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Sammanfattning 
Idén till projektet föddes då projektgruppen själva upplevde ett problem med att kläder ofta ligger 

och stökar i hemmet. När vi undersökte detta närmre upptäckte vi att kläder idag tvättas allt för ofta. 

Folk är osäkra på om kläderna är tillräckligt fräscha för att användas flera gånger. Det finns inte heller 

någon bra plats att förvara de använda kläderna på och de samlas på hög. Till slut hamnar allt i 

tvätten, oavsett om det är smutsigt eller inte. En marknadsundersökning innefattande 435 svarande 

personer bekräftar detta problem samt styrker behovet av en ny produkt.  

För att lösa problemet har projektgruppen utvecklat en produkt som döljer, förvarar och samtidigt 

fräschar upp kläder. Produkten heter wAirdrobe och den tar bort lukt och ger kläderna en fräsch 

känsla. Genom att använda produkten behöver kläder inte tvättas lika ofta, vilket gör att de håller 

längre. Färre tvättar betyder också sparad energi och mindre utsläpp av kemikalier.  

wAirdrobe har utvecklats för att vara så användarvänlig som möjligt och dess design gör att den 

passar in i ett hem med begränsat utrymme. Detta för att produkten ska passa till personer som bor 

trångt och har begränsade tvättmöjligheter. Vi är däremot stolta över att presentera wAirdrobe som 

en produkt som kan förenkla vardagen för alla.  

Abstract 
The project group discovered the idea for the project through the realization that clothes are often 

creating a mess in homes. When this was examined more closely we discovered that clothes are 

washed too often these days. People are unsure about whether or not clothes are fresh enough to 

wear more than once. There is no place to store the worn clothes and instead they are piled up 

somewhere. In the end it all goes in the washer, clean or not. A survey consisting of 435 respondents 

confirms that this is a problem and strengthens the need for a new product.  

To solve this problem the project group has developed a product that stores and hides worn clothes, 

while at the same time refreshing them. The product is called wAirdrobe and it eliminates odors and 

gives the clothes a fresh feeling. Using this product will reduce the need for washing the clothes, 

which means they will last longer. Fewer washing cycles also results in saved energy and less 

pollution from chemicals.  

wAirdrobe is user friendly and its design enables it to fit in homes with limited space. This is so that 

the product will fit people with small living spaces and limited washing possibilities. However, we are 

proud to present wAirdrobe as a product that can simplify the every-day life of anyone.  

  



 

Förord  
Detta är en rapport gjord av Niklas Brodin och Emelie Gustafsson, två studenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Rapporten är resultatet av vårt 

examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning. Det är en obligatorisk del av 

utbildningen som görs under tredje samt sista året och omfattar 22,5 högskolepoäng.  

Examensarbetet har pågått parallellt med andra kurser under höstterminen 2011 och vårterminen 

2012. Examinator i kursen är Leif Nordin och handledare till projektgruppen har varit Gunnar Weber. 

Syftet med projektet är att ”genomföra ett nyproduktutvecklingsprojekt, från idé till produkt färdig 

att lanseras på marknaden” (kursplan, SET styrelse 2011-08-22, kurs kod PI600J/I).  

Idén till projektet föddes ur ett vardagsproblem som projektgruppen själva upplevde. Det handlar om 

klädeshantering och projektet har vuxit från att vara en idé med potential till en färdig lösning, i form 

av en fungerande prototyp som kan hjälpa ett stort antal personer.  

Rapporten beskriver utvecklingsprocessen av wAirdrobe från idé till färdig lösning. Den innefattar 

även en komplett beskrivning av lösningen samt en affärsplan där produktens framtid diskuteras.  

Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt oss på vägen: 

Våra klasskamrater- för stöd och rådgivning 

Testgruppen- för hjälp vid tester  

Projektrumsmedlemmarna- som alltid funnits till hands i med- och motgångar 

ALMI företagspartner med Johan Norinder och Conny Nilsson- för finansiellt stöd    

Ett särskilt stort tack till vår handledare Gunnar Weber- för hans stöd och råd under hela projekt 

Trevlig läsning! 

 

Halmstad, 2012-05-21 

 

 

_____________________   _____________________ 

Niklas Brodin    Emelie Gustafsson 
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1 Inledning 
Nedan följer en inledande text till projektet. 

1.1 Bakgrund 
Idén till projektet föddes då vi upplevde ett problem med att kläder ofta ligger och stökar i hemmet. 

Detta beror på att vi inte har någonstans att förvara kläder som är använda, men ännu inte behöver 

tvättas. Samtidigt platsar de inte i garderoben bland de nytvättade plaggen. När vi undersökte 

problemet och frågade andra kom det fram att fler personer upplevde samma problem. Idag har folk 

skapat egna kreativa lösningar för att förvara sina använda kläder. Vissa använder en stol eller en 

hängare och andra vädrar dem för att sedan hänga tillbaka dem i garderoben. Om förvaringsplats 

eller möjligheten att vädra däremot saknas blir det ofta att kläder samlas på hög. Där får de ligga tills 

det ser stökigt ut, och allt hamnar i tvätten oavsett om det är rent eller inte. Vi såg ett samband 

mellan förvaringen av använda kläder och varför vi idag tvättar kläder så ofta. 

1.2 Problemformulering 
Generellt tvättas kläder allt för ofta idag. Detta ger onödigt slitage på kläderna samt har en negativ 

inverkan på miljön. Men vad beror då detta beteende på, när folk i allmänhet tycker det är tråkigt att 

tvätta? Ett plagg som använts en gång är ofta tillräckligt rent för att användas igen, och behöver 

sällan tvättas direkt. Frågan är var det använda plagget ska förvaras? 

Hanteringen av använda kläder är ett vardagsproblem som påverkar ett stort antal personer. 

1.3 Syfte 
Vår vision är att underlätta hanteringen av använda kläder. Detta ska leda till att plagg kan användas 

fler gånger än vad som normalt görs idag, vilket minskar antal onödiga tvättar. Syftet är att förhindra 

att kläder tvättas i onödan och på så vis skona både kläder och miljö.  

1.4 Mål 
Vi vill skapa en produkt som enkelt kan förvara och dölja använda kläder, samtidigt som den ska 

fräscha upp kläderna och ta bort oönskad lukt. Vår lösning ska ge använda plagg en fräsch känsla, så 

att de kan användas fler gånger innan tvätt. I maj 2012 ska vi ha tagit fram denna lösning i form av en 

fungerande prototyp av en uppfräschningsgarderob.   

1.5 Avgränsning 
Uppfräschningsgarderoben ska inte ses som en ersättning till tvättmaskin eller torkskåp, den ska 

alltså inte kunna ta bort fläckar eller annan synlig smuts och inte torka blöta kläder. Det ska inte 

användas som en vanlig garderob/byrå, utan ska ses som ett komplement.  
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2 Projektbeskrivning 
I denna del beskrivs inom vilka ramar projektet har utförts, samt vilka resurser som funnits.  

2.1 Intressenter 
Kärnintressenterna är projektgruppen, bestående av Emelie Gustafsson och Niklas Brodin, som driver 

projektet framåt. De primära intressentera är köparen av produkten och den som slutligen kommer 

att använda den. Högskolan i Halmstad, leverantörer samt testgrupper är sekundära intressenter. 

Även eventuella framtida konkurrenter är sekundära intressenter.  

2.2 Krav och önskemål 
Uppfräschningsgarderoben ska eliminera lukt och ge kläder en fräsch känsla. Produkten ska kunna 

förvara ett till tio plagg. Den ska ta en liten plats i hemmet och samtidigt vara tilltalande för 

användaren. Produkten måste vara enkel att använda och innebära få moment. Ett önskemål är att 

uppfräschningsgarderoben även underlättar andra moment i klädbehandling såsom strykning och 

rengöring av finare/ömtåliga plagg. För hela kravspecifikationen se bilaga 1. 

2.3 Projektorganisation 
Projektet ägs och drivs av Emelie Gustafsson och Niklas Brodin. Projektgruppen har haft stöd av 

handledare Gunnar Weber. Se bilaga 2 för bild på projektorganisation.  

2.4 Budget 
Projektet har främst finansierats av ALMI med ett innovationsbidrag på 60 000 kr, se bilaga 3. Även 

ett stipendium på 10 000 kr samt 2000 kr i projektbidrag har erhållits från Lektor Sten Fåhrés 

minnesfond. Projektets har budgeterats efter ALMIs fördelning av olika ändamål: teknisk utvärdering, 

prototyp, design och avtal. Vi har valt att sätta budgeten till 62 000 kr, där 2000 kronor är till övriga 

kostander. Projektet har hållit sig inom budgeten, för alla kostander se i bilaga 4. 

2.5 Tidplan 
Projektet har pågått från oktober 2011 fram till maj 2012. Projektgruppen har löpande under 

projektet använt sig av planering för att driva projektet framåt och se till att uppgifterna har lösts i tid 

för att uppnå målen. Se bilaga 5 för planering samt total nedlagd tid på projektet.  

2.6 Risker 
Vi ser att de stora riskerna med projektet är när produkten ska ut på marknaden. En risk är hur 

användaren/kunden tar till sig produkten då det är en helt ny produkt. Det är därför vara svårt att 

förutsäga kundens reaktion. En andra risk är eventuella konkurrenter. Går det inte att skydda 

produkten kan det komma liknade produkter på marknaden från konkurrenter som redan har 

befintliga säljkanaler och trogna kunder. Dessa två faktorer gör att projektet hela tiden måste ha 

användaren i fokus. Det kommer inte räcka med att vi är först utan vi måste vara bäst hela vägen. Då 

priset måste vara lågt ut till kund, behöver tillverkningskostnaderna vara låga. Det finns en risk med 

detta om vi inte lyckas hitta komponenter och material till rätt pris.  

2.7 Sekretess 
En sekretessförbindelse har skrivits mellan alla sistaårsstudenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet, se bilaga 6. Liknade avtal har även skrivits med utomstående 

personer som har involverats i projektet.  
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Figur 1 Bomulls t-shirts livscykel 

3 Teori 
För att öka förståelsen för problematiken som projektet syftar till att lösa, tar detta kapitel upp 

relevant bakgrundsfakta. 

3.1 Tvätt vanor 
Trots att teknologin inom tvätt och rengöring har förbättrats avsevärt över det senaste århundradet, 

har mängden tid som konsumenter lägger ner på att tvätta kläder inte minskat. Det har visat sig att 

en stor andel kläder tvättas strikt vanemässigt, utan att först undersöka renligheten. När renligheten 

undersöks sker det oftast genom leta efter fläckar och lukta på plagget. Fräschhet är viktigt och bland 

människor i västvärlden är det en vanlig uppfattning att kläder som har varit i direkt kontakt med 

huden bör tvättas efter varje användning. Det har dock visats att människors vanor kan påverkas av 

nya teknologier, tillgänglig information samt förändringar i samhället och normer. Uträkningar har 

visat att om klädesplagg skulle användas en extra gång innan tvätt, i en familj med barn, sparar de 

omkring 100 tvättar per år.1  

3.2 Energiåtgång t-shirt 
I figur 1 syns en bomulls t-shirts energiprofil. Den visar 

energiåtgången i de fem olika faserna i produktens livscykel. 

Användningsfasen kräver överlägset mest energi. Användarfasen 

är baserat på att t-shirten under sitt liv tvättas 25 gånger i 60 

grader C, följt av torktumlande och strykning efter varje gång. 

Torktumlande och strykning står tillsammans för 60 procent av 

energin.2  

På grund av den stora andelen energi som förbrukas under 

användningsfasen, har användaren stor möjlighet att påverka 

energiförbrukningen. Det gör även att betydelsen av förändringar 

i material, produktion och transport bleknar. För att minska 

energiförbrukningen bör fokus riktas på användandet. För 

bomullsplagg där fördelningen ser ut som på bilden är en 

förändring i konsumenters beteende nödvändig.  

Kommentarer 

Projektgruppen har dragit ett antal slutsatser baserat på ovanstående oberoende fakta. Uppgifterna 

är tagna ur en rapport som behandlar kläders nutida och framtida hållbarhet, författad vid University 

of Cambridge. Det går att påverka folks tvätt vanor och det är även nödvändigt för miljön att 

möjliggöra dessa förändringar. I en t-shirts livscykelfaser är det användarfasen som förbrukar mest 

energi. Det är således förändringar i den fasen som får störst inverkan på miljön, vilket är positivt för 

vår produkt eftersom den riktar sig till just användarfasen. 

                                                           
1 International Journal of Consumer Studies - Household Technology and Sustainability 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1470-6431.2010.00968.x/full   (2012-04-03) 

2 Well dressed? The present and future sustainability of clothing and textiles in the United Kingdom 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/sustainability/projects/mass/uk_textiles.pdf (2012-04-03) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1470-6431.2010.00968.x/full
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/sustainability/projects/mass/uk_textiles.pdf
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3.3 Lukt 
Definitionen av lukt är näsans förmåga att identifiera vissa molekyler. Lukt i sig är alltså ingen enskild 

partikel, utan lukt är molekyler som avdunstat ifrån ett ämne3. För att ett ämne ska lukta måste det 

innehålla lättflyktiga molekyler, som enkelt övergår till gasform och sprids i luften. Små ändringar i 

molekylvikten kan göra att en molekyl inte luktar. Luktämnen är därför vanligen vatten- eller 

fettlösliga och har en låg molekylmassa4. En molekyl påverkas av omgivningen, och för att molekyler 

ska avdunsta krävs energi som tas från omgivningen. Detta betyder att det kommer att avdunsta mer 

molekyler om mer energi tillförs, som till exempel sker vid förändringar i temperatur eller i den 

kemiska strukturen5.  

Hur testas lukt? 

Lukt är ett sinnesintryck och mäts därför bäst av människor. Lukt är inte något ämne i sig och därför 

är det svårt att mäta genom instrument eller teknik. Idag används ofta paneler med tränade domare 

och experter för att identifiera och analysera lukt. Mätning av lukt går att göra reproducerbart och 

objektivt. Hur arbetsmetoden ser ut beror på vad testet ska gå ut på. Ska lukt identifieras samt 

beskrivas krävs tränade personer. Ska det skiljas på om något luktar bra eller dåligt används med 

fördel en otränad testgrupp som består av ett representativt urval personer.6  

3.4 Dynamisk produktutveckling- DPD 
Dynamisk produktutveckling är ett visions- och kunskapsstyrt synsätt inom produktutveckling, som 

skiljer sig från de klassiska produktutvecklingsmetoderna. Det är utvecklat av professor Stig 

Ottosson7. Konceptet utvecklas och växer fram under hela projektet. Huvudpunkterna är flexibilitet, 

decentralisation, personligt ansvar, icke linjärt, självorganiserande, ej planerbart utom grovt på kort 

sikt samt flexibel anpassning till förändringar för att nå målet och förverkliga visionen 

(Holmdahl, 2012).  

DPD gör det möjligt att på ett snabbt och effektivt utveckla nya innovationer. Då projektet styrs med 

en vision istället för strikta planeringar, går det att vara mer flexibel och anpassa sig för 

oförutsägbara händelser. Ett högt tempo hålls i utvecklingen genom att rätt resurser nyttjas och 

enbart de viktigaste aktiviteterna görs för att tillföra värde i produkten. Projekten ska vara 

självorganiserade, genom att alla i gruppen har samma mål och vision.  

Processen går ut på att många moment görs parallellt under hela projektet, till exempel sker 

datainsamling, analys, idégenerering och tester samtidigt. Det kan också vara vanligt att två eller 

flera idéer, som verkar lika lovande, utvecklas vidare parallellt, eftersom det i ett senare skede kan 

visa sig vilken av dem som har störst potential.  

  

                                                           
3
 Illustrerad vetenskap http://illvet.se/fraga-oss/hur-fungerar-vart-luktsinne (2012-04-03) 

4
 NE http://www.ne.se/lang/lukt-och-smak%C3%A4mnen (2012-04-03) 

5 Resurscenter http://www.skolresurs.fi/files/Doft%20och%20smak_final.pdf (2012-04-03) 

6 MT-scandiavia AB  

 http://www.mt-scandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65:lukt&catid=10  
(2012-04-03) 

7
 Stig Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 1999 

http://illvet.se/fraga-oss/hur-fungerar-vart-luktsinne
http://www.ne.se/lang/lukt-och-smak%C3%A4mnen
http://www.skolresurs.fi/files/Doft%20och%20smak_final.pdf
http://www.mt-scandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65:lukt&catid=10
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4 Metoder 
För att hitta den bästa lösningen och nå uppsatta mål har projektgruppen använt sig av dynamisk 

produktutveckling (Holmdahl, 2012) samt ett antal metoder som följer nedan.  

4.1 Förstudie 
I projektets början fokuserade projektgruppen på att undersöka marknaden och hur stort behov som 

fanns för vår lösning. För att försäkra oss om att det fanns ett behov och att problemet inte redan var 

löst lade vi mycket tid på denna förstudie.  

Formulär 

För att undersöka folks klädvanor och mentala inställning till att använda plagg mer än en gång 

utformade projektgruppen ett frågeformulär. Genom att ställa ett antal frågor till oberoende 

personer går det att få en överblick över allmänhetens inställning till produkten. 

Benchmarking 

Projektgruppen använde benchmarking för att undersöka om det fanns lösningar till det definierade 

problemet. Information söktes på internet i olika databaser, till exempel patentdatabaser. Eventuella 

existerande lösningar undersöks och utvärderas för att se till att de inte hindrar projektets 

vidareutveckling.  Metoden kan även bidra till inspiration och tips.  

Markandsundersökning 

Projektgruppen gjorde en omfattande marknadsundersökning i form av en enkät. Detta gjordes för 

att styrka behovet av en bättre lösning till problemet, bekräfta målgruppen samt identifiera 

personers kläd- och tvätt vanor. En enkät kan göras på flera olika sätt till exempel genom intervjuer, 

utskick eller internet. En internetbaserad enkät används med fördel för att nå ut till en stor mängd 

människor och få snabba svar. 

4.2 Planering 
För att ha kontroll och översikt över projektet är det viktigt att planera sitt arbete. En planering bör 

visa vad som behöver göras, dels på lång sikt men även på kort. Den bör även visa tydligt när 

arbetsuppgifter ska vara klara. Projektgruppen använde en planeringsform som underlättade den 

flexibilitet som var nödvändig i projektet. 

4.3 Dokumentation 
Allt som har rört projektet har antecknats: idéer, överenskommelser, telefonsamtal, tester och 

resultat. Detta har sedan dokumenterats i projektdagbok och veckorapporter, vilket gör det möjligt 

att gå tillbaka och se vad som gjorts och varför. Veckorapporterna har skickats till handledaren varje 

vecka. Dessa har gett projektgruppen tillfälle att utvärdera var veckas arbete. Samtlig dokumentation 

har sparats i verktyget dropbox, för att säkerställa att inga data går förlorad. (Tonnquist, 2010) 

4.4 Idégenerering 
I början av projektet har projektgruppen använt BAD och PAD. Dessa låg till grund för att ta fram mer 

detaljerade förslag då vi gått vidare till att skapa modeller, MAD. Metoderna används för att öka 

kreativiteten och på ett effektivt sätt samla lösningsförslag. Det är viktigt att inte kritisera varandras 

idéer, eftersom att det kan hämma kreativiteten. Slutligen har lösningsförslagen förts över till 

datormodeller (CAD). Detta för att lättare kunna presentera idéer och för att tydligare se hur de kan 

fungera i verkligheten. 
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BAD – PAD – MAD – CAD 

Brain Aided Design – Nya Idéer skapas från hjärnan och inga förslag är dåliga 

Pencil Aided Design – Skisser används för att visualisera en modell eller idé.  

Model Aided Design – En fysisk modell skapas från en idé  

Computer Aided Design – Detaljerade datormodeller skapas som underlag för ritningar m.m. 

(Ottosson, 1999)  

Brainstorming 

Denna metod är ideal för att generera så många idéer som möjligt. Metoden ska gärna användas 

tidigt i utvecklingsprocessen. Det går ut på att tillsammans låta idéerna flöda och inga idéer väljs 

bort, allt som kommer upp ska noteras. Efteråt gås resultatet igenom och de olika förslagen 

kombineras, kategoriseras och elimineras. (Lieu & Sorby, 2007, s. 5-5) 

Brainwriting 

Metoden är en variant på brainstorming där varje deltagare skissar istället för att prata om sina 

idéer. När ett antal skisser finns skickas de vidare till övriga gruppmedlemmar som fyller på med egna 

förslag. Efteråt väljs den bästa lösningen ut. Denna metod är bra för att gå utanför egna tankesätt 

och söka nya lösningar på problem. (Lieu & Sorby, 2007, s. 5-5) 

4.5 Prototypframtagning 
För att testa idéer och teorier har projektgruppen tagit fram prototyper av olika slag. Metoden 

används för att testa och utvärdera olika lösningsförslag. Detta för att på längre sikt spara tid och 

kostnader genom att idéerna realiseras och kan förbättras.  

Tester 

Med hjälp av prototyper kan tester utföras. Tester har använts för att kunna utvärdera olika förslag 

eller bestämma olika parametrar. För att säkerställa objektivitet och ge pålitliga testresultat, så bör 

en testgrupp med oberoende personer väljas.  

4.6 Utvärdering 
Projektgruppen har använt olika metoder för att utvärdera sitt arbete under projektet. Detta är 

viktigt bland annat för att få en överblick på projekts framsteg, samt för att lättare upptäcka 

förbättringsmöjligheter. 

Utvärderingsmatris 

För att kunna fatta beslut om vilka lösningsförslag att gå vidare med använde projektgruppen 

utvärderingsmatris. Då jämförs ett antal olika lösningsförslag mot varandra genom att se hur de 

uppfyller ett antal kriterier. Det görs genom att först vikta kriteriet på en skala 1-10 och sedan 

bedöma hur respektive lösning uppfyller kriteriet på en skala 1-10. Vikten multipliceras sedan med 

respektive värdering och alla produkter summeras sedan och en jämförelse kan göras.  

FMEA – Failure Mode Effect Analysis 

FMEA kan beskrivas som en process där det letas efter potentiella fel/brister hos produkten och hur 

de uppstår samt vilka konsekvenserna blir. Syftet med metoden är att åtgärda bristerna innan de 

uppstår. Det ger ett förebyggande skydd mot stora kostnader i reparationer eller återköp av 

produkter, samtidigt som kvalitén ökar hos produkten. (Norén, 1993) 
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LCA – Life Cycle Assessment 

En livscykelanalys används för att bedöma hur produkten ur miljösynpunkt påverkar sin omgivning 

under hela sin livstid. Produkten undersöks utifrån materialutvinning, tillverkning och användning till 

återvinning i ett processträd. Med hjälp av denna information fås underlag för att skapa förbättringar 

som minskar produktens miljöpåverkan. (Lönnqvist/Britsman/Ottosson, 1993) 

QFD-hus 

Kvalitetshuset är ett verktyg för att underlätta arbetet med kundcentrerad planering. Kundönskemål 

radas upp och för att undersöka vilka som har kopplingar till varandra. Dessa värderas även på en 

skala efter hur stor vikt eller värde kunden har på de olika önskemålen. Kvalitetshuset framhäver på 

så vis kundens önskemål. Kvalitetshuset visar även sambandet mellan produktegenskaperna ur ett 

kundperspektiv, för att se hur ändringar i produktegenskaper påverkar andra egenskaper som sedan 

påverkar kunden. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

SWOT 

SWOT-analys är ett verktyg som analyserar den interna och externa miljön kring ett företag eller 

projekt. Syftet är att skaffa underlag för att ta fram lämplig strategi. Den interna miljön utgörs av S 

och W i SWOT och består av styrkor (strength) och svagheter (weaknesses). Den externa miljön 

utgörs av O och T vilket står för möjligheter (opportunities) och hot (threats). (Kotler et al, 2008)  

Nyhetsgranskning 

En nyhetsgranskning är en omfattande sökning i patentdatabaser som görs för att se om en idé har 

ett nyhetsvärde. Upptäcks likande produkter i patentdatabasen, kommer det inte att gå att 

patentera produkten. En nyhetshetgranskning görs även till viss del för att säkerställa att inga intrång 

görs på befintlig teknik. Genom att göra sökningar på ord som relaterar till använd teknik eller 

produkt kan befintliga lösningar hittas. Det går även att söka på organisationer, klasser eller 

personer.   
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5 Produkten  
Resultatet är uppfräschningsgarderoben wAirdrobe.  

wAirdrobe är en specialdesignad garderob som ger dig möjlighet att förvara och enkelt dölja dina 

använda kläder. Genom sitt uppfräschningsprogram tar den bort oönskad lukt, så att kläderna blir 

fräscha och kan användas fler gånger innan tvätt. Den slätar även ut skrynklor från plaggen. 

wAirdrobe kan nyttjas för dina finare och omtåliga plagg som du inte gärna tvättar, likaväl som dina 

vardagsplagg du använder dagligen. Dess utseende gör att den tar liten plats, samtidigt som den 

passar in i hemmiljön.   

Detta stycke innehåller även en detaljerad beskrivning av vår lösning. Vi väljer att inte låta denna 

beskrivning vara med i rapporten eftersom vi inte vill förhindra våra patentmöjligheter. Även längre 

fram i rapporten är stycken ersatta med sekretessmarkering.  
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Figur 7 Stökigt hem 

6 Affärsplan 
I detta avsnitt tar projektgruppen upp hur produkten ska bli lönsam.    

6.1 Affärsidé 
wAirdrobe ska förbygga att kläder tvättas i onödan och på så sätt skona miljön. Vår affärsidé är att 

underlätta hanteringen av använda, men ännu inte smutsiga kläder, genom att sälja en designad 

möbel som förvarar och samtidigt fräschar upp använda plagg. Det är en unik produkt som kommer 

att vinna kunder genom sin design, användarvänlighet och sitt konkurrenskraftiga pris.  

6.2 Marknaden 
Projektgruppen anser att det finns en marknad för wAirdrobe, då vår marknadsundersökning visar 

att ett stort antal personer upplever ett problem med hanteringen 

av använda kläder. Se hela vår marknadsundersökning samt resultat 

i bilaga 12. Av de 435 svarande tycker 75 procent att använda kläder 

gör deras hem stökigare, se figur 7. 79 procent av de svarade tvättar 

kläder som hade varit tillräckligt rena att använda igen. Den främsta 

orsaken till detta, enligt 78 procent, är en osäkerhet på om kläderna 

är fräscha nog för att användas igen.  

Kunder  

Sekretess 

Konkurrenter 

Idag finns det ofta en plats i hemmet som är utvalt för använda plagg. Enligt vår 

marknadsundersökning är den vanligaste förvaringsplatsen för använda kläder en stol eller liknande. 

Andra vanliga förvaringsalternativ är att hänga upp plagg på en krok eller klädhängare. Vissa har en 

särskild hylla/låda i den ”vanliga” garderoben för använda kläder och många lägger använda plagg 

direkt i tvättkorgen.  

Uppfräschning av kläder sker oftast genom att de hängs ut och vädras. Detta är något många väljer 

att göra om det finns tid och möjlighet till det. Andra alternativ för att fräscha upp kläder är 

tvättmaskiner med särskilda uppfräschningsprogram samt Whirpools Prét-a-Porter. Den sistnämnda 

är en produkt som är hopfällbar och speciellt utformad för att fräscha upp och stryka kläder. Den 

klarar av ett till två plagg åt gången. Det finns däremot ingen produkt som både kan fräscha upp flera 

plagg och samtidigt förvara och dölja dem under en längre tid. Genom att göra ett QDF-hus fick vi 

även här fram att det som främst skiljer oss från våra konkurrenter är att wAirdrobe klarar av båda 

dessa moment. En annan betydande faktor är dess utseende. Se bilaga 13 för hela QDF analysen.  

Branschen 

Vi vill att wAirdrobe ska ingå i möbel- och heminredningsbranschen. Den passar in där som en 

funktionell samt miljövänlig möbel. Genom sin design kommer den inte förknippas med 

hushållsapparater. Möbelbranschen är attraktiv då inredning och liknande är ett sätt att visa sin 

status. Många möbler anses även som nödvändiga för att få vardagen att fungera. Inom 

möbelbranschen är konkurrensen hög och det finns allt från massproduktionsföretag som säljer 

billiga möbler till företag som specialdesignar dyra och exklusiva möbler. Vi ser ändå positivt på 

etableringen av vår produkt. wAirdrobe är en funktionell möbel som är anpassad till en stor marknad 

och kommer att bli attraktiv genom sitt pris.  
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Idag lägger en ensamstående utan barn i Sverige i genomsnitt cirka 7 300 kronor per år på möbler, 

inventarier och hushållsutrustning, vilket är cirka 4 % av hushållskassan. Sammanboende lägger cirka 

21 000 kronor inom samma kategori, vilket är 7 % av deras årliga hushållskassa. Statistik8 från 2009 

visar en ökning av försäljning av möbler och inredning på 41 procent mellan 2002-2007. 

Projektgruppen ser att det finns möjligheter att ta marknadsandelar i branschen, då wAirdrobe är en 

liten investering som bidrar till besparingar.  

6.3 Marknadsstrategi 
Sekretess 

6.4 Distribution 
Sekretess 

6.5 Tidplan 
Sekretess 

6.6 Ekonomiska beräkningar 
Sekretess 

6.7 Risker  
Sekretess   

                                                           
8
SCB http://www.scb.se/Statistik/NV/NV0109/2007A01d/NV0109_2007A01d_SM_NV19SM0905.pdf (2012-04-11) 

http://www.scb.se/Statistik/NV/NV0109/2007A01d/NV0109_2007A01d_SM_NV19SM0905.pdf
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7 Genomförandet 
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsprocessen för wAirdrobe.  

7.1 Förstudie 
Projektgruppen gjorde ett enkelt frågeformulär, se bilaga 16, där vi ställde ett antal frågor angående 

hur folk upplevde hanteringen av använda kläder, samt hur de ställde sig till att använda kläder mer 

än en gång. Projektgruppen frågade slumpvis 46 personer i alla åldrar utanför Maxi stormarknad vid 

högskolan Halmstad9 och fick fram att hälften av dessa kände igen sig i problemet. Nästintill alla 

tyckte att det var okej att använda plagg mer än en gång innan tvätt, om de känns fräscha. Vi 

upptäckte också att många tyckte det var svårt att svara på om de skulle vilja betala för en bättre 

lösning, då de inte visste hur denna lösning skulle kunna se ut.  

Projektgruppen ansåg att detta gensvar var tillräckligt för att undersöka problemet och befintliga 

lösningar närmre. Det bekräftade också att problemet inte var något som endast vi själva upplevde. 

Vi gjorde en benchmarking genom att söka i patendatabaser10 och på internet på ord som vädring, 

vädringsgarderob, ta bort lukt, fräscha upp kläder och så vidare. Vi upptäckte ett patent som kan 

fräscha upp kläder, se bilaga 17, men då det inte var i bruk var det inget som hindrade oss från vidare 

utveckling. Genom benchmarkingen hittade vi även inspiration för olika sätt att ta bort lukt. Vi såg 

också att problemet ofta diskuteras i bloggar, forum samt i artiklar, se bilaga 18. Till slut kunde vi dra 

slutsatsen att många upplevde ett problem med hanteringen av använda kläder, samt att ingen 

tillräckligt bra lösning finns på marknaden. 

Projektgruppen gjorde en enkätundersökning med hjälp av ett Googledokument som spreds via e-

post och på facebook. Vi fick svar från 435 personer i alla åldrar, både män och kvinnor, men det var 

från åldersgruppen 20-30 år vi fick flest svar. Se bilaga 12 för frågor och resultat. Vi fick genom 

undersökningen reda på att majoriteten använder t-shirt eller liknande plagg fler än en gång. 62 

procent slänger plagget över en stol eller soffa. 75 procent anser att använda plagg gör ens hem 

stökigare. Vidare så tvättar 79 procent av de tillfrågade kläder som kan ha varit tillräckligt rena för att 

användas igen. Vi fick även reda på att det vanligaste är att man har cirka tre-fem använda plagg 

liggandes. Med detta underlag kunde vi försäkra oss om att det finns ett behov för vår produkt. 

7.2 Idégenerering 
Marknadsundersökningen visade varför kläder i allmänhet tvättas för ofta. Orsaken var för att det 

finns en risk att de är ofräscha. Det betydde att projektgruppen behövde utveckla något som gör att 

användaren kan känna sig fräsch då den använder en tröja flera gånger utan att tvätta den.  

Projektgruppen fokuserade på att hitta tekniker för att ta bort lukt och som även kan appliceras på 

kläder. Vi använde olika brainstormingsmetoder och hittade olika lösningar för att ta bort lukt, se 

bilaga 19 för en lista på de alternativ som ansågs relevanta.  

Projektgruppen använde även brainstormingsmetoder, framför allt brainwriting, samt PAD för att ta 

fram förslag på hur produkten skulle kunna se ut, se bilaga 20 för skisser. De fyra utseende som 

projektgruppen tyckte bäst om ritades upp i CAD, vilket gjorde att vi bättre kunde se hur de skulle 

                                                           
9
 2011-10-17  

10
 Svensk Patentdatabas www.prv.se, European Opatent Office www.espacenet.com 

http://www.prv.se/
http://www.espacenet.com/
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fungera och passa i en hemmiljö. Se bilaga 21 för alla fyra CAD-ritningar. Utifrån dessa kunde vi sedan 

välja ett utseende att använda till vår slutprototyp. Vi beslöt även att våra övriga utseenden 

fortfarande är aktuella till en senare vidareutveckling av produktsortimentet.  

7.3 Planering 
Projektgruppen upprättade en planering där långsiktiga mål fördes in. Även aktiviteter som skulle 

utföras på kort sikt listades. Detta gav en överblick över vad som behövde göras hela tiden. Genom 

att lista samtliga aktiviteter minskade risken för att något skulle glömmas bort. Det fungerade även 

som en pådrivare så att projektets tempo hela tiden var högt. För planering och tidåtgång se bilaga 5. 

Allt som gjorts i projektet har projektgruppen dokumenterat i en projektdagbok. Varje vecka har 

detta sedan sammanfattats i en veckorapport som har skickats till handledaren. Veckorapporterna 

har gjort att projektgruppen hela tiden har stämt av vad som har skett under veckan och om vi har 

hunnit med det vi planerade. Detta har säkerställt att vi hela tiden har följt planeringen för att hinna 

med tänkta aktiviter i projektet.  

7.4 Finansiering 
Projektgruppen sökte och fick ett innovationsstöd från ALMI på 60 000 kronor för att finansiera 

utvecklingen av vår idé. Det gjorde att vi bland annat kunde göra tester, bygga prototyper samt 

beställa material från leverantörer. I december 2011 hölls en halvårsredovisning för projektet och då 

erhöll projektgruppen ett 10 000 kronors stipendium från Fåhrés minnesfond.  

7.5 Prototyper och tester 
Sekretess     

7.6 Utvärdering 
Sekretess 

Då miljön är en viktig faktor har projektgruppen kartlagt samtliga faser i vår produkts livscykel genom 

ett processträd, se bilaga 31. Utifrån processträdet har vi fått en helhetsbild i alla steg som visar hur 

wAirdrobe påverkar miljön.  

Projektgruppen gjorde också ett QFD-hus, där vi listade kundönskemål, produktfunktionskrav och 

konkurrenter. Utifrån QFD-huset fick vi bra koll på hur kundönskemål och funktioner hänger ihop och 

hur förändringar av vissa delar sedan påverkar dessa. Se QDF-hus samt hela analysen i bilaga 13. 

SWOT-analysen som projektgruppen gjorde visade en översikt över riskerna samt vilka möjligheter 

som finns. En svaghet är att om tillverkningsprocessen blir dyr så vi måste sätta ett högt pris till kund. 

Våra främsta styrkor är wAirdrobe är en unik, användarvänlig och miljövänlig produkt som löser ett 

vardagsproblem, vilket gör att den har möjlighet att bli en välkänd produkt på marknaden. Se 

komplett SWOT i bilaga 15. 

7.7 Nyhetsgranskning 
Sekretess  
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8 Framtid 
wAirdrobe har fått mycket positiv feedback från åskådare och personer som har fått se den. Det 

leder projektgruppen till att tro på en lyckad lansering och att produkten blir väl mottagen av 

kunderna.  

Sekretess 

Projektgruppen har sett att wAirdrobe är en produkt som idag saknas på markanden och ser en stor 

potential för produkten. Lyckas vi senare utöka produktsortimentet kan vi också nå ut till en stor 

bredd av kunder. Genom vårt starka engagemang och entreprenörskap har vi goda möjligheter att 

skapa någonting stort av wAidrobe. Detta styrks även av vårt långsiktiga mål att samarbeta med 

återförsäljare och ta produkten utanför Sverige. Det är vår ambition att alla ska vilja ha vår 

uppfräschningsgarderob i sitt hem.  
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9 Diskussion 
Projektet har gynnats av att projektgruppen har använt olika metoder. De vi har använt har hjälpt oss 

vid beslutfattningsprocesser samt för att snabbt skapa en överblick över situationer. 

Utvärderingsmatris är ett exempel på en metod som hjälpt oss ta beslut när vi skulle välja ett 

material till produkten. Vi gjorde aldrig en fullständig LCA, utan vi tyckte att det räckte med ett 

processträd. Där får vi all information som behövs för att se när och hur produkten påverkar miljön. I 

och med att vår produkt ska ha en positiv inverkan på miljön så vill vi självklart försöka minska alla 

stegen och inte bara de som kräver mycket energi. Andra metoder har varit bra för att komma vidare 

i projektet och få lite nya synvinklar, till exempel QFD. För övrigt tycker vi bäst om de metoder som 

går att anpassa så att de passar ens projekt, till exempel markandsundersökningar och tester. Dessa 

typer av metoder har även bidragit mest till projektets vidareutveckling. 

Projektgruppen har genom wAirdrobe uppfyllt projektmålen och har tagit fram en fungerande 

uppfräschningsgarderob. Produkten motsvarar även vår kravspecifikation. Vi har tagit fram en 

produkt som genom kombinationen av förvarning och uppfräschning skiljer sig från vad som finns på 

marknaden idag. Detta betyder främst en förbättring i användarvänligheten för hanteringen av 

använda kläder. Användandet av wAirdrobe kan leda till en beteendeförändring i allmänhetens 

tvättvanor som har en positiv effekt på miljön, eftersom utsläpp av kemikalier och energiförbrukning 

minskar.  

Under projektet har vi fått se vad det innebär att utveckla en helt ny produkt, det tar mycket längre 

tid än beräknat från början och kräver mycket arbete. Vissa delar av processen måste ha sin gång, 

det får ta den tid det tar. Det är viktigt att hela tiden arbeta effektivt, kan en process inte skyndas på 

måste en annan inledas under tiden. Vi har också förstått meningen av ordspråket ”allt som kan gå 

fel i ett projekt, går fel”. För att motverka effekterna av detta är det viktigt att planera, att ha en 

översikt av vad som behöver göras. Att räkna med förseningar är också viktigt och att ha en nära 

kontakt med leverantörer. Drabbas leverantörer av förseningar påverkar det även projektet. Vi har 

upptäckt att små studenter inte har mycket att säga till om, leverantörerna prioriterar tyvärr sina 

större kunder lite för ofta. Vi tycker att vår planeringsform har fungerat bra för oss. Där såg vi hela 

tiden vad som behövde göras för att föra utvecklingen framåt. Det svåra är att fokusera på rätt sak 

och att hela tiden göra det som tillför mest värde i projektet. Vi har lyckats bra med detta, framför 

allt genom ett bra samarbete inom projektgruppen. Det är också den faktorn som har bidragit mest 

till att vi lyckats skapa ett bra resultat. Vi kompletterar varandra mycket bra eftersom vi har olika 

kunskapsbakgrunder. Det den ena saknar har den andra. Vår kunskapsbredd har vi vunnit mycket på. 

När vi blickar framåt känner vi att produkten har stor potential då alla egentligen kan ha nytta av 

den. Sedan tidigt i projektet stod det klart att lösningen måste vara en som användaren enkelt kan ta 

till sig annars skulle vi aldrig lyckas övertyga den att köpa produkten. Nu när vi har en fungerande 

prototyp kan vi utnyttja den för att visa och beskriva vår lösning. Vi hoppas givetvis på mycket positiv 

respons som kan hjälpa oss framåt mot nya mål.  

Sammanfattningsvis vill vi avsluta med att säga att det trots mycket arbete har varit roligt att arbeta 

med projektet. Det känns extra roligt när vi är så nöjda med resultatet. Vi har lärt oss mycket på 

vägen och det ska bli spännande att se vad framtiden utvisar. 
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Bilaga 1 - Kravspecifikation  
 

Analys av funktioner     

Funktion   Klass Funktionsgräns 

Eliminera Lukt HF   

Förvara Kläder HF 6 plagg 

Stryka Kläder Ö   

Spara Energi N  

Underlätta Klädhantering N  

Minimera Tvättning N  Inte ta bort fläckar och synlig smuts 

Vara Användarvänlig N  Enkel och innehålla få moment 

Passa Hemmiljö N   

Ta Lite plats N  

Kunna Rengöras N Produkten 

Medge Fräschhet N Klädesplagg 

 

Analys av miljö     

Funktion   Klass Funktionsgräns 

Vara Återvinningsbar Ö   

Vara Energisnål N  

Maximera Miljövänlighet Ö Tillverkningsprocess  

Maximera Miljövänlighet Ö Användning av produkten 
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Analys av Konstruktion     

Funktion   Klass Funktionsgräns 

Tåla Fukt N   

Klara Temperaturförändringar N  

Motstå Slitage N   

Vara Stabil N Inte gå att välta 

Vara Hållbar N Vid användning 

Säkra Elektronik N  Från användare 

Uttrycka Kvalité N   

Underlätta Användarvänlighet N   

Minimera Tillverkningskostnad N  

 

  



 

3 

Bilaga 2 - Projektorganisation 
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Bilaga 3 - Innovationsstöd 
 

 



 

5 

Bilaga 4 – Kostnader 
 

Sekretess  
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Bilaga 5 - Tidsplan 
 

Sekretess 
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X-axeln visar veckonummer och Y-axeln motsvarar antalet timmar vi lagt på projektet under veckan.  

Total summerad arbetstid: 871 timmar 
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Bilaga 6 - Sekretessavtal 
 

Vid utförande av projektarbeten av U3 i kursen Nyproduktutveckling 2011/12, 

som avhandlar produktutveckling för olika företag eller i egen regi, kan det 

förekomma information som är av konfidentiell natur avseende både 

produkter, som kan komma att patenteras eller vidareutvecklas, och om 

företag. Projektarbetena utförs i till stora delar gemensamma lokaler, varvid de 

olika projektgrupperna har god insyn i varandras arbeten. På grund av detta 

finns upprättat följande 

 

Sekretessförbindelse 

Undertecknad förbinder sig, såsom deltagare i projektarbete omnämnt ovan, 

genom underskrift på baksidan av detta papper, att behandla information om 

de produkter som projektarbetena avhandlar, och information om företag, 

såsom projekt, produktutveckling, produkter, marknader med mera, som fås 

under projektarbetena konfidentiellt. Diskussioner får dock föras inom den 

krets som deltar i projektarbetena. Information som inhämtats vid 

projektarbetena får således inte diskuteras med eller yppas till personer 

utanför denna krets. 

Sekretessförbindelsen omfattar inte information som återfinns i offentliga 

handlingar eller på annat sätt är offentlig. 

Brott mot denna sekretessförbindelse kan medföra skadeståndsskyldighet, 

utan någon begränsning av beloppet, enligt skadeståndslagen, lag 1972:207. 

Sekretessförbindelsen gäller till och med 31 december 2016. 

Undertecknande sker på baksidan av detta dokument. 
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Bilaga 7 - Materialspecifikation  
 

Sekretess  
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Bilaga 8 - Styrsystem 
 

Sekretess  
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Bilaga 9 - Bruksanvisning 
 

Sekretess 
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Bilaga 10 - Energiberäkningar 
 

Sekretess  
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Bilaga 11 - Ritningar 
 

Sekretess  
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Bilaga 12 - Marknadsundersökning 
 

435 svar 

1. Hur gammal är du? 

 

 
2. Man eller Kvinna? 

 

 
 

 

3. Hur många gånger använder du en t-shirt eller liknande plagg innan den tvättas? 

 

 

 
 

 
 

Ålder Antal svar Procent  

<20 42 10% 

20-30 299 69% 

30-40 50 11% 

40-60 38 9% 

60+ 6 1% 

Kön  Antal svar  Procent 

Man 
 
237 54% 

Kvinna 
 
198 46% 

Användande  Antal svar Procent 

1 gång 
 
91 21% 

2 gånger 
 
195 45% 

3 gånger 
 
109 25% 

fler än 3 gånger 
 
40 9% 
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4. Du har använt en t-shirt, den ser inte smutsig ut och känns fortfarande ren. Var gör du av den? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 

5. Svarade du "Annat" på föregående fråga? Ange var här: 

Exempel på svar: ”Hänger ut och vädrar den i ett par timmar”, ”Använda kläder högen” och ”Särskild 

låda i garderoben” 

 

6. Hur många använda plagg har du normalt liggandes/hängandes? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Var  Antal svar Procent 

Tillbaka i garderoben bland de ej använda kläderna 
 
113 26% 

Slänger den över en stol/soffa 
 
269 62% 

Hänger upp den på en krok 
 
78 18% 

Slänger den på golvet 
 
32 7% 

Tvättkorgen - den ska tvättas! 
 
61 14% 

Annat 
 
25 6% 

Antal plagg  Antal svar Procent 

1-2 
 
88 20% 

3-5 
 
197 45% 

6-10 
 
102 23% 

>10 
 
38 9% 

Inga 
 
10 2% 

1-2 

3-5 

6-10 

>10 

Inga 
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7. Tycker du att dina använda kläder gör ditt hem stökigare? 

 
 

 

8. Händer det att du tvättar kläder som kan ha varit tillräckligt rena för att använda igen? 

 

 
 

 

9. Om Ja på föregående fråga, varför? 

 
 

 

Varför?  Antal svar Procent 

Jag är osäker på om de är tillräckligt fräscha 
 
267 78% 

Jag kan inte hålla ordning på plagg jag har använt 
 
126 37% 

Jag har ingen plats att ha använda kläder på 
 
54 16% 

 
Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 

 

Gör anv. kläder 

hemmet stökigt? 
 Antal svar Procent 

Ja 
 
325 75% 

Nej 
 
110 25% 

Tvättar rena kläder?  Antal svar Procent 

Ja 
 
345 79% 

Nej 
 
90 21% 
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10. Har du något att tillägga om dina kläd- eller tvättvanor, gör det gärna här! 

Kommentarer vi fick: 

”hade jag haft egen tvättmaskin i lägenheten, hade jag tvättat oftare och inte flera maskiner på 

samma gång. Då tror jag inte heller att det hade blivit en massa använda kläder liggande..” 

”På fråga tio skulle jag vilja säga att när jag ändå tvättar kan jag lika gärna tvätta dem med så håller 

de sig renare längre och jag slipper tvätta snart igen” 

”Skulle nog inte köpa något tillbehör till garderoben om det inte verkligen var speciellt, tvättar hellre” 

”måste spara använda plagg mkt och länge, eftersom man bara använder samma plagg en gång per 

vecka av estetiska skäl” 

”Lukten påverkar om man kan använda dem igen eller inte.” 

”jag borde utöva bättre klädvård då jag bara köper märkeskläder, men det är för jävla jobbigt.” 

”Det är tråkigt när ett "udda" plagg, dvs ett som inte kan tvättas med de andra, tar upp en hel maskin 

bara för att det känns ofräscht!” 

”Har inget luktsinne så jag tar hellre det säkra före det osäkra.” 

”Försöker att använda plagg tills de är smutsiga, tycker inte om att tvätta i onödan för miljön och 

fåfängans skull” 

”Hade jag haft balkong hade jag nog tvättat mer sällan, då det blir lättare att lufta kläder som kanske 

inte egentligen är smutsiga men luktar lite ofräscht.” 

”Ofta väntar man att tvätta vissa kläder så länge det går eftersom det sliter på dem att tvätta dem. 

Jeans tvättar jag helst aldrig.” 

”Luktar kläder rök eller matos tvättar jag dem oavsett.” 

”Mina träningskläder hänger överallt!” 

”Har försökt reducera mitt tvättande av egna kläder då det sliter på kläderna.” 

”Sällan är t-shirtarna smutsiga utan luktar endast lite svett” 
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Bilaga 13 - QFD 
Se Bild 13.1 på nästa sida för QDF Matrisen 

Sekretess
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Bild 13.1  

Sekretess 
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Bilaga 14 - Ekonomiska beräkningar 
 

Sekretess 
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Bilaga 15 - SWOT 
 

Sekretess  
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Bilaga 16 - Frågeformulär 
  Kvinna    Man    

 -20 20-30 30-50 50+ -20 20-30 30-50 50+ 

1. Hur ofta 
tvättar du? 

                

>1g/vecka                 

1g/vecka                 

2g/månad                 

<2g/månad                 

                 

2. OK att anv. 
kläder mer än 
en gång? 

                

Ja                 

T-shirt/Linne                 

Byxor                 

Skjortor                 

Utanpå-tröjor                 

                  

Nej                 

varför?                 

                 

3. Var förvarar 
du använda 
kläder? 

                

Krok                 

Golvet                 

Stol                 

Garderob                 

Tvättkorg                 

varför?                 

Annat:                 

                 

4. Betala för 
en lösning? 

                

Ja                 

                  

Nej                 
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Bilaga 17 - Konkurrerande patent 
 

Sammandrag av EP1057923(A1)11  

 

 

An apparatus for treating a fabric article which includes a collapsible or expandable container 

that is made from a material that defines an interior void space having an open volume of 

between about 0.75 m<3> and about 0.05 m<3>, and an opening. The apparatus also includes 

a humidity provider; a heating element; a hangar for suspending at least one fabric article 

within the interior void space of the container; a vent; and an air circulation device. The 

container can be collapsed to at least about 50%, preferably at least about 40%, and more 

preferably at least about 25% of its open volume.  

  

                                                           
11

 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=72&adjacent=true&locale=se_se&

FT=D&date=20001206&CC=EP&NR=1057923A1&KC=A1 (2012-05-09) 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=72&adjacent=true&locale=se_se&FT=D&date=20001206&CC=EP&NR=1057923A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=72&adjacent=true&locale=se_se&FT=D&date=20001206&CC=EP&NR=1057923A1&KC=A1
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Bilaga 18 – Benchmarking 
 

”Sköt dina kläder rätt så håller de längre. Här är lite tips från oss om hur du skall vårda dem på rätt 

sätt. Generellt tvättar vi våra kläder ofta. Ibland kanske lite för ofta. Många gånger kan det räcka att 

vädra ett plagg för att det skall bli fräscht igen och emellanåt kan man borsta upp lystern i materialet 

igen med en klädborste.” 

Modecentrum.nu www.modecentrum.nu/skotsel-tvattrad/ (2012-05-09) 

 

Få dina kläder att räcka längre 

Jessica Berghult är stylist och klädvårdsproffs. Hon vet vad du behöver för att ta hand om dina kläder. 

 

Vad är egentligen klädvård? 

– Det är att se till att dina kläder inte missfärgas eller tappar formen. Tvätta dem inte i onödan! 

Fläckar kan du ta bort till exempel genom att borsta eller försiktigt badda med en fuktig trasa.  

 

Är det inte enklare att bara tvätta? 

– Det är så onödigt, och du behöver ingen universitetsutbildning i klädvård för att få dina plagg att se 

snygga ut. Tid, lite kunskap och några väl beprövade husmorstips är allt som behövs för att få 

kläderna att hålla stilen. Men investera gärna i ett riktigt bra strykjärn med ångfunktion. 

 

Finns det några grundregler? 

– Ja, de är faktiskt ganska enkla: följ alltid tvättråd, förvara kläderna rätt och vädra dem ofta. Men 

det finns ännu fler knep och bra prylar att ha hemma. 

PROFFSETS BÄSTA KLÄDVÅRDSTIPS 

Häng rätt 

Långtifrån alla kläder mår bra av att torka på tvättlina. Skjortor och blusar hänger ut sig och blir 

lättare att stryka om de får torka på en bredare galge, gärna uppblåsbar eller vadderad. Stickade 

plagg ska helst torka liggande. Fina plagg i ull mår bäst av att rullas in i en frottéhandduk medan man 

försiktigt trycker ut fukten. Undvik vridande och gnuggande. Låt torka liggande på torkställning. 

 

Vädra mer 

Vädring är ett underskattat skötselråd. Tar man för vana att vädra sina kläder behöver de tvättas mer 

sällan. Skaffa en bra vädringsstång på altanen eller balkongen – det sparar du många tvättar på.  

 

Ånga mer  

Festkläder är ofta tillverkade i känsliga tyger och är sköra. Ett tips är att investera i ett bra strykjärn 

med ångfunktion. Det slätar ut och fräschar upp plagget. Det går oftast att ånga svett- och röklukt ur 

plagget med ett vanligt strykjärn.  
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Borsta mer  

Jackor, kostymer, kavajer och fina ytterplagg i ull behöver som regel inte tvättas så ofta. Det räcker 

att borsta, vädra eller ånga efter användning. Just borste och roller är nycklar till att hålla plagget 

fräscht länge. De flesta fläckar kan borstas bort eller försiktigt baddas bort med fuktig trasa.  

 

Använd skafferiet 

Ett krympt ylleplagg kan ibland räddas genom ett dopp i ljummet vatten med bikarbonat. Färg kan 

fixeras med lite vinäger efter tvätt i sista sköljvattnet. Svettdoft och annan dålig lukt kan tas bort med 

ättika: lägg kläderna i blöt i handfatet, häll i cirka 0,5 dl ättika. Låt ligga en stund och tvätta sedan 

som vanligt. Man kan även dosera ättikan direkt i tvättmedelsfacket i tvättmaskinen, då behövs 1,5 dl 

24-procentig ättika. 

 

Frys bort dålig lukt 

Stoppa det som luktar illa i en plastpåse och lägg i frysen över natten. Glöm inte att ta ut plagget från 

påsen innan den tinas upp för att slippa fukt. Kan hjälpa mot illaluktande plagg och skor. 

 

Undvik tumlare och kemtvätt  

Torktumlaren sliter onödigt mycket på fibrerna i plagget. Den enda gången det är motiverat att 

torktumla är när du vill undvika kemtvätt, exempelvis för dunjackor. Kemtvätt är ur både miljö- och 

slitagesynpunkt ett ännu sämre alternativ till tvättmaskin. 

Allt i hemmet www.alltihemmet.se/Artiklar/Fa-dina-klader-att-racka-langre/ (2012-05-09) 

 

 

” tvätta kläder så sällan som möjligt. de blir slitna, urtvättade och blaskiga om man tvättar dem för 

många gånger. /…/ vädra. häng upp dem på en galge och låt dem hänga ute eller nära ett fönster. 

visst, de kommer inte lukta blommigt sköljmedel, men de blir fräschare, och ofta räcker det med en 

ordentlig vädring.” 

Vykort till min syster (Blogg)  http://vykorttillminsyster.blogg.se/2011/july/hallbarare-klader.html 

(2012-05-09) 

 

 

”hur förvarar ni använda kläder som ska användas igen innan tvätt? 

När vi klär av oss inför natten så har vi ingen självklar plats att förvara de använda kläderna på. Hur 

har ni andra det hemma hos er? Finns det någon bra, snygg lösning? För nu ser det stökigt ut på en 

gång bara för att det hänger kläder framme” 

Familjeliv.se (forum) http://www.familjeliv.se/Forum-22-87/m59381385.html (2012-05-09) 

 

http://www.alltihemmet.se/Artiklar/Fa-dina-klader-att-racka-langre/
http://vykorttillminsyster.blogg.se/2011/july/hallbarare-klader.html
http://www.familjeliv.se/Forum-22-87/m59381385.html
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Bilaga 19 - Olika sätt att ta bort lukt 
 

 

Sekretess 
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Bilaga 20 - Idéskisser 
 

     S  

Sekretess 
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Bilaga 21 - CAD modeller 
 

Sekretess 
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Bilaga 22 - Bilder testprototyper 
 

Sekretess  
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Bilaga 23 - Test olika lukter med olika metoder 
 

Sekretess 
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Bilaga 24 - Prototyp 
 

Sekretess  
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Bilaga 25 - Tester 
 

Sekretess 
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Bilaga 26 - Sluttest lukt 

 
Sekretess   
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Bilaga 27 - Test utslätning av skrynklor 
 

Sekretess 
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Bilaga 28 - Test av finare plagg/känsliga material  

  
Sekretess 
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Bilaga 29 - Utvärderingsmatris material 
 

Sekretess 
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 Bilaga 30 - FMEA 

 

Sekretess
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Bilaga 31 - Processträd 
 

Sekretess  
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Bilaga 32 - Nyhetsgranskning 
 

 

Sekretess 

 


