man montera den inne i 

garderoben, antingen på garderobsdörren för att maximera förvaringen ytterligare eller så kan 

man ha den hängandes inuti garderoben istället för hyllor. Har men den istället för hyllor kan 

Figur 29 7.3 SWOT 
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man ha en mindre, inte så djup garderob, vilket kan spara oändligt med golvyta i en liten 

lägenhet.  

 

Eftersom att produkten hänger i uppfällt läge längs med väggen krävs väldigt liten yta överlag 

och monteras enkelt upp på väggen med två skruvar vilket är perfekt för de som bor i 

hyreslägenhet som vill göra så liten skada på väggen som möjligt. Produkten anses vara en 

unik produkt vilket gör den slagkraftig på marknaden. 

 

På grund av att SMAX inte är ett inarbetat varumärke på marknaden kan det i början vara 

svårt att klara sig på marknaden vilket kan ses som en stor svaghet, men detta är något som 

alla produkter och företag måste tacklas med i början av dess resa. Därför ses denna svaghet 

som något som inte går att undvika utan något som man måste jobba med allt efter som. En 

annan svaghet skulle kunna vara att det finns risk för att man skulle kunna klämma sig. Detta 

tas upp mer senare i nästa avsnitt Riskanalys och hantering av produkt.  

 

Som låsfunktion har ett magnetlås valts, detta anses som en liten svaghet då magneter slits ut 

med tiden och tappar lite av sin kraft. Denna svaghet är dock något som är svår att undvika då 

de flesta lås slits med tiden. Samma med leden mellan väggprofilen och utfällbara profilen.  

 

Möjligheterna för produkten och ett framtida varumärke anses vara stora och många. Framför 

allt tros produkten gå hem på marknaden just för att smart förvaring är väldigt aktuellt just nu 

och detta är något som kommer fortsätta vara aktuellt eftersom att samhället blir allt större 

och bostadsbristen ökar. Man ser även möjligheter till att utöka sortimentet genom fler 

produkter i form av tillbehör eller flera olika varianter av den ursprungliga produkten.  

 

Då marknaden för förvaringsmöbler och förvaring är väldigt stor med många stora aktörer 

finns det självklart hot för produkten. På grund av att SMAX ännu inte är ett inarbetat 

varumärke så finns det hot från de konkurrenter på marknaden som funnits en längre tid.  

7.7.2 Riskanalys och hantering för produkt 

 

Gruppen är medveten om att det finns en del risker för produkten. Därför har gruppen valt att 

göra en osäkerhetsanalys där de identifierar osäkerhetsområden och en mall om hur 

riskhantering ska gå till. De flesta riskerna är hämtade från avsnittet ovan SWOT-analys. 

 

Osäkerhetsanalys: 

 

- Klämrisk 

Eftersom att produkten består av två stycken profiler som viks in i varandra finns att en risk 

att man kan klämma sig mellan dessa.  

- Minimera skaderisk genom att avrunda alla kanter 

Det finns alltid en viss skaderisk när det gäller kanter på framförallt hårda material. Barn kan 

slå i huvudet osv.  
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- Slits ut - Magnet (Led) 

Låset som håller profilerna i uppfällt läge består av magnet och bricka. Magneter kan allt 

eftersom tappa kraften och slitas ut. Även leden som binder samman de två profilerna kan 

slitas med tiden och detta kan medföra att vinkeln på produkten ökar.  

- För många konkurrenter (med mer väletablerat varumärke) 

Självklart finns risken att när produkten väl kommer ut på marknaden så slår den inte igenom 

på en gång. Detta kan bero på att det finns allt för stora andra aktörer som länge funnits på 

marknaden.  

 

Hantering av risk: 

 

Klämrisken är något som är svårt att göra någonting åt eftersom produkten är konstruerad på 

ett sådant sätt att den ena profilen ska fällas in i den andre. Genom att vara noga med 

instruktioner på hur produkten ska användas och eventuella varningar för klämrisk så kan man 

minska risken till viss del.  

 

För att minimera risken för att någon skulle kunna slå sig på kanterna av produkten så har 

man valt att runda av alla kanter för att både få ett mjukare intryck men också för att 

minimera skadan om olyckan skulle vara framme. För denna risk går inte att ta bort utan 

måste bara minimeras.  

 

För att minska risken för att magneten och leden kan slitas ut så kan det vara bra att 

dimensionera något över nödvändigt, detta gör att det håller en längre tid. Om magneten 

skulle tappa kraft och inte längre vara användarduglig är det viktigt att den är enkel att ta loss 

och byta ut mot en ny. Också viktigt att magneten då är någon slags standard som är enkel att 

hitta på marknaden.  Leden däremot kommer ej gå att bytas ut vilket gör att den måste hålla. 

Det som har gjorts för att åtgärda problemet är att man valt en stabilare lösning än vad som 

egentligen är nödvändigt.  

 

För många konkurrenter på marknaden är något som man kommer att råka ut för. För att slå 

sig in på marknaden gäller det då att man marknadsför och ger sin kund något med värde. 

Detta går att läsa mer om avsnittet Marknad. 

7.7.3 FMEA 

För att få ytterligare koll på produkten och dess risker så har en FMEA utformats. Här har 

produktens delar och dess risker undersökts för att sedan kunna mäta sannolikheten att risken 

uppstå, allvar om det skulle ske och sannolikheten att felet upptäcks. Genom att mäta 

sannolikheten mellan 1–10 kan man sedan få fram ett risktal. 

 

De delar som undersökts på produkten är väggprofil, utfällbar profil, lås, led och krokprofil. 

Den risken som finns för väggprofilen är att den blir felmonterad och på så sätt kan ramla ner. 

Sannolikheten att detta skulle ske är inte speciellt hög men allvaret i det blir stor då det 

påverkar produktens funktion samt att någon kan komma till skada om den ramlar ner när 
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någon är i närheten. Den utfällda profilen kan vika sig om leden inte är tillräckligt starkt vilket 

skulle kunna leda till att vinkeln blir för stor vilket kan göra att man inte kan använda 

produkten alls. Låset skulle kunna vara för svagt vilket skulle göra att man inte kan ha 

produkten i uppfällt läge vilket skulle göra att den huvudsakliga och viktigaste funktionen inte 

längre fungerar. Se hela FMEAn i bilaga 11.6.  
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8. Diskussion/reflektion – produkt 

 

Den slutgiltiga produkten som tillverkats anses uppnå de mål som i början av projektet sattes 

upp. Gruppen är riktigt nöjda och tycker att den både är bra funktions- och designmässigt. 

Tack vare de företag som man kommit i kontakt med har resultatet blivit väldigt bra och 

proffsigt gjort. Utan dessa hade resultatet troligtvis sett väldigt annorlunda ut. Självklart finns 

det fortfarande förbättringsmöjligheter och om tiden funnits hade gruppen gärna lagt mer tid 

på att optimera produkten ytterligare och även lagt tid på tillbehör etc.  

 

Tyvärr blev de sex stycken produkterna som tillverkades i första serien något felgjorda då 

krokprofilen svetsats fast i den mindre profilen istället för den större. Detta gjorde att man 

fick tänka om hur låset monteras då det uttänka inte fungerar när profilerna blir tvärtom. 

Däremot kunde man nu montera brickan i samma hål som skruven till väggmontering vilket 

sparar skruvhål. Detta gäller ju bara dessa sex stycken som kommer visas upp på 

redovisningen och Utexpo, alltså inte eventuella framtida produkter.  

 

Produkten såg från början väldigt industriell ut vilken inte passade så bra då den ska placeras i 

hemmet och utgöra ett designelement. För att komma ifrån detta har stödet tagits bort, kanter 

har rundats av och den har målats i olika fina färger. Detta var inget som gruppen hade räknat 

med från början men som kändes nödvändigt att åtgärda, vilket också gjordes framgångsrikt. 

Tack vare att produkten utvecklats dynamiskt kunde detta enkelt åtgärdas i ett tidigt skede.  

 

Om stödet hade tagits bort i ett tidigare skede hade mycket tid kunnat sparas då detta var den 

del som krävdes mest tid vid tillverkning av prototyp 1 och även den del som krävde mest 

beräkning och konstruktionsarbete. Dock hade en tidigare borttagning varit en stor risk när det 

gäller hållfasthet då det var svårt att beräkna innan hur mycket leden kunde hålla för. Med 

hjälp av stödet kunde detta testas både med och utan stöd. 

 

Under projektets gång har dessa tre punkter varit viktiga att tänka på. Alla val som haft med 

produktens framtid att göra under tidens gång har baserats på att de ska vara miljömässigt 

hållbart, etiskt, möjliggöra en god arbetsmiljö samt på allas lika villkor. Några viktiga punkter 

som hafts i åtanke är följande: 

 

Hållbar utveckling 

 

• Materialval: Genom att välja ett material som är helt återvinningsbart är det mer 

hållbart i längden och man tar mindre på jordens resurser. Aluminium är ett 

lättbearbetat material som kan återvinnas till 100% och som är enkelt och smidigt för 

konsumenten att källsortera. Produkten består också enbart av aluminium vilket också 

underlättar vid återvinning av materialet. Det är även ett hållbart material som gör att 

produkten inte blir någon förbrukningsvara och att man kan köpa en som håller 

mycket länge. 
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• Frakt: Genom att välja att endast transportera med tåg samt hålla tillverkningen inom 

Sverige så slipper man långa fraktsträckor och utsläppen hålls nere. Väljer man att 

senare utvidga försäljningsområdet till fler länder och länder som är svåra att 

transportera till med hjälp av tåg så är en ny fabrik i respektive land det bästa 

alternativet. 

• Förpackning: Genom att packa smart och i ett återvinningsbart material så kan man 

både håll nere på fraktkostnaderna samt spara på miljön genom att göra det möjligt att 

packa fler produkter på en och samma transport. Till att börja med kommer produkten 

att packas i pappersförpackningar förslutna med papperstejp.  Plast skall undvikas i 

högsta möjliga mån och miljövänligare material för förpackning skall alltid strävas 

efter trots att det kan innebära en något högre kostnad. 

• Tillverkningsmetoder: Genom att välja tillverkningsmetoder som är både bra för 

miljön och personalen så blir tillverkningen mer hållbar i längden. 

Tillverkningsmetoder som håller nere ljudvolym, onödiga risker och farliga gaser samt 

kan drivas av förnybar energi är att föredra i högsta möjliga mån. 

• Spillmaterial (aluminium 100% återvinningsbart): Eftersom aluminium är 100% 

återvinningsbart så kan allt spillmaterial smältas ner och användas igen. Även 

pulverlacken ger låg volym av spill och de som blir går att samla ihop och använda 

igen. Vattenskärning ger minimalt med spillmaterial och genom att använda ett 

tillverkningsföretag som enbart använder sig av aluminium så kan även spillmaterial 

vid exempelvis borrning hållas homogent och återanvändas. 

 

Etik/moral  

• Tillverkad i Sverige, lättare att kontrollera arbetsförhållanden. Genom att endast ha 

tillverkningen i Sverige så är det lättare att ha koll på arbetsmiljön och att 

arbetsförhållanden är riktiga. Det finns även många lagar och regler som kontrollerar 

detta. Barnarbete, för låga löner, inhumana arbetstider med mera är något som inte får 

förekomma i produktens fabriker och något som kommer att undersökas noga hos alla 

tillverkare och underleverantörer. De lagar och regler som gäller i Sverige skall också 

tillämpas i övriga fabriker runt om i världen så länge inte landets egna lagar förbjuder. 

Detta för att Sverige är ett land med mycket utvecklade lagar och regler inom detta 

område och det som funkar kostnadsmässigt här borde inte vara några problem att 

införa någon annan stans heller.  

 

Arbetsmiljö  

 

• Skonsam ytbehandling  

Genom att välja skonsamma tillverkningsmetoder och ytbehandlingar som ej skadar 

miljö och personal så skapar man en god arbetsmiljö.  

• Farligt höga ljudvolymer, riskabla arbetsmetoder och farliga inandningsgaser är något 

som inte får förekomma i produktens fabriker och som kommer att regleras genom att 

välja bra arbetsmetoder samt undersöka arbetsförhållanden i respektive fabriker 
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regelbundet. Speciella policys för säkerhet kommer att framställas och följas i alla 

produktens tillverkningsfabriker.  

 

Lika villkor 

• Produkten är utformad på ett sådant sett att så många som möjligt ska kunna använda 

den oavsett ålder, kön och intressen.  

• Produkten går att monteras där användaren själv tycker passar bäst. Detta gör att man 

oavsett längd, handikapp eller liknande kan ha användning av produkten.  
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9. Diskussion/reflektion – projekt  

 

Gruppen tycker att detta projekt har gått bra och att det rullat på till största delen av tiden. 

Självklart har det ibland gått segt framåt och ibland även bakåt, detta beror oftast på att man 

försökt blanda in ytterligare en part i processen. För när man tar hjälp av en utomstående 

tillkommer väldigt mycket extra arbete och kommunikation som kräver mer arbete och tid. 

Ibland uppstår missförstånd och andra hinder. Det har självklart inte bara varit tidskrävande 

och negativt att ta hjälp av andra. Gruppen känner att trots att det krävt extra tid så har man 

fått väldigt mycket hjälp med tillverkning, design och har fått en bättre förståelse av 

tillverkningsprocessen.  

 

Målet med detta projekt var att få en färdig prototyp och helst en liten serie med produkter till 

examensmässan i maj. Gruppen anser att den tidsplan som gjordes i början av projektet har 

hållits och att målen uppnåtts.  

 

Något som gruppen anser kunde gjorts bättre är att lägga mer tid på att hitta olika alternativ 

bland exempelvis tillverkare och material etc. Detta för att sedan kunna jämföra priser och få 

bättre erbjudanden. Dock tror gruppen att det ändå varit bra att snabba på processen då man 

varit så pass tidsbegränsad och man tror att de utvärderingar man gjort har räck för att få ett 

bra resultat. En annan sak som kunde underlätta är att man hade utnyttjat den kunskap som 

finns på skolan bättre innan man gick vidare till tillverkare. Detta hade underlättat både för 

gruppen då man kunnat göra mer rätt från början och även att det hade krävts mindre tid från 

tillverkaren.  

 

Samarbetet med handledaren har gått jättebra och man har fått mycket hjälp på vägen. Dock 

tror gruppen att man kunnat använda de andra handledarna lite mer för råd gällande andra 

expertisområden samt kontakter.  

 

De lärdomar man tagit vara på under projektets gång är bland annat hur man driver ett projekt 

framåt enligt dynamisk produktutveckling, hur man drar lärdomar av misstag alltså 80/20 

metoden och att vägen mot målet inte alltid är rak. Nu på slutet av projektet har man insett att 

en utvecklingsprocess inte är något som tar slut, en produkt blir aldrig riktigt färdigutvecklad 

utan kan alltid utvecklas vidare och bli bättre. Det roligaste med projektet har varit att knyta 

samman all den kunskap man lärt sig under dessa tre år och få perspektiv på hur dessa 

kunskaper sedan kommer att kunna användas ute i arbetslivet.  
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11. Bilagor 

1 Projektplan 
 
Bakgrund 

 

År 2012 levde 17.2% av befolkningen i Europas medlemsländer enligt definitionen 

“trångbodd”. Av 28 länder kom Sverige enligt Europeiska unionens statistikorgan 

(Eurostat)29, på en 15e plats. För att en bostad inte skall vara trångbodd krävs det att det finns 

ett gemensamt vardagsrum, ett sovrum per vuxen eller sammanboende par samt ett sovrum 

per två barn. Bor man i en etta räknas man alltså som trångbodd då det enda rummet man har 

räknas som både sovrum, vardagsrum och matplats.  

 

De som lever trångbott är i Sverige främst unga människor, studenter, ensamstående samt 

personer med utländsk bakgrund. Vanligast är då också att man då bor i hyresrätt. Tittar man 

på Eurostats statistik för trångboddhet i hyresrätter så är den i genomsnitt 20% bland 

hyresgäster. I Sverige ligger siffran på 26%. Sverige ligger alltså över genomsnittet i Europa.  

 

Trångboddhet kan förknippas med både fysiska och psykiska problem30, men behöver inte 

innebära detta per automatik. Trångboddhet kan göra det svårt att inreda boendet så att man 

utnyttjar utrymmet maximalt. Exempelvis så finns det ofta dåligt med förvaringsutrymme och 

den yta som finns behöver användas till många olika saker. Ett nära exempel för 

projektgruppen har under studietiden varit situationen i studentlägenheter och andra 

studentboenden.  

 

I dagens små studentlägenheter finns det ofta dåligt med förvaring och då framför allt 

klädförvaring. Fokus i projektet ligger därför på detta problem och att försöka lösa det genom 

att utveckla en ny smart förvaringsmöbel som tar lite plats men som rymmer mycket. Genom 

en utgångspunkt i studenter kommer målgruppen kunna omfatta en stor del av de som anses 

trångbodda.  

 

Generellt sett ligger inkomsterna bland de som anses vara trångbodda betydligt längre än 

medianinkomsterna i respektive region. Enda platsen i Sverige som inte följer detta mönster 

är Stockholm, där trångbodda i innerstaden tenderar att ha en inkomst över medianinkomst 

medan man utanför innerstaden ligger under regionsgenomsnittet. Då studenters 

månadsinkomst ligger långt under till och med de yrken med lägst medellön31 kan alltså ett 

prismässigt fokus på just studenter även locka större delen av alla som räknas som 

trångbodda.  

 

                                                
29 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/sv (Hämtad 2017-10-30) 
30 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/var_finns_rum-for_vara_-barn.pdf 

(Hämtad 2017-10-30) 
31 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/mest-och-minst-betalda-yrkena/ 

(Hämtad 2017-10-30) 
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Projektmål  

● Smart förvaring 

Projektets mål är att utveckla smarta förvaringslösningar anpassade efter en liten 

boyta. Produkten skall ta tillvara på och maximera förvaringen för den yta som finns 

tillgänglig. Saker som normalt sett tar mycket plats skall göras tillgängliga även för 

trångbodda med hjälp av smarta lösningar. 

● Färdig produkt 

Projektet är tänkt att vid läsårets slut resultera i en produkt redo för den kommersiella 

marknaden, både när det gäller färdig prototyputveckling och marknadsförberedelse.   

Delmål  

● Prototyper 

Ett delmål i projektet blir att utveckla ett flertal prototyper av produkten för sedan 

kunna välja ut de bästa egenskaperna att arbeta vidare med. Prototyperna är tänkta för 

att kunna utvärdera olika tekniska lösningar samt material.  

● Få godkänt och ta examen 

● Stipendie 

 

Effektmål / Syfte 

● Studenten ska spara pengar 

Med hjälp av smarta lösningar kan man också integrera flera problem i en och samma 

produkt, samt välja material som gör att produkten blir prismässigt tillgänglig för alla.  

● Välplanerat och designmässigt tilltalande rum 

Vi vill att vår produkt skall bidra till ett bättre helhetsintryck av rummet den placeras i. 

Med hjälp av sin funktion skall den hålla rummet mer städat och organiserat. Designen 

gör den till en eftertraktad inredningsdetalj.  

● Bygga verksamhet runt projektet efter examen 

Om vilja finns skall det vara möjligt att bygga vidare på idén och senare få ut 

produkten på marknaden.  

 

Kravspecifikation 

● Överkomligt marknadspris 

Slutprodukten skall ha ett förmånligt pris som gör att kunden inte hindras från att köpa 

produkten på grund av högt pris. Med hjälp av materialval och design skall priset för 

produkten minimeras.  

● Hållbart ur miljösynpunkt 

● Bra kvalitét 

● Designmässigt tilltalande 

● Eko-märkning/KRAV-märkning/Fairtrade 

 

Avgränsningar 

● Studenter som målgrupp, begränsar pris och yta.  

● Slutprodukten som tillverkas av externt företag 
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Vald projektmodell 

Gruppen har ännu inte valt projektmodell att jobba efter men de olika modeller som har 

kommit på tal är Dynamisk produktutveckling, Lean Production, Agil produktutveckling och 

Statisk produktutveckling.  

 

Metoder 

Under projektets gång kommer en del olika metoder att användas. Några exempel på detta är:  

 

Brainstorming32 

För att lösa problem och komma på nya idéer kommer till stor del Brainstorming användas 

som lösningsmetod. Det går ut på att låta tankar och idéer löpa fritt samt diskutera dem i 

grupp, med utgångspunkt att alla idéer är bra idéer. Anledningen till att denna metod passar 

bra till just detta projekt är att man vill fånga upp alla kreativa tankar för att kunna skapa 

något som är “utanför boxen”, nytt och innovativt. Det är viktigt att inte kritisera idéerna utan 

utveckla och förbättra dem. Spontanitet uppmuntras. 

 

Bad, Pad, Mad, Cad33  

Dessa metoder går ut på att man ska göra saker i rätt ordning. Man ska börja med att tänka, 

Brain-Aided-Design. Sedan gå över till att skissa, Pencil-Aided-Design, för att sedan gå över 

till Model-Aided-Design och göra idéerna mer visuella med hjälp av modeller och prototyper. 

Sist av allt Computer-Aided-Design för att få en bra, verklighetstrogen bild av det man vill 

göra för att sedan kunna tillverka det man vill göra.  

 

Kvantitativa metoder34 

Denna metod används för att samla in kvalitativa data. Ett exempel som gruppen tänkt 

använda sig av är att med hjälp av en enkät där ett antal människor får svara på samma frågor 

få reda på om det finns ett behov på marknaden.  

 

FMEA35 

Står för “Failure Mode Effect Analysis” och är en metod att förutsäga och utvärdera 

eventuella fel och brister hos produkten samt föreslå åtgärder för att förhindra dessa. Denna 

metod kommer användas när lite senare under projektet när ett färdigt koncept finns att basera 

utvärderingen på. Denna metod är bra för att noggrant tänka igenom produkten och identifiera 

riskerna. Kanske kan man redan i utvecklingsstadiet konstruera bort problemen eller 

minimera riskerna. 

Gruppen kommer använda sig av en rad olika andra metoder men har valt att ta upp dessa fyra 

just nu.  

  

Teorier och referensramar 

                                                
32 https://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/  (Hämtad 2017-10-15) 
33 http://www.lpd.larsholmdahl.com/archive/2009-16.pdf (Hämtad 2017-10-16)  
34 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativ-metod (Hämtad 2017-10-16) 
35 http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html (Hämtad 2017-10-15) 
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Som nämnt ovan i Bakgrunden finns det en del teorier och en hel del statistik inom detta 

område. Detta kommer gruppen att titta närmare på senare.  

 

Nulägesanalys & SWOT  

I nuläget finns det flera stora företag som inriktar sig på just förvaring och klädförvaring. Tre 

exempel på detta är Ikea, Mio och Jysk. Dessa tre fokuserar på lite olika grejer.  

 

● Ikea är ett stort företag som jobbar mycket med smart förvaring och framför allt att 

kunden ska ha många olika valmöjligheter för att förvaringen ska passa i deras hem. 

Däremot tycker gruppen att även fast alla dessa olika valmöjligheter finns så är de 

inga lösningar som är speciellt innovativa. Priset ligger på en bra nivå för både 

ensamstående och barnfamiljer etc.  

● Mio är ett möbelföretag som istället fokuserar mer på att sälja produkter med bättre 

kvalitet till ett lite högre pris. Här finns inte alls den stora valmöjligheten och 

möjligheten till anpassning som hos Ikea. Detta företaget riktar sig istället mot folk 

med lite högre budget och lite mer kvalitetskrav. 

● Jysk har mer simple inredning till ett billigare pris. Inte lika mycket kvalitetstänk som 

Mio och inte lika mycket möjligheter till anpassning som Ikea.  

 

Alla dessa företag har olika styrkor och mål med sin försäljning. Gruppen skulle vilja få till en 

produkt med Ikeas valmöjlighet och anpassning, Mios kvalitets- och designtänk samt Jysks 

pris.  

 

Gruppen har valt att göra en SWOT-analys för projektet för att undersöka projektets 

nuvarande situation och definiera projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Styrka 

● Stor erfarenhet av trångboddhet 

● Nära kontakt med målgruppen 

● Stort intresse för inredning och 

utveckling 

Svaghet 

● Kapitalbrist  

● Kunskapsluckor  

 

Möjligheter 

● Bred kundgrupp  

● Inne med compact living 

● Behovet ökar i takt med 

bostadsbristen 

Hot 

● Tidsbrist 

● Andra större mer etablerade företag 

Som ovan visar så har projektet fler Styrkor och möjligheter än Svagheter och Hot vilket ses 

som väldigt positivt. De svagheter som finns är grejer som går att lösa om så skulle behövas. 

Projektet ser ut att ha en ljus framtid och gruppen känner att det kommer bli ett givande och 

intressant projekt.  

 

Osäkerhetsanalys & Riskhantering  

Gruppen är medveten om att det finns en del risker för projektet men också för produkten. 

Därför har gruppen valt att göra en osäkerhetsanalys där de identifierar osäkerhetsområden 

och en mall om hur riskhantering ska gå till.  
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Osäkerhetsanalys: 

● Teknik, kvalitets- och utförandeosäkerhet  

Osäkerhet finns om rätt sorts maskiner kommer att finnas tillgängliga för tillverkning av 

prototyper. Det kan även ta lång tid att få tillgång till materialet som krävs till prototypen. 

Samt eventuella arbetsplatsolyckor vid framställning av prototyp.  

● Projektledning Osäkerhet 

Då gruppen inte besitter expertkunskaper inom varken inredning eller tillverkningsprocessen 

så kan kunskapsgap uppstå under projektets gång. Det kan även uppstå konflikter mellan 

projektmedlemmarna.  

● Externa osäkerheter 

Den tilltänkta verkstadsplatsen kan vara stängd och otillgänglig vid gruppens tilltänkta 

prototyptillverkningstillfällen. Ändrade regler angående vad man får göra i hyresrätter.  

● Ekonomiska osäkerheter  

Sen överföring av utlovat kapital. Brist på kapital. Oväntat dyra kostnader för material vilket 

kan leda till en begränsad prototyptillverkning, samt uteblivet bidrag från Almi. 

● Organisatoriska osäkerheter  

På grund av för mycket att göra i andra kurser kan gruppen uppleva tidspress. Vilket kan leda 

till tidsbrist. För mycket administrativt arbete som förhindrar praktiskt utvecklande av 

produkten vilket kan leda till försämrat resultat vid projektets slut. 

 

Riskhantering 

I detta avsnitt beskrivs hur projektets osäkerheter ska hanteras (Se ovanstående avsnitt). 

Gruppen har valt att fokusera på de osäkerheter som gruppen anser har störst sannolikhet att 

inträffa och att sedan rangordna dessa. Dessa är de två sistnämnda punkterna i ovanstående 

avsnitt, organisatoriska osäkerheter samt ekonomiska osäkerheter.  

 

1. Ekonomisk osäkerhet, brist på kapital. Gruppen anser att denna osäkerhet är den 

som är den mest sannolika att drabba projektet och har störst inverkan på projektets 

framskridande. Till visst del är medlemmarna beredda att själva gå in med kapital för 

att stärka projektets budget. I annat fall kommer antalet prototyper, materialval samt 

externa utgifter behöva revideras. Eventuella samarbeten med intresserade företag, 

samt Almi Företagspartner, kan leda till en stärkt budget.  

2. Organisatoriska osäkerheter, tidsbrist. En annan stor sannolikhet är också att 

gruppen känner av en tidsbrist då andra kurser läses parallellt med examensarbetet. 

Detta löses genom god planering, gott samarbete och en bra attityd. I värsta fall kan 

vissa prioriteringar behöva göras i projektet, man kan välja att ha en mer välutvecklad 

prototyp, många olika prototyper eller lägga mer tid på det administrativa arbetet som 

rapport och opponering.  

 

Dessa två risker anser gruppen vara de med störst sannolikhet och med störst betydelse för 

projektets framgång. Dock kommer gruppen med goda förberedelser kunna parera dessa 

omständigheter.  

 

Aktivitets- och tidsplan  
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För att nå gruppens mål med projektet kommer en hel del aktiviteter att utföras och även en 

del obligatoriska moment som tillhör kursen. Här nedan kommer de aktiviteter som gruppen 

redan nu kunnat förutspå. Givetvis kommer fler att tillkomma allt efter projektets gång. För 

ytterligare tydlighet har ett Ganttschema gjorts. Se Bilaga “Ganttschema” 

 

Aktiviteter i projektet  

Val av projekt, Research, September - Oktober 

Inledande redovisning, 18 September 

Bomässa 20–22 Oktober, Halmstad arena.  

Hem och villa mässa, 27-28 Oktober, Göteborg.  

Projektplanering inlämnad, 30 Oktober 

Marknadsundersökning, November 2 veckor  

Konceptutveckling, November 2 veckor → Januari 

Förbereda för redovisning och skriva rapport, December 

Konceptpresentation, 14 December 

Kontinuerligt rapportskrivande, Januari - April  

Konceptrapport, Januari 

Mars prototyptillverkning, Februari  

Färdig produkt,  April sista veckan 

Opponering, April 

Rapport, redovisning, Utexpo, Maj 

Budget 

● 2000 kr i stipendium 

● Gruppen betalar övriga kostnader 

ur egen ficka.  

● Söka bidrag från Almi 

 

 

De potentiella kostnadsposterna som finns 

är bland annat:  Prototyptillverkning, 

resekostnader till studiebesök och mässor 

mm. Inträde till mässor och slutgiltig 

produkt.  

Organisation 

 
 

Intressentanalys  

Som intressenter till projektet har följande grupper identifierats. I matrisen kan man också se 

vad dessa har för intressegrad samt påverkan i projektet. Detta kan komma att ändras under 

projektets gång beroende på hur nära en kommersiell marknad projektet kommer kunna ta 

sig.  

● Gruppmedlemmar 

● Handledare 

● Framtida konsumenter  

● Framtida återförsäljare 

● Tillverkare  

● Konkurrenter 
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           Hög 

Håll nöjd 

Konkurrenter 

Håll engagerad 

Gruppmedlemmar 

Handledare 

Håll koll på 

Framtida återförsäljare 

Håll informerad 

Framtida konsumenter  

 

           Låg                                     Graden av intresse                                Hög 

 

Nu i början av projektet är det endast gruppmedlemmarna samt handledare som har stor roll, 

påverkan och intresse i projektet. Det är viktigt att även redan nu kartlägga och informera 

framtida konsumenter om projektet och även hålla koll på att det finns återförsäljare som kan 

tänkas vilja sälja den framtida produkten. Konkurrenter är en grupp som också kartläggas och 

hållas i åtanke under projektets gång, deras nuvarande produkter kan påverka projektet. Dock 

kommer ej konkurrenternas framtida handlingar kunna påverka projektet nämnvärt. 

 

Källor 

 

asq.org FMEA 

http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html                

Hämtad 2017-10-15 

 

Boverket Trångboddhet 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/var_finns_rum-

for_vara_-barn.pdf 

 

Eurostat Trångboddhet 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/sv 

 

Foretagande.se 11 Jan, 2010. Brainstorming, kreativt tänkande i grupp. 

https://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/  

Hämtad 2017-10-15 

 

Lars Holmdahl. BAD-PAD-MAD-CAD 

http://www.lpd.larsholmdahl.com/archive/2009-16.pdf  

Hämtad 2017-10-16 

 

ne.se Kvantitativa metoder  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativ-metod  
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Hämtad 2017-10-16 

 

Statistiska Centralbyrån Medelinkomst 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/mest-och-

minst-betalda-yrkena/ 
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Bilaga 

Ganttschema  
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2 Marknadsundersökning  
 
Marknadsundersökning 

 

I enkäten ställdes två frågor utan svarsalternativ där man istället fick skriva en egen 

kommentar. Frågorna utformades på detta sätt för att få reda på vad marknaden tyckte utan att 

låsa de vid redan bestämda svar. Gruppen fick många bra svar som kan vara till hjälp i det 

fortsatta arbetet men även en del oseriösa svar som gruppen valt att ta bort då de inte har med 

undersökningen att göra.  

 

Dessa två frågor löd: Tycker du att dagens förvaringslösningar är tillräckliga för dina 

behov? och Övriga kommentarer?   

 

På frågan om dagens förvaringslösningar var det många som svarade att det hade problem 

med att förvara sina kläder i garderoben och i byråar då det lätt blev oordning samt att man 

gärna bara slänger in kläderna. De var även många som svarade att de gärna skulle kunna 

hänga upp en större del av sina vardagskläder. Här nedan finns några av de kommentarer som 

handlar om just detta.  

 

“Har inte plats att hänga alla kläder. Dessutom är det ibland jobbigt att hänga saker. Men 

hade föredragit att göra det. Träningskläder vill jag dock inte hänga. Men det är där jag har 

minst ordning.” 

 

“Garderoben, mycket luft och utrymme som inte nyttjas och svårt att få till bra och smidig 

förvaring.” 

 

“Kläder är hopplöst att förvara smidigt” 

 

“I för stora skåp där man lätt bara kan trycka in saker” 

 

En del kommenterade även saker om att det är svårt att hålla reda på sina kökslådor och detta 

beror på att lådorna oftast är stora och inte uppdelade. Samma gällande badrum då det ofta 

även här finns stora lådor utan avdelare.  

 

“Förvaring av slevar och dylikt i köket, i dagsläget stor låda med allt huller om buller. 

Badrumsskåpet är också alltid kaos.” 

 

“Har alltid svårt med mitt kök. Finns alltid för lite plats känns det som.” 

 

På frågan för Övriga kommentarer var det inte alls många som svarade och detta kan bero på 

att de flesta skrev det som de kunde komma på redan i fråga 7. De svar som gruppen fick 

handlade om materialval och vad som var viktigast av kvalitet, pris och design.  
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“Tänk på materialet... mina kläder luktar fortfarande byrå efter 1 års tid.” 

 

“Kvalité o design för pengarna” 

 

Slutsats 

De lärdomar som kan tas med från denna marknadsundersökning är att priset inte är lika 

viktigt som gruppen först trodde att det skulle vara. Har en produkt rätt funktion kanske 

kunden kan vara beredd att betala lite mer. Designen var inte heller lika viktig som tidigare 

antagits, dock vet de som svarat inte vart produkten kommer att användas. Förvaring inne i en 

garderob eller bakom andra stängda dörrar behöver vara inte lika designmässigt tilltalande 

som de som sitter uppe på väggen i rummet. Det visade sig också att de som bor på en stor 

yta ofta har precis samma förvaringsproblem som de som bor mindre. Detta ökar 

kundgruppen då man tidigare tänkt att det främst var trångbodda som hade dåligt med 

garderobsutrymme.  

 

Frågor:  

 

1.Ålder  

0-20 21-30 30-50 50+ 

 

2. Bor du...  

Med föräldrar Ensam Med Sambo Barnfamilj  

 

3. Bostadssituation  

Studentlägenhet Hyresrätt Bostadsrätt Radhus Villa  

 

4. Boarea  

0-20kvm 21-35kvm 36-70 71-95 96- 

 

5. Vart i hemmet upplever du förvaringsproblem  

Köket Vardagsrummet Badrummet Klädgarderob Förråd  

 

6. Hur förvarar du helst dina kläder 

Hängande Hyllor Lådor  

 

7. Tycker du att dagens förvaringslösningar är tillräckliga för dina behov  

Kommentar:  

 

8. Vad är viktigast  

Pris Kvalitet Design Funktion 

 

9. Övriga kommentarer:  

 

Resultat på valfrågorna:  
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Svar på kommentarsfrågor: 

 

Tycker du att dagens förvaringslösningar är tillräckliga för dina behov?  

 

Överallt i garderoben 

11/2/2017 6:17 PMView respondent's answers 

Kläder 

11/2/2017 3:51 PMView respondent's answers 

Tshirts och jeans 

11/2/2017 2:33 PMView respondent's answers 

Golvet i sovrummet och skrivbordet. 

11/2/2017 1:02 PMView respondent's answers 

Byrålådor 

11/1/2017 11:03 PMView respondent's answers 

Byxor 

11/1/2017 10:24 PMView respondent's answers 

Förvaring av slevar och dylikt i köket, i dagsläget stor låda med allt huller om buller. Badrumsskåpet är också 

alltid kaos 

11/1/2017 9:59 PMView respondent's answers 

Byxor och T-shirts i garderoberna. Ibland så blir det oordning på mitt skrivbord. 

11/1/2017 9:31 PMView respondent's answers 

Ehm, har för lide lådor å grejer så har igge plats 

11/1/2017 9:03 PMView respondent's answers 

Kläder är hopplöst att förvara smidigt 

11/1/2017 6:15 PMView respondent's answers 

The chair! 

11/1/2017 5:10 PMView respondent's answers 

disk och kläder 

11/1/2017 4:58 PMView respondent's answers 

lådorna 

11/1/2017 3:58 PMView respondent's answers 

Småsaker i byrålådor 

11/1/2017 3:57 PMView respondent's answers 

Har alltid svårted mitt kök. Finns alltid för lite plats känns det som. 

11/1/2017 3:02 PMView respondent's answers 

Tidningar och post, svårt att förvara skor i hallen. 

11/1/2017 1:58 PMView respondent's answers 

Köksredskap 

11/1/2017 12:54 PMView respondent's answers 

Papper, räkningar, smink och städgrejer 

11/1/2017 11:47 AMView respondent's answers 
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I sovrummet 

11/1/2017 11:11 AMView respondent's answers 

Soffbordet, sovrummet 

11/1/2017 10:56 AMView respondent's answers 

T-shirts ligger på hög, svårt att välja en specifik. 

11/1/2017 10:29 AMView respondent's answers 

På bordet , jag lägger allt löst där. 

11/1/2017 10:07 AMView respondent's answers 

Skohylla, underklädeslådor. 

11/1/2017 8:41 AMView respondent's answers 

Nej 

11/1/2017 7:12 AMView respondent's answers 

Kläderna på ”stolen” 

11/1/2017 1:06 AMView respondent's answers 

Nej 

11/1/2017 12:11 AMView respondent's answers 

Träningskläder och överdelar är alltid huller om buller 

10/31/2017 10:57 PMView respondent's answers 

Klädgarderoben 

10/31/2017 10:57 PMView respondent's answers 

Underkläder och byxor 

10/31/2017 10:50 PMView respondent's answers 

Har inte plats att hänga alla kläder. Dessutom är det ibland jobbigt att hänga saker. Men hade föredragit att göra 

det. Träningskläder vill jag dock inte hänga. Men det är där jag har minst ordning. 

10/31/2017 10:41 PMView respondent's answers 

skjortor 

10/31/2017 10:34 PMView respondent's answers 

Skrivbordet. 

10/31/2017 10:25 PMView respondent's answers 

Ja 

10/31/2017 10:22 PMView respondent's answers 

Nej , tillräckligt med utrymme :) 

10/31/2017 10:22 PMView respondent's answers 

i för stora skåp där man lätt bara kan trycka in saker 

10/31/2017 10:18 PMView respondent's answers 

Jackor & sängkläder/kuddar har en tendens att ta för mycket plats i garderoben. 

10/31/2017 10:16 PMView respondent's answers 

T-shirt och tröjor 

10/31/2017 10:16 PMView respondent's answers 

Skrivbord/sminkbord 

10/31/2017 10:15 PMView respondent's answers 
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Nä 

10/31/2017 10:13 PMView respondent's answers 

I sovrum och i källare/förråd 

10/31/2017 10:13 PMView respondent's answers 

I lådor 

10/31/2017 10:13 PMView respondent's answers 

Underkläder och träningskläder - lådan 

10/31/2017 10:08 PMView respondent's answers 

Strumplådan samt leksaker som barnen vill leka med i vardagsrummet 

10/31/2017 10:02 PMView respondent's answers 

Sovrummet - träningskläder- förvara vinter/sommarkläder! I källaren blir allt mögligt pga fukt..måste förvara 

allt i sovrummet! 

10/31/2017 9:58 PMView respondent's answers 

Längst upp där man inte riktigt når 

10/31/2017 9:57 PMView respondent's answers 

I mina skrivbordslådor är det ganska stökigt.. skafferiskåp (standard från Ikea) är ganska djupa och stora och all 

mat hamnar på hög. 

10/31/2017 9:51 PMView respondent's answers 

Garderoben då det finns för lite plats 

10/31/2017 9:43 PMView respondent's answers 

förrådet, blir att man kastar in sakerna och inte har något system. Samma i klädkammaren, hade behövt något 

smart system för att kunna utnyttja platsen maximalt. 

10/31/2017 9:41 PMView respondent's answers 

Handdukar och lakan 

10/31/2017 9:32 PMView respondent's answers 

Nej 

10/31/2017 9:25 PMView respondent's answers 

Skrivbord 

10/31/2017 9:20 PMView respondent's answers 

Garderoben, mycket luft och utrymme som inte nyttjas och svårt att få till bra och smidig förvaring 

10/31/2017 9:17 PMView respondent's answers 

I garderober och klädkammare 

10/31/2017 9:16 PMView respondent's answers 

Garderob/lådor med "vardagskläder" samt förvaring för kläder som är använda men inte skitiga 

10/31/2017 9:14 PMView respondent's answers 

Leksaker som barnen drar fram på alla möjliga ställen och framförallt i kök och vardagsrum där vi vuxna är. 

Barn vill ju vara där vuxna är!! Och de får de vara men mkt grejer blir det... 

10/31/2017 9:14 PMView respondent's answers 

Ja 

10/31/2017 9:13 PMView respondent's answers 

Förrådet är helt kaos, så nej 

10/31/2017 9:13 PMView respondent's answers 
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Kläder 

10/31/2017 9:09 PMView respondent's answers 

Barnrummet 

10/31/2017 9:06 PMView respondent's answers 

Nej, förrådet 

10/31/2017 8:51 PMView respondent's answers 

Kökslådorna Skafferiet Klädgarderober 

10/31/2017 8:48 PMView respondent's answers 

garderoben 

10/31/2017 8:40 PMView respondent's answers 

Kablar, 

10/31/2017 8:39 PMView respondent's answers 

Allt förutom hängande skjortor typ 

 

 

 

Övriga Kommentarer 

 
Hade velat svara sovrum på den därja har svårast att förvara grejor förja har bara ett sovrum och en toalett. Men 

fan, hoppas livet e brah :) chachaaaah 

11/1/2017 9:03 PMView respondent's answers 

Gillar smarta lösningar i skåp 

11/1/2017 3:02 PMView respondent's answers 

Lycka till! :) 

11/1/2017 1:58 PMView respondent's answers 

Mitt största bekymmer är i köket, olika kökstillverkare har olika mått. Tillbehör från ex ikea passar inte i 

lådorna på mitt marbodalkök. 

11/1/2017 10:29 AMView respondent's answers 

Ingen 

11/1/2017 12:11 AMView respondent's answers 

Inget :) 

10/31/2017 10:22 PMView respondent's answers 

När kommer ni och fixar?..... 

10/31/2017 9:58 PMView respondent's answers 

Kom med en smidig lösning för lakan som man lägger långt upp och som blir skrynkliga:) 

10/31/2017 9:57 PMView respondent's answers 

Tänk på materialet.. mina kläder luktar fortfarande byrå efter 1 års tid. 

10/31/2017 9:51 PMView respondent's answers 

Kvalité o design för pengarna 

10/31/2017 9:25 PMView respondent's answers 

Nej 

10/31/2017 8:51 PM  
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3 Jämförelse parvis och Pughs matris 
 

  

Parvis jämförelse 

Matrisen har utformats utefter de krav som satts för produkten. Tanken är att skapa en 

produkt som gör det enklare och smidigare att hålla ordning i garderoben samt förvara så 

mycket kläder som möjligt på minsta möjliga yta. Efter den marknadsundersökning som 

gjordes framkom det att den tänkta målgruppen helst förvarar sina kläder hängande. Det är 

också detta som utvärderats som det bästa sättet att förvara kläder på ett översiktligt sätt. 

  
 

Dock tar upphängning av kläder onödigt mycket plats med hjälp av dagens lösningar. På 

grund av detta hamnade kravet av upphängning högt prioriterat. Detta innebär upphängning 

utan någon form av galge för att slippa vika och stapla plaggen på hyllor, i byrålådor och så 

vidare. 

 

För att uppnå målet om att produkten skall utnyttja yta på maximalt sätt var kravet om någon 

slags ihopfällbarhet viktigt. För att få en överblick över vilka kläder som hänger på en 

klädstång så krävs mer yta än när de endast skall förvaras. Om man på något sätt kunde 

trycka ihop eller fälla upp kläderna med hjälp av produkten så hade man kunnat maximera 

tillgänglig yta. Hur denna funktion kommer att utformas finns det olika koncept på som 

senare kommer utvärderas enskilt. I samband med en denna funktion kommer också kravet på 

stabilitet in. För att uppnå lång hållbarhet och god kvalitet är det viktigt med en produkt som 

håller sig stabil och bara rör sig i förutbestämda riktningar. 

  

Enligt den marknadsundersökning som gjorts så framkom det att design samt prisaspekten 

var mindre viktig beroende på vilken eller vilka funktioner som produkten uppfyller. 

Designen är också beroende av hur produkten kommer att användas. De koncept som finns 

har lite olika användningsområden och en produkt som finns placerad synligt i rummet 

behöver en mer genomtänkt designaspekt än den som placeras inne i en garderob. Från början 

var priset placerat högre upp på prioritetslistan eftersom projektet riktar sig främst mot 

trångbodda som har ett större behov av att utnyttja den yta som finns. Denna kategori består 

enligt undersökningar ofta av låginkomsttagare. Eftersom det dock framgick av 

marknadsundersökningen att funktion och kvalitet är viktigare så kommer fokus läggas på 
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detta men samtidigt försöka hålla nere priset så mycket det går och åstadkomma en snygg 

produkt som kan stå framme i hemmet. 

  

  

Pughs Matris 

De koncept som finns är delvis ganska lika, vilket förklarar det jämna resultatet. Det fanns 

från början två olika koncept (SMAX & Telerax) med lite olika grundfunktion. 

 

  
 

SMAX är en klädstång som fälls upp längs med väggen med kläderna hängande ned. 

SMAX+ är en utveckling av detta koncept fast då med någon form av låda för att dölja 

kläderna i uppfällt läge. Denna låda kan sedan kombineras med exempelvis en spegel, 

anslagstavla eller tidningsställ (beroende på vilken tyngd konstruktionen klarar) och därmed 

innefatta flera lösningar i ett. 

  

Telerax är ett koncept som är utformat mer som ett högskåp som kan dras ut. Kläderna hängs 

på en stång som sedan kan tryckas ihop med hjälp av en teleskopfunktion och därmed ta 

minimalt med plats. Tanken är att konstruktionen skall ha hjul för att på ett smidigt sätt kunna 

rullas in och ut. Skåpet kan sedan liksom SMAX+ utrustas med exempelvis speglar, 

anslagstavla eller tidningsställ med mera. 

 

Då man vid utformningen av alla dessa koncept haft dagens produkter samt projektets krav i 

åtanke så ger inte Pughs Matris så tydliga resultat. Alla koncept är utformade efter att man 

skall kunna hänga in galgar i dem, på något sätt fälla ihop för att utnyttja ytan maximalt samt 

kunna kombinera upphängning och platsreducering för att bli mångsidig. Då produkten 

kommer ha någon form utfällbar/ihopfällbar funktion så kommer den aldrig kunna bli lika 

stabil som en fastmonterad klädstång, därav alla minustecken i denna kategori. Då stabiliteten 

ej graderas blir därför resultatet lika. 

 

Prismässigt är det svårt att jämföra då konstruktionerna är väldigt olika, men man kommer i 

alla fall kommer få mycket produkt för pengarna. Telerax kommer till exempel kräva mer 

material än de andra koncepten, men ha kapacitet för fler galgar. Jämför man med en vanlig 

väggmonterad simpel klädstång så kommer alla dessa koncept att bli dyrare, men samtidigt 

innefatta fler funktioner och då ge mer produkt för pengarna. Sammanfattningsvis så kan man 
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konstatera att fler utvärderingar kommer behövas för att kunna välja ut ett koncept att arbeta 

vidare med. 

 

Värderingsmatris 

I och med att Pughs Matris bara värderade koncepten till bättre eller sämre än 

referenslösningen så blev resultatet något missvisande. Mer precist resultat uppnåddes genom 

en så kallad Värderingmatris. Arbetet här började med att besluta om de olika funktionernas 

vikt i projektet. Alltså vilka egenskaper som vägde tyngst. De viktade värdena i denna matris 

kommer från den parvisa jämförelsen som beskrevs tidigare i bilagan. Omvandlingen gick till 

så att varje kategori fick samma tal som i den parvisa jämförelsen plus ett, detta för att ingen 

kategori skulle få noll. Sammanlagda summan av talen blev 21 och alla kategorier fick sedan 

ett slags procenttal utifrån det. 

  

Resultatet av den parvisa jämförelsen (plus ett) dividerades med den sammanlagda summan 

av talen från samma jämförelse. Alltså; 6/21= 0,286 som i resultatet för kriteriet 

”Upphängning”.  Dessa olika värden specificeras i kolumnen ”Vikt”. 

  

Värderingsmatrisen kräver också ett betyg från 1–5 i varje kategori. Utgångsläget är 3 som 

motsvarar de lösningar som idag finns på marknaden. Ett betyg som är högre än 3 innebär en 

bättre produkt än vad marknaden idag kan erbjuda inom respektive kravkategori. Betyg 5 

uppnås när funktionen i konceptet uppfyller de mål och krav som krävs, eller är ännu bättre 

än så. De lägre betygen beror till stor del på hur konceptens funktioner utformas och betygen 

har getts med tanke på svårighetsgraden att uppnå ett bra resultat. Exempelvis inom kravet 

för stabilitet där man redan i tidigare matriser konstaterat att alla koncept kommer bli mer 

ostabila än dagens lösningar på grund av hopfällbarhetsfunktionen. 

  

Återigen är prisfrågan svår att svara på då man måste ha i åtanke att man hela tiden 

fortfarande får mycket produkt för pengarna även om vissa koncept innebär fysiskt större och 

mer avancerade funktioner. Halva betyg har även delats ut för att kunna urskilja de olika 

koncepten jämfört med varandra. 
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4 Jämförelse koncept  
 

Krok- 
funktion 

Fördelar Nackdelar Slutsats Tillämpning 

 

  ➽ Snygg   ➽ Kläderna “byggs 
på” och lägger sig 
längst in i kanten i 
uppfällt läge 
 
  ➽ Svår att bocka  

Snygg lösning med bockad 
aluminiumrundstång. Då 
galgarna i uppfällt läge glider 
in mot väggen och leder till att 
kläderna byggs på varandra 
så vill man modifiera denna 
lösning.  

 

 

  ➽ Kläderna 
fördelas bättre 
och byggs inte 
på lika mycket  
 
  ➽ Kan 
vattenskäras 
 

  ➽ Ser spetsig ut i 
nuvarande form, samt 
för klen 
 
  ➽ Behöver vinklas för 
att kläderna skall 
byggas på minimalt 
 
  ➽ Svår att bocka 

Denna lösning leder att 
galgarna inte skjuts in mot 
samma ställe och kläderna 
inte byggs på lika mycket. 
Dock kan eventuellt ännu 
bättre resultat uppnås med 
fler modifieringar.   

 

 

  ➽ Vinkel leder 
till att kläderna 
hänger mer 
lodrätt  
 
  ➽ Behöver ej 
bockas 

  ➽ Ful 
 
  ➽ Galgarna bygger 
på varandra 
 
  ➽ Jobbigt att hänga 
in i små hål 

Vinklad krokprofil gör att 
galgarna positioneras och inte 
kan glida in mot väggen. Dock 
är denna vinkel för liten vilket 
gör att galgarna bygger på 
varandra istället. Hålen är 
inget som känns värt att jobba 
vidare med då de behöver 
vara stora för enkel 
upphängning, men vinkeln är 
en bra lösning.   

 

För att kunna välja hur korkfunktionen ska se ut och för att kunna anpassa den efter behovet 

som finns för produkten har det utförts en del tester. Som ovan visar finns det 3 (4) olika 

koncept. Genom att laserskära ut dessa olika kroklösningar i trä har det varit lättare att få en 

verklig bild och översikt över fördelar och nackdelar med konceptet. Som bilderna visar 

längst till höger så blir det en del skillnader i upphängningen i de olika koncepten. 

 

Det översta konceptet anses vara de som är snyggast designmässigt men gör att kläderna 

byggs på väldigt mycket vilket gör att de sticker ut ganska långt ut ifrån väggen vilket är 

något som bör undvikas. Tanken är även med detta koncept att de ska bockas med en 

aluminiumrundstång, vilket kan vara ett lite kritiskt moment då detta kan vara svårt att få till 

på ett snyggt sätt.  
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Det andra konceptet är en utveckling av de första. Här byggs inte kläderna på lika mycket då 

“kroken” är rak vilket gör att galgarna kan “anpassa” sig efter varandra. Galgen längst ner 

hängs längst in mot u-profilen och den galgen som hängs längst upp hamnar längst ut. 

Denna variant ser dock ganska spetsig ut vilket inte passar in i den tänkta imagen för 

produkten. En fördel med detta koncept är att man kan vattenskära ut krokarna istället för att 

bocka.  

 

De tredje konceptet består av en vinklad profil med hål i. Vinkeln gör att kläderna hänger 

mer rakt ner utan att byggas på. Dock så byggs galgarna på då kanten på profilen är i 

vägen. Detta koncept är enklare att tillverka då man kan skära ut och borra hålen. 

Designmässigt är den inget speciellt och ser ganska tråkig ut.  

 

Efter att ha gjort en del tester och olika prototyper för de olika koncepten kan man konstatera 

att ingen av dem är optimal men att en blandning av de alla hade blivit en bra och snygg 

lösning. Därför kommer troligtvis den slutgiltiga lösningen vara koncept nummer två med 

nummer tres vinkling och rundad som koncept ett. Målet är även att den ska kunna 

vattenskäras utan allt för mycket efterarbete.  

 

Låsfunktion Fördelar Nackdelar 

Snöre  ● Enkel 
● Billig 
● Eliminerar behovet av 

stöd 

● Ett extra moment 
● Designmässigt fult 
● Kan bli slitage på snöret 

Klickfunktion ● Smidigt 
● Snyggt    

● Svårt att få till 
● Dyrt 

Magnet  ● Enkel 
● Lätt att få tag på och 

testa 

● Kanske inte håller 
tillräckligt med vikt 

● Kan bli dyrt (?) 

Hasp ● Enkelt 
● Billigt 

● Extra moment 
● Designmässigt fult 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        75 

Väggprofil Fördelar Nackdelar 

Profil 35x35x35x2 Stabilt 
Enkel tillverkning och 
montering 

Använder mycket material vilket 
kan leda till högre kostnader samt 
vikt och ge en onödig marginal 
gällande hållfasthet 

Profil med platt baksida 

 

Använder mindre 
material vilket leder 
till en billigare samt 
lättare produkt.  

Kan ge en för klen konstruktion 
och kräva fler skruvar i väggen för 
att hålla formen.  
 
Ger spillmaterial då den behöver 
skäras ut och bockas. Leder även 
till mer bearbetning än om man 
köper in färdiga aluminiumprofiler. 

 

  



 

                                                                        76 

5 Ritningar  
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6 FMEA 
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