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Sammanfattning 
Rapporten är en dokumentation av Ina Grytings examensarbete för en högskoleexamen inom 

innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet är gjort på uppdrag av Orthex 

group AB med målet att skapa framtidens skoförvaring. Det utfördes med hjälp av traditionell 

produktutvecklingsmetodik, designprocessen och inkluderar faserna projektplanering, för-

studie, konceptgenerering, konceptutveckling och projektavslut. Orthex group är ett inter-

nationellt företag som fokuserar på formsprutade konsumentprodukter i plast. De utförde en 

undersökning tillsammans med TNS Sifo som visade att oavsett boendeform har människor i 

dagsläget problem med sin skoförvaring.  

 

Som tidigare nämnt visar undersökningar att de flesta finner någon form av problem med sin 

skoförvaring, däremot skiljer sig behoven åt. Därför blev målet att skapa ett förslag till lösning 

för skoförvaring som passar de flesta skostorlekar och modeller. Utifrån användar-

undersökningar kunde de mest väsentliga behoven ringas in vilket skapade en konkret krav-

specifikation som stämde överens med företagets tidigare uppsatta mål och förstudien. 

Kravspecifikationen låg sedan till grund för efterkommande arbete i form av koncept-

utveckling.  

 

För att ta fram koncept användes idégenerering tillsammans med en fokusgrupp. Med stöd i 

olika kreativitetsmetoder kom gruppen fram till goda resultat. Idéerna kunde sedan finslipas 

och värderas utifrån kravspecifikationen. Utifrån värderingen presenterades två koncept för 

uppdragsgivaren som ansåg att ett av de föreslagna var värdefullt att ta vidare. Det slutgiltiga 

konceptet utvecklades med hjälp av handskisser, modeller i kartong, CAD och 3D-utskrift.  

 

Projektet fick ett bakslag då det visade sig att vissa subfunktioner inte gick att formsprutas. En 

plastexpert togs därför in för att diskutera idéer för anpassning till tillverkningsmetoden. Detta 

gav lyckade resultat och konceptet färdigställdes inom tidsramen.  

 

Projektet resulterade i en modulkonstruktion där användaren själv kan utforma sin sko-

förvaring. Den består av en ram som förenklar väggfästning eller stapling och en låda med 

avskiljande plan vilka kan modifieras utifrån önskemål. 

 



Abstract 
This report is a documentation of Ina Grytings project for a bachelor’s thesis in innovation 

technology and design at Karlstad University. The project is commissioned by Orthex group 

AB with the aim of creating the shoe storage of the future. It approached by using traditional 

product development methodology and the design process. Orthex group is an international 

company that focuses on consumer products made from injection molded plastic. They made a 

survey together with TNS Sifo which showed that regardless of the type of housing, people 

today have problems with their shoe storage. 

 

As previously mentioned, surveys show that most people find some kind of problem with their 

shoe storage, but the needs differ. Therefore, the goal was to create a proposal for a solution for 

shoe storage that fits most shoe sizes and models. Based on user surveys, the most essential 

needs were established in and created a concrete requirement specification together with the 

company's previously set goals and pre study. The requirement specification formed the basis 

for upcoming work in the form of concept development. 

 

In order to develop concepts, idea generation was used together with a focus group. With 

support in different creativity methods, the group came up with good ideas. The ideas could 

then be refined and valued based on the requirement specification. Based on the valuation, two 

concepts were presented to the client who considered one of them to be valuable for further 

work. The final concept was developed using sketches, cardboard and CAD models. 

 

The project received a setback as it was shown that some sub-functions could not be injection 

molded. A plastics expert was therefore contacted to discuss ideas for adaptation to the 

manufacturing method. This gave successful results and the concept was completed within the 

time frame. 
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1. Inledning 
Projektet är enskilt utfört av studenten Ina Gryting vid Karlstads universitet. Det är det sista 

examinerande projektet för en Högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. 

Kursen MSGC12 ger studenten möjlighet att visa och utveckla sina kunskaper som grundats 

under utbildningen. Catharina Cronsjö är handledare till projektet på Orthex group, Lennart 

Wihk är handledare på Karlstads universitet och Leo de Vin är examinator.  

 

1.1 Bakgrund 
Orthex group har sedan en tid tillbaka hjälpt människor med förvaring i sina hem. De har skapat 

förvaringsboxar för alla områden men det de ännu inte har bemästrat är skoförvaringen. 2017 

gjorde Orthex group tillsammans med TNS Sifo en marknadsundersökning med inriktning på 

förvaringsbehov i hemmet där man kom fram till att oavsett boendeform har människor svårt 

att förvara sina skor på ett praktiskt vis, se bilaga 1. De har nu därför tagit hjälp av Karlstads 

universitet och en student vid högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och 

design för att ta fram en lösning. Projektet fungerar som ett slutgiltigt examinerande projekt för 

att visa de kunskaper som utbildningen medfört. 

 

1.2 Problemformulering 
Utifrån bakgrunden formulerades frågeställningen: Hur kan en skoförvaring utformas för att 

passa en så bred användargrupp som möjligt. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka hur förvaringen av skor ser ut idag och hur den kan 

förbättras. Genom ingenjörsmässig kunskap och metoder för industridesign ska ett förslag till 

en produkt tas fram som tillåter förvaring av alla typer av skor och storlekar. Projektet är 

individuellt och ska ta fram förslag på lösning av problemeatiken med skoförvaring samt ligga 

till nytta för Orthex group AB för vidare utveckling. Beslut och lösningar ska vara grundade i 
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ett utförligt förarbete som inkluderar konkurrensanalys, marknadsanalys och kundanalys. 

Själva projektet är akademiskt utfört enligt formell rapportskrivningssed.  

1.4 Målsättning 
Målet med projektet är att ta fram ett förslag på lösning som underlättar förvaring av skor som 

passar för en bred användargrupp. Detta mål är skapat utifrån den undersökning Orthex group 

tillsammans med TNS sifo gjorde med inriktning på förvaringsbehov i svenska hem. Den visade 

att oavsett boendeform har människor svårt att förvara sina skor på ett praktiskt vis. Projektet 

ska dessutom resultera i en skriftlig och muntlig presentation av projektet samt en fysisk 

skissmodell, gärna 3D-printad. 

 

Projektet pågår mellan veckorna 4–23 och kommer avslutas med en utställning samt en 

presentation 27–28 maj.  

1.5 Avgränsning 
Projektet har som avgränsning att produkten ska kunna produceras i Orthex goups fabriker. 

Detta medför att den ska gå att formsprutas. Projektet har även en tidsbegränsning som sträcker 

sig mellan vecka 4 - 23.  
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2. Metod 
2.1 Projektplanering 
Projektplanen skapas för att definiera ett bestämt och avgränsat mål. Den används också för att 

bestämma tidplan, resurser och arbetsformer. Detta skapar en grund för upplägget av projektet 

och något som både uppdragsgivare och projektdeltagare kan falla tillbaka på under projektets 

gång (Johannesson et al. 2004). Projektplanen måste vara godkänd av handledaren vid 

Karlstads universitet för att studenten ska få vara delaktig i deltidspresentationen.  Se bilaga 2. 

2.1.1 Tidplan 

Work Breakdown Structure-metoden (WBS) används för att identifiera vilka delar som måste 

ingå i projektet för att det ska gå att genomföras. Här behövs ingen inbördes ordning eller 

tidsomfattning (Eriksson, Lilliesköld 2005). Med en WBS är det enkelt att visualisera projektets 

struktur och är den välgjord förenklar den kommande steg i projektförberedelserna (Tonnquist 

2018).  Se bilaga 3. 

 

Utifrån de identifierade faserna skapas ett Gantt-schema för att beskriva hur de olika delarna 

hänger ihop och hur deras tidfördelning ser ut. I Gantt-schemat visas på Y-axeln projektets 

aktiviteter och på X-axeln löptiden under projektets gång. Ur schemat kan det avläsas när vilken 

del av projektet startas och avslutas och att en viss aktivitet måste avslutas för att en annan ska 

kunna påbörjas. Ett Gantt-schema ger en överskådlig, grafisk bild av hur projektets faser hänger 

ihop (Eriksson, Lilliesköld 2005). Se bilaga 4.  

2.1.2 Riskanalys 

En riskanalys görs för att minimera de risker som finns i projektet och definiera orsaken till 

dessa. Med hjälp av miniriskmetoden kan riskerna identifieras och hanteras på ett enkelt sätt. 

Riskerna rankas utifrån sannolikhet och konsekvens som sedan multipliceras till ett risktal. Med 

hjälp av risktalet går det sedan enkelt att rangordna riskerna. För varje risk definieras även en 

lösning eller försiktighetsåtgärd som minimerar risken att de inträffar, Se bilaga 5. (Eriksson, 

Lilliesköld 2005) 
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2.2 Förstudie 
Syftet med förstudien är att analysera uppdraget, kartlägga intressenter och förutsättningar samt 

identifiera nyttan och risker med projektet för att minimera osäkerheten (Tonnquist 2018). 

Målet med förstudien är att definiera VAD produkten ska uträtta. Till förstudien hör därför 

resultaten från behovsformuleringen. Hit hör även marknadsanalys, konkurrensanalys, produkt-

kostnader och historiska data. Genom att tidigt identifiera kostnader och faser för produkt-

utvecklingsprojektet minskas risken att tvingas göra dyra förändringar i slutet av processen 

(Johannesson et al. 2004). 

2.2.1 Litteraturstudie 

Projektet inleds med en litteraturstudie för att med hjälp av tidigare studier kunna definiera 

syftet med projektet. För att underlätta framtida arbete inom projektet analyseras relevanta 

artiklar och tidigare arbeten inom området. Studien innefattar befintlig information kring hur 

skoförvaring sker idag, hur marknaden ser ut, vilka ergonomiska aspekter som finns samt 

formsprutningens egenskaper och begränsningar. Informationen kompletterades succesivt 

under projektets gång när specifika områden behövde besvaras eller fördjupas.  

2.2.2 Användarstudie 
Enkätundersökning 

För att få svar på hur skoförvaringen ser ut idag i svenska hem och vilka problem som 

människor upplever kring detta skapades en enkätundersökning. En enkätundersökning är en 

kvantitativ undersökningsmetod för att få ett stort antal svar av olika typer av människor för att 

få en så objektiv bild som möjligt (Johannesson et al. 2004).  

Intervjuer 

Intervjuer är ett bra sätt att skapa en uppfattning om enskilda människors känslor och 

upplevelser kring ett ämne. Beroende på hur strukturerad intervjun är kan ordningen frågorna 

ställs i förändras utifrån situation. Det är därför en friare metod än en standardiserad enkät. 

Intervjuer ger inte en djupare kunskap inom ämnet men kunskapen blir mer nyanserad och får 

fler dimensioner. Vissa frågor kan vara standardiserade för att göra jämförelser mellan olika 

personer och resultat (Svensson et al. 2015). 
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Fokusgrupp 

För att få en mer djupgående inblick i behovet och önskemålet hos användarna skapas en 

fokusgrupp med representanter från varierande användargrupper. Här finns möjlighet att få ett 

mer kreativt samtal utan allt för styrda frågor. Tack vare gruppdiskussionen kan personerna 

komma fram till nya idéer eller resonemang genom att bygga vidare på varandras tankar. Det 

är viktigt att gruppen känner sig bekväm för att inte hämma diskussionen (Johannesson et al. 

2004). Det är viktigt att samtliga i gruppen är bekanta med ämnet när denna metod används. 

Därför passar den väl till ändamålet då de tillfrågade har en tydlig inblick i området och kan 

relatera till frågeställning och behov. Precis som Ahrne et al. (2015) beskriver är metoden ett 

bra sätt att få målgruppens beskrivning på ämnet i sina egna ord. Den går att använda i olika 

stadier av ett forskningsprojekt och fungera antingen som grund till en enkätundersökning eller 

som komplement till de kvantitativa resultaten.  

Personas 

Personas skapar en abstrakt beskrivning av den tilltänkta användaren av produkten (Pruitt 

2003). De gör det lättare för en designer att inrikta sin produkt till användaren men även att 

sälja in sin produkt till beställaren. Personas baseras på informationen från enkäter, intervjuer 

och fokusgrupper. 

2.2.3 Studiebesök 
Studiebesök görs som en kombination av observation och intervju. Eftersom det är viktigt för 

projektet att intervjuer görs med anställda på Orthex group kan inte observationen vara dold. 

Detta beror på att vid dolda observationer går det inte alltid att använda sig av egentliga 

intervjuer som komplement. Den öppna observationen kan dock göra att de observerade agerar 

annorlunda när de är medvetna om att de är observerade. Hos Orthex group är dock den största 

delen av produktionen automatiserad och utförs av maskiner och robotar vilket gör att 

observationen inte påverkar resultatet markant (Ahrne et al. 2015). 

2.2.4 Tidigare arbeten och research 
För att kunna analysera och dra slutsatser av tidigare arbeten gällande problematiken med 

skoförvaring görs en övergripande studie. Här avläses tidigare lösningar och resultat. 
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2.2.5 Marknadsanalys/ konkurrentanalys 
För att skapa en bild av hur dagens marknad möter kundens behov och krav görs en analys av 

marknaden och de befintliga konkurrenterna. De konkurrerande produkterna analyseras för att 

se hur de möter kundens krav och önskemål (Johannesson et al. 2004). Den görs med hjälp av 

internet och besök i butiker. Även en diskussion med produktutvecklingsansvarige på Orthex 

group kring hur marknaden upplevs från företagets perspektiv genomförs. 

 

2.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen används för att definiera uppgiften, på vad som ska åstadkommas under 

projektet och den är baserad på de krav och önskemål som intressenterna har ställt. Den används 

som en referens för att bedöma idéer och lösningars duglighet samt det slutgiltiga konceptet. 

Kravspecifikationen uppdateras och utvecklas dynamiskt under projektets gång (Johannesson 

et al. 2004). 

2.3.1 Kriteriematris 

Med stöd av Olssons matris, se bilaga 6, skapas en kriteriematris. Produktens kriterier definieras 

av kund och tillverkare baserat på kunskaper om tillverkning, användning och funktion 

(Johannesson et al. 2004). 

2.3.2 FMEA 

Felanalysmetoden FMEA bygger på subjektiva bedömningar av möjliga fel hos en produkt. 

Metoden gör det enklare att definiera de konstruktionsändringar som behöver förändras för att 

höja produktens systemsäkerhet. Metoden ingår i en iterativ process där felmöjligheterna 

identifieras, åtgärdas för att sedan testas igen. I FMEA:n analyseras fel-sannolikhet, 

allvarlighetsgrad och sannolikheten att inte upptäcka felet (Johannesson et al. 2004). 

 

2.4 Konceptgenerering 

2.4.1 Funktionsanalys 

Med hjälp av en funktionsanalys kan det totala konstruktionsproblemet delas upp i olika 

delfunktioner vilket gör att det är lättare att hitta lösningar per problemområde. Lösningarna till 
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delfunktionerna går sedan att kombinera till en fullgod produkt som uppfyller alla kriterier. 

Genom att definiera produktens huvudfunktion och sedan bryta ner den i delfunktioner blir det 

enklare att hitta en totallösning än att försöka hitta en totallösning direkt (Johannesson et al. 

2004). 

2.4.2 Kreativa metoder 

Idégenereringen är den centrala delen för att komma fram till nya koncept och lösningar. 

Metoderna är ett sätt att skapa ordning i det kreativa kaoset. Den totala friheten är inte alltid det 

som gör att idéerna flödar bäst utan vissa riktlinjer kan vara bra (Michanek 2007). 

6-3-5 metoden 

Metoden är bra när deltagarna är insatta i ämnet och hunnit fundera lite kring ämnet. Den går 

ut på att sex personer ska skapa tre idéer på fem minuter. Det är ett sätt att få ut många idéer på 

kort tid utan att kräva resurser annat än penna och papper. Deltagarna kan utveckla nya koncept 

eller bygga vidare på en annans (Michanek 2007). 

Fiskehistorier 

För att få igång kreativiteten används fiskehistorie-metoden. Precis så överdrivna som 

fiskehistorier kan vara ska deltagarna komma med överdrivna påståenden kring ämnet. 

Påståendena kan sedan utvecklas och förbättras när övningen är över, när idéerna möter 

verkligheten framkommer ofta nya perspektiv och möjligheter (Michanek 2007). 

Merlin 

Precis som den välkände trollkarlen i boken Svärdet i stenen använde fyra trollformler används 

dessa i metoden Merlin. De fyra trollformlerna förstora, förminska, ta bort och göra raka 

motsatsen används. Deltagarna utgår från produkten och ställs frågan “vad hade hänt om 

produkten hade förminskats?”. En diskussion uppstår då med idéer och tankar. Nästa av de fyra 

påståendena ställs sedan och skapar en ny diskussion. Metoden fungerar bra till utveckling av 

skoförvaring eftersom den lämpar sig bäst till utveckling eller förändring av befintliga 

produkter (Michanek 2007). 
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Stafettpinnen 

Den här metoden går ut på att deltagarna bygger på och utvecklar varandras idéer. Genom att 

skriva ner sin idé och skicka den till nästa person som ska utveckla det med nya aspekter och 

vinklar skapas nya koncept. Varje idé skickas ett varv bland deltagarna för att sedan avslutas 

hos idéns grundare som färdigställer konceptet och presenterar det. Den passar bra till koncept 

som har en enkel frågeställning (Michanek 2007). 

2.4.3 Modellarbete 

För att skapa en uppfattning kring mått och utformning skapas skissmodeller i enkla material. 

Dessa behöver inte vara gjorda i det tilltänkta materialvalet utan kan utformas i snabba 

material som kartong eller lera. Modellerna ger möjlighet att tydligare förklara koncept och 

konstruktionslösningar för utomstående. (Hallgrimsson 2012). 

 

2.5 Konceptval 
Konceptvalet är en iterativ process där de olika alternativen analyseras och jämförs mot 

befintliga produkter på marknaden (Ulrich 2012). 

2.5.1 Elimineringsmatris 

För att eliminera “dåliga” lösningar används en elimineringsmatris. Där värderas lösningarna 

efter; löser huvudproblemet, uppfyller alla krav, realiserbar, inom kostnadsramen, säker och 

ergonomisk, passar företagets produktprogram och tillräcklig information. Eliminerings-

matrisen ses som det första steget i urvalsprocessen där koncepten bedöms om de ska tas vidare 

eller inte (Johannesson et al. 2004). 

2.5.2 FMEA 

Varje koncept behöver en egen analys av felmöjligheter för att kunna bedömas se avsnitt 2.3.2. 

2.5.3 Prototyp 

Prototyper skapas för att ge en uppskattning av den färdiga produkten. Det är sätt att se och 

känna på produktens funktioner och anpassa dem efter upplevelserna. Prototypen består av 

någon form av tredimensionell representation av konceptet, detta innebär att en datorsimulation 

kan ses som en prototyp (Ulrich 2012). 
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2.5.4 Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktion görs en specificering av produktens egenskaper. Allt från material, mått, 

tillverkningsmetod och standardkomponenter. Detta görs som ett sista steg för att 

uppdragsgivaren ska ta vidare produkten till produktion (Ulrich 2012). Till detalj-

konstruktionen innefattas en CAD-modell (Computer Aided Design) som kan utvecklas 

tillsammans med/ utifrån prototypen. 

2.6 Projektavslut 
Projektet avslutas med en överlämning till företaget med resultat, kunskaper och insikter. Detta 

kan Orthex group sedan välja hur de vill ta vidare. Kursen avslutas med en muntlig presentation, 

en rapport och opponering. 
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3. Resultat 
3.1 Projektplanering 

3.1.1 Tidplan 

En preliminär tidsplanering för projektet från start till sista inlämningsdatum. Schemat är 

baserat på förutbestämda datum för inlämningar och tidsramar samt egna erfarenheter av hur 

stor omfattning de olika faserna har. Schemat följdes allt eftersom projektet fortgick med vissa 

förändringar. Schemat saknar en kritisk linje eftersom alla faser är beroende av att den förra är 

avslutad för att börja. Skrivandet av rapport planerades ske löpande under projektet för att hålla 

en färsk dokumentering av metoder och resultat. 

3.1.2 Riskanalys 

Miniriskmetoden visade att de största riskerna med projektet var kommunikation, bristfälliga 

resultat och sjukdom där alla hade risktalet 15. För att hantera dessa risker togs åtgärderna 

öppen dialog, tydliga och väl förberedda frågor samt ett framtungt projekt fram. Se tabell 1. 

 

Tabell 1 Riskanalys 

# Identifierad risk SAN KON R/V Riskåtgärd 

R1 Missar en deadline 1 5 5 Noggrann tidsplanering, 

framtungt projekt 

R2 Dålig kommunikation mellan 

Uppdragsgivare och projektledare 
3 5 15 Tydlig och öppen dialog redan 

från start 

R3  Icke tillfredsställande resultat från 

analys 
3  5  15  Tydliga frågor och väl förberett 

analysmaterial 

R4  Uppdragsgivaren är missnöjd med 

idéer/resultat 
2   5 10  Tydligt uppsatta mål med en 

öppen och ärlig dialog 

R5  Sjukdom 3  5 15 Framtungt projekt som är 

förberett på schemaändringar 
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3.2 Förstudie 
Förstudien är gjord för att skapa en ökad kunskap inom huvudområdena: 

• Användaranalys 

• Marknadsanalys 

• Konkurrensanalys 

• Metodanalys 

• Information kring tillverkningsmetoden formsprutning 

Den görs för att underbygga val och bredda kunskaperna inom området.  

3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien gjordes med hjälp av Diva-portal som är ett arkiv för forskningspublikationer 

och studentuppsatser. Även Karlstads universitetsbibliotek och databasen “one search” 

användes för analys. Internet användes gällande insamling av information. 

3.3.1 Formsprutning och polymera material 

Formsprutning används både för termo- och härdplaster. Det är den vanligaste 

tillverkningsmetoden för stora volymer av 3D-termoplastdetaljer och kan även användas till 

härdplaster. Vid termoplasttillverkning matas plastgranulat fram med hjälp av en uppvärmd, 

roterande skruv till formsprutningsmaskinen. Den höga temperaturen gör att plastgranulatet 

smälts och överhettas till en temperatur på ca 200–300°C. Skruvmataren pressar sedan smältan 

in i formverktyget som är tvådelat och kylt. Smältan stelnar snabbt i verktyget och stöts sedan 

ut med hjälp av utstötare (Johanesson, H et al 2004). 

 

Vid formsprutning är det viktigt att tänka på produktens släppvinklar. Om produktens sidor är 

vinkelräta bildas ett undertryck i formen vilket gör att den blir väldigt svår att mata ut godset. 

Har produkten däremot en viss vinkel på sidorna (ca 1–4°) har luft möjlighet att komma ner i 

formen vilket gör den enklare att stöta ut (Johansson, H, Sundin, M 2015). Det är även viktigt 

att ta hänsyn till tjockleken på godset, vilket om den skiljer sig för mycket, kan orsaka 

spänningar på grund av de olika stelningstiderna som bildas. Plasten är känslig för 

brottanvisningar vid skarpa hörn så även dessa bör undvikas i konstruktionen. En tumregel är 

att göra en hörnradie som motsvarar minst halva godstjockleken (Bruder 2008).  
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Polymera material har sedan mitten av 1900-talet utvecklats allt mer. Tack vare deras låga 

densitet kan lätta konstruktioner uppnås och med formsprutning dessutom en snabb och billig 

produkttillverkning. Polymera material är viskoelastiska vilket betyder att de har en tidsfördröjd 

deformation och återfjädring. Det finns ett stort antal olika polymera material och de flesta 

utvinns ur råolja eller naturgas. Av miljöskäl har intresset för polymera material som inte är 

gjorda av fossila källor ökat (Johanesson, H et al 2004). Catharina Cronsjö1 berättar att 

möjligheten till att producera plastartiklar i bioplast finns hos Orthex groups befintliga 

maskinpark eftersom även dessa klarar att formsprutas. 

3.3.2 Nedbrytbar plast 

Oxo-degradable plastic 

Oxo-degradable plast kategoriseras som nedbrytbar plast och används bland annat i länder som 

saknar en fungerande plaståtervinning/hantering. I plasten ingår tillsatser som gör att plastens 

slutskede efterliknar en naturlig nedbrytning. Nedbrytningen består i själva verket av tillsatser 

i materialet som gör att plasten sönderfaller till små partiklar som sedan sprids i naturen. Trots 

detta påstås Oxo-degradable plast vara nedbrytbar och i vissa fall till och med komposterbar, 

detta utan att någon understödjande forskning kring materialet finns tillgänglig. Enligt 

europakommissionen (2016) lämpar sig dessa typer av plast inte för kompostering och även om 

det finns möjlighet att plasten bryts ner är det en tidskrävande process som kräver specifika 

förhållanden. Plasten kräver UV-ljus och värme för att nedbrytningen ska kunna påbörjas. Vid 

avsaknad av dessa komponenter beter sig plasten som “vanlig”, icke-nedbrytbar plast. Plasten 

skapades från början för att minska problemet med de allt mer fyllda deponierna och tog därför 

inte hänsyn till restmaterial (Ebnesajjad 2013). 

Biodegradable plastic 

Biodegradable plastic eller biologiskt nedbrytbar plast, som det heter på svenska, är baserad på 

biologiskt nedbrytbara material såsom stärkelse eller cellulosafibrer. Materialet är en 

termoplast som har liknande eller samma egenskaper som petroleumbaserade plaster. Eftersom 

materialet härstammar från källor som finns naturligt i naturen blir det inga farliga 

beståndsdelar som släpps ut i naturen när plasten bryts ner (Ebnesajjad 2013). Under ett 

                                                
1 Catharina Cronsjö, product development manager på Ortex Sweden AB. 2019-01-28 
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studiebesök hos Orthex group berättar Catharina Cronsjö2 att av den biologiskt nedbrytbara 

plasten blir endast 10% till ny biomassa medan de resterande 90% blir till koldioxid, denna 

koldioxid tillhör dock jordens naturliga kretslopp.  

3.3.3 Termoplaster 

Termoplaster är en typ av polymer som tack vare sina bindningar klarar av att värmas upp utan 

att de går sönder. Detta gör att termoplaster smälter och går därför lätt att bearbeta och forma. 

Vanliga bearbetningsmetoder är formsprutning, formblåsning och extrudering. Eftersom de 

klarar av att smältas går de att återanvända och smältas om upp till sju gånger (Bruder 2015).  

Polyeten (PE) 

Polyeten har en stor bredd av egenskaper tack vare dess variation i molekylstruktur och 

molekylvikt. Den har god resistens mot vatten, syror och lösningsmedel och kan enkelt skiljas 

från andra plaster eftersom den flyter i vatten. Beroende på längden på molekylkedjorna 

påverkas mjukheten hos materialet. Olika utföranden är bland annat Low Density (LD) som är 

mjuk, Low Low Density (LLD) som är mjukare och High Density (HD) som är hårt (Vasile et. 

al 2005) 

Polypropen (PP) 

Polypropen har ett brett användningsområde som innefattar allt från förpackningar till 

bilkomponenter. Den är billig att tillverka, är helt återvinningsbar och släpper inte ut några 

förorenande ämnen (annat än koldioxid) (Gracia 2016). Vid studiebesöket berättar Catharina 

Cronsjö2 att den har bra resistens mot syror och klarar temperaturer mellan -40 och +120℃. I 

nedkylt tillstånd blir den dock väldigt spröd och klarar inte stötar utan att sönderfalla. Beroende 

på hur molekylstrukturen ser ut får plasten olika egenskaper. I PP random är molekylerna 

amorfa, här har plasten hög transparens vilket också gör den sprödare. Slagsegheten kan dock 

höjas med hjälp av tillsatser. PP Copolymer (PPCO) är i motsats till PP random, den är opak 

och har en högre slagseghet.  

  

                                                
2 Catharina Cronsjö, Product development manager på Orthex group. Studiebesök 2019-02-15. 
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Styrenakrylnitril (SAN) 

Akrylplast är den billigaste av de hårda transparenta plasterna och kommer i flera utföranden 

(Niessner et. al 2013). Plasten kan byta färg med färgtillsatser vilket är ett billigt sätt att ta fram 

olika uttryck hos den. Nackdelen med SAN är att den är slamrig, repas lätt och går sönder vid 

fall. Den är heller inte lämpad att förvara mat i eftersom vid kontakt med olja kan plasten börja 

migrera enligt Catharina Cronsjö2.  

Termoplastisk Elast (TPE) 

Termoelastisk plast är ett sammlingsnamn för elastiska termoplaster. De är gummiliknande 

material som är väldigt flexibla och som tillåter stor elastisk deformation (Drobny 2007). TPE 

fungerar bra som glidskydd på lådor etc. eftersom den har hög friktion. Det är däremot viktigt 

att ta hänsyn till vilken typ av plast TPEn konstrueras tillsammans med eftersom den kan 

migrera om plasterna reagerar med varandra (Catharina Cronsjö2). 

Polyamid (PA) 

Polyamid, även känt som nylon har många användningsområden, bland annat bilindustrin. Den 

har många fördelar; bland annat klarar den höga temperaturer och den har hög styrka som 

dessutom kan förbättras med hjälp av tillsatser av glasfiber (Bruder 2015). Catharina Cronsjö2 

berättar dessutom att det finns en variant av PA som är utvunnen ur bär från ricinbusken. 

Biomassan är dock mer temperaturkänslig än den ordinarie material vilket gör att den ändå 

blandas med fossil plast. 

Bioplast 

Företaget har tagit fram ett material som består av Polyeten och träfiber. Polyeten består av 

cellulosafiber och i Orthex groups fall kommer den från sockerrör. Materialet är en biosimilar 

vilket innebär att den har liknande eller identiska egenskaper som en fossil plast. Polyeten är 

dock mjukare och har en tendens att dra åt sig mer om den hade använts till matförvaring. 

Polyetenet blandas därför med träfiber från de småländska skogarna för att öka stabiliteten. Det 

gav ett rustikt intryck som liknade kork. Orthex group har haft en del problem med 

produktionen av massan eftersom den skadar metallen i maskinerna. I nuläget vet de inte vad 

som orsakar problemet men de misstänker att det kan bero på tallolja. Detta gör att de inte vill 

tillverka deras populäraste produkter i materialet eftersom det blir för dyrt att ha produktionen 

stående vid reparation. Biomassan har även vissa problem vid tillverkningen eftersom det blir 
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en skarp smältlinje på grund av fibrerna i materialet. Det innebär inga problem med produktens 

funktion men det ses som en brist i produktionen. Vid tillverkning i materialet blir det tydliga 

märken där ingöten har varit som liknar solar. 

3.3.4 Förvaring  

Tidigare arbeten kring förvaring av skor har främst gjorts med inriktning kring skoförsäljning 

och lagerhållning. Studierna är gjorda i ett försäljnings och ekonomiskt syfte där själva skorna 

efter försåld produkt inte är i fokus. Ett exempel är rapporten av Birgitte de Faultrier 2011 som 

beskriver hanteringen och valet av skokartonger för skobutiker.  

 

Det finns inga generella standarder kring hur förvaring bör disponeras i bostäder. Enligt 

boverket (u.å.) ska en bostad ha utrymme för sömn, mat, hygien och förvaring men ut-

formningen kan variera. Det finns inte heller krav på inredning och utrustning för förvaring 

utan endast för hygien och matlagning. 

 

För att skapa en uppfattning om hur förvaring ser ut i svenska hem skapades en undersökning 

kring mått på garderober som finns på marknaden idag. Resultatet visar att de flesta har djupet 

ungefär 60 cm, se tabell 2. Detta beror på att plaggen i garderoben då har möjlighet att hänga 

fritt (Garderobspecialisten u.å.).  

 
Tabell 2 Måtten hos garderober hos stora återförsäljare i Sverige 

Märke Höjd [cm] Bredd [cm] Djup [cm] 

Jysk 176 60 50 

Ikea 236 100 58 

Byggmax 206 100 58 

Garderobspecialisten varierande varierande 60 

 

  



 23 

3.3.5 Bevara skor 

För att bevara skornas form rekommenderas ofta att använda skoblock i rätt storlek när de inte 

används. Skoblocken rätar ut de veck som bildas när man går och kan dessutom hjälpa till att 

absorbera fukt (Shoes & Bags u.å.). 

 

I övrigt är det viktigt att behandla skorna med puts och impregnering och se till att de hålls rena. 

Vid längre förvaring bör skorna fettas in så de inte torkar. 

3.3.6 Ergonomi 

Eftersom skoförvaring inte är en produkt som kräver aktiv användning av ägaren eller bidrar 

till upprepat arbete blir inte helhetens ergonomi särskilt skadlig. Det är därför mer väsentligt att 

fokusera på risker med själva produkten och dess utformning (Karwowski 2011). Vilka risker 

produkten för med sig vid användning kräver därför stort fokus. Risker såsom klämrisk och 

tapprisk behövs därför analyseras.  

 

Precis som vid en arbetsplats är det viktigt att förvaring i hemmet är strategiskt placerad så att 

de produkter som ofta används finns lättillgängliga. För att optimera de ergonomiska 

förutsättningarna är det därför väsentligt att varje användare själv kan arrangera sina skor 

optimalt (Office 2010). Skoförvaringen bör därför underlätta för användarens strategi i 

garderober och övriga förvringsutrymmen. 

Antropometri 

För att ta reda på medellängd och bredd på fötter hos personer i Sverige används en 

antropologisk tabell skapad av Hanson et al. (2009). Där skapas en bild av medelstorleken av 

fötter och dess motsvarighet i skostorlek enligt skostorlekar.se (u.å.). Även en analys av längd 

på fötter utifrån skostorlekar gjordes, resultatet från detta visas i bilaga 7. Sammanfattningsvis 

motsvarar de antropometriska måtten att kvinnor har storlek 39 och män storlek 43 enligt de 

antropometriska måtten.  
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Tabell 3 Antropometriska mått på kvinnor och mäns fötter i Sverige 

Kroppsdel Kvinna Man 

Fotlängd höger [mm] 242  268 

Fotbredd höger [mm] 92 102 

Fotlängd vänster [mm] 243 268 

Fotbredd vänster [mm] 91 102 

Storlek 39 42,5 

 

3.4 Användarstudie 

3.4.1 Intervjuer 

Under 2017 gjorde Orthex group tillsammans med TNS sifo en marknadsundersökning kring 

förvaring. Syftet var att samla in bakgrundsfakta/input inför arbetet med ett nytt förvarings-

koncept samt en del i en förnyelse av deras varumärke och plattform. Resultatet blev att Orthex 

groups tidigare uppfattningar bekräftades men den gav även en del nya insikter.  

 

Under intervjun gjord av TNS Sifo framkom att många brottas med samma problem gällande 

förvaring. Personer från olika delar av världen intervjuades och tog bilder på sina hem och 

problemområden. De flesta vill åstadkomma en ordningsam och ren känsla och många har 

problem med skoförvaring i små hallar. Många upplever också att det är brist på förvaring i 

hemmet och att de gärna hade sett att det fanns en smartare lösning. En person nämner bland 

annat att skor är svåra att förvara eftersom det inte finns något bra förvaringsalternativ på 

marknaden i rätt storlek och att de som finns idag tappar formen efter en tids användning. 

Många med familj har även problem med att upprätthålla ordningen i befintlig förvaring. De 

personer som tillgång till förvaring i hemmet söker metoder för att organisera inuti skåp och 

lådor.  

 

En intervju gjordes även med Eveliina Lindell som är en professionell organiserare. Hon 

berättar att hon ser mer och mer vertikal förvaring för att optimera plats. Den vertikala 

förvaringen gör det dessutom enklare att hitta sina saker och den tar mindre plats. Hon tar även 
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upp att organisering blivit ett allt mer omtalat ämne, ett exempel är Marie Kondos bästsäljande 

bok om städning och organisering.  

3.4.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes för att dels ta fram svar på vilka problem som människor 

upplever gällande deras förvaring och vad de saknar. Den resulterade i omkring 75 unika svar 

och gjordes även för att klargöra hur fördelningen av förvaringsmöjligheter ser ut och vilka 

skostorlekar och modeller som dominerar. Undersökningar ligger till grund för beslut inom 

konceptutvecklingsprocessen och är baserad på svar från människor med olika åldrar, kön och 

boendeform 

  
Figur 1 Resultat från enkätundersökninen som visar spridningen av de vanligaste skostorlekarna 

 

 

I undersökningen framkom att majoriteten av de tillfrågade har någon typ av förvaring men den 

räcker inte till. Det visade sig även att de flesta använder sig av garderober för sin skoförvaring 

men majoriteten har ingen förvaring som specifikt är anpassad för just skoförvaring. Den mest 

populära skoförvaringen är skoskåp från bland annat Ikea, där upplever användarna problem 

med platsbrist och att skorna inte håller formen.  
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Figur 2 Resultat från enkätundersökningen som visar hur de tillfrågade hade beskrivit sina förvaringsmöjligheter 

 

Motiveringen för de som inte har en förvaring anpassad till skor är ofta att de inte har hittat/inte 

har orkat hitta rätt skoförvaring för deras hem. De har istället skorna i högar/påsar/kartonger. 

Vissa upplever även att de inte har tillräckligt med plats för att ha en anpassad skoförvaring. 

Trots detta är det färre än 15% av de tillfrågade som låter alla skor stå framme vilket innebär 

att behovet för skoförvaring finns men lösning saknas.  

 
Figur 3 Resultat från enkätundersökningen som visar hur de tillfrågade förvarar sina skor 

 
Frågorna kopplade till önskemål för skoförvaring visade att de allra flesta vill ha möjlighet att 

förvara sina skor på både höjden och bredden, vilket tyder på att många vill kunna anpassa sin 

skoförvaring efter deras egna behov. De vill även ha mer plats och mer anpassningsbar 

förvaring för till exempel stövlar.  
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3.4.3 Personas 

Baserat på resultaten från användarundersökningarna skapades tre personas som beskriver de 

förväntade intressenterna.  

Elsa, 22 

Elsa läser vid ett svenskt universitet och har nyss flyttat till sin första egna lägenhet. Eftersom 

hennes boende är så pass litet är möjligheterna till förvaring begränsade. Däremot finns ett 

källarförråd där hon har ställt en hylla för att utöka sin förvaring. Eftersom studentekonomin 

inte är särskilt tilltagen är det viktigt för henne att skor håller i flera säsonger. Därför är målet 

att hitta en bra lösning som går att använda i förrådet och som dessutom går att ta med när 

studierna är klara. 

Johan, 38 

Med en hektisk vardag har Johan fullt upp att hantera sina tre barn, ett heltidsjobb och hemmet. 

Varje dag är det något nytt att hålla reda på, en ska på fotbollsträning medan de två andra ska 

iväg till sina kompisar. Johans fru börjar tröttna på röran som möter henne i hallen varje gång 

hon kommer hem från jobbet. Skor ligger slängda överallt och ingen hittar något på morgonen. 

Johan bestämmer sig därför för att köpa en smidig skoförvaring för hela familjen att överraska 

sin fru med.  

Kerstin, 63 

När båda barnen hade flyttat hemifrån bestämde sig Kerstin och hennes man att sälja huset och 

flytta till en nybyggd lägenhet närmare stan. Den nya lägenheten hade stora garderober i både 

hall och sovrum men med alla saker de samlat på sig under åren är förvaringen inte tillräckligt. 

Det blir en dålig ovana att stapla väskor ovanpå skorna och Kerstin märker att hennes finskor 

börjat tappa formen. Hon börjar därför leta efter en smidig lösning som kan passa både hennes 

små skor och hennes mans stora kängor. 
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3.5 Studiebesök 

3.5.1 Miljö 

Orthex group har produkter som produceras av återvunnen plast, där den återvunna delen 

kommer dels från industrin men även från konsumenter. Eftersom det inte går att garantera vad 

produkterna från konsumenterna har använts till tidigare kan den återvunna plasten inte 

garanteras säker för matförvaring. Däremot har plasten från industrin en spårbarthet som gör 

att den klarar kraven för mat. Plasten från industrin går att få helt vit eller transparent vilket 

plasten från konsumtionsprodukter inte klarar. 

 

Företaget är miljömedvetna och är medvetna om den fossila plastens ursprung, påverkan på 

miljön och att utsläppen av koldioxid behöver minskas. Eftersom koldioxiden är bunden i 

plasten i färdig produkt ser företaget detta som att förvaringslösningar och redskap inte är 

skadliga. Det är först när plasten förbränns som koldioxiden släpps ut, men om produkterna då 

är hållbara och har bra kvalité fortsätter koldioxiden att vara bunden.  

 

Vid studiebesöket diskuterades företagets ståndpunkt av att inte använda någon nedbrytbar 

plast. Eftersom den Oxo degradable plasten endast bryts ner till plastartiklar i naturen och den 

biologiskt nedbrytbara plasten endast går att återvinna till 10% (se avsnitt 3.3.2) har Orthex 

group valt att inte arbeta med dessa material då de inte anser dem vara hållbara för miljön. De 

har istället valt att arbeta i bioplast samt återvunnen plast för att minska sina utsläpp. Företaget 

har som mål att ha 20% av sin plasttillverkning i bioplast eller återvunnen plast innan år 2020. 

Eftersom deras storsäljare, SmartboxTM inte går att tillverka i bioplast eller återvunnen plast 

innebär detta att resten av företagets artiklar behöver tillverkas i hållbara material för att målet 

ska uppnås.  

3.5.2 Fabriken och tillverkningen 

Inom Orthex group finns en maskinpark bestående av en varierande uppsättning form-

sprutningsmaskiner. De har olika tryck, storlek, ålder och kapacitet för att fylla det behovet som 

företaget har. Vid tillverkning programmeras maskinerna före tillverkningen börjar, 

insprutnings-hastighet och temperatur kan dock modifieras under arbetets gång. Fabriken har 

ett slutet vattensystem som hjälper till att kyla av produkterna när de har formsprutats och 

robotar som förenklar vid paketering, märkning och transport.  
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Viktigt att tänka på vid framtagning av en formsprutad produkt: 

Dessa områden tog Catharina Cronsjö2 upp vid studiebesöket, dessa stöds även av resultatet 

från förstudien. 

• Inga 90o vinklar 

• Släppvinklar 4o 

• Bra radier på hörn etc 

• Stapelstöd/ stapelklackar som underlättar vid transport och förvaring 

• Släppvinklar är bra för både produktionen och förpackningseffektivitet.  

• Stora ytor kan behöva förstärkas med fackverk, här finns risk för sjunkmärken. 
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3.6 Marknadsanalys 
Vid analys av marknaden framkommer att utbudet är varierat men det är ungefär samma behov 

som tillgodoses hos konkurrenterna. De flesta företag som erbjuder lösningar för förvaring 

arbetar med synlig förvaring i form av klassiska skoställ. Det finns andra varianter i form av 

hängande skoförvaring, skoskåp och lösningar i textila material. Det som syns tydligt är att 

många av de lösningar som finns idag inte tar hänsyn till att bibehålla skornas form. Resultaten 

kan ses i tabell 4. 
Tabell 4 Granskning av marknadens utbud 

Företag Kommentar 

Ikea Mest skoskåp. De passar inte till högre skor och är platskrävande.  

Jysk Liknande Ikea i utbud 

Chilli Chilli hade lite annorlunda utbud med förvaring som också är för inaktiv 

förvaring 

forvara.se Mycket hängande förvaring som tar lite plats, även anpassade för stövlar. 

Dock ej bra för formen. Även lådor för skorna, ett par i varje i plast. Bästa 

hittills 

Mio Endast skohyllor 

Clas Ohlsson Skolådor, en per par. lutad skohylla 

Bygghemma.se Skoskåp, skohylla, lutad väggfast förvaring. 

 

För att skapa en uppfattning om konkurrensen på marknaden och dess variation besöktes både 

hemsidor med heminredning och fysiska butiker. Tillsammans med Catharina Cronjö 

diskuterades typerna och resultatet visas i tabellen nedan.  
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Tabell 5 Analys av de vanligaste typerna av skoförvaring på marknaden. 

Modell Beskrivning Fördel Nackdel Prisklass 

Skoställ Enkel klassisk 

förvaring 

bestående av 

två eller fler 

hyllplan 

Enkel, många varianter, 

lätt att överblicka, 

passar olika typer av 

modell och storlek 

damm, 

ostrukturerat, 

bunden till 

horisontell 

förvaring, skorna 

håller inte formen 

varierande 

Skoskåp Skåp med 

lutade lådor 

organiserat, skyddar 

mot damm 

Platskrävande, 

passar inte alla 

modeller, skorna 

håller inte formen 

hög 

Hängande 

textil 

förvaring 

individuell 

förvaring för 

varje sko 

kräver lite plats, enkel 

att använda 

passar inte alla 

modeller och 

storlekar, skorna 

håller inte formen 

låg 

Separata 

skolådor, 

textil 

lådor i textil 

anpassade för 

ett par 

strukturerat, skyddar 

mot damm 

klarar inte 

belastning, passar 

inte alla modeller 

och storlekar 

medel 

Lutande 

väggfast 

förvaring 

lösning i 

metall, tillåter 

fler skor per 

par 

enkel att överblicka, 

passar många storlekar 

och modeller 

damm, smutsar 

ner väggen 

medel 

Hänglösning 

för stövlar 

klämma som 

fästs i 

stövelskaftet 

enkel att använda, 

skyddar mot veck 

endast en typ av 

modell, damm, 

kan ge kläm-

märken 

låg 
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3.7 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är utformat utifrån åsikter från intressenter. Kraven och önskemålen är 

baserad på information som samlats in vid studiebesöket hos Orthexgroup, enkätunder-

sökningen samt marknadsundersökningen gjord av TNS Sifo.  I tabell 6 framkommer att 

projektet har sju krav och tolv önskemål av varierande vikt. Utifrån kriteriematrisen visas att 

Orthex group har flertalet krav som beror av tillverkningen, både i form av kostnad och metod. 

Kundernas krav speglas i användarvänligheten, platsoptimeringen och produktens variation. I 

bilaga 6 förklaras betydelsen av cellerna i kolumn 2 enligt Olssons matris. 
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3.7.1 Kriteriematris 

Tabell 6 Kriteriematris 

Kriterium 

nummer 

Cell Kriterium Krav=K 

Önskemål=Ö 

Funktion=F 

Begränsning=B 

1 2.1 Fungera med de material Orthex group 

vanligast använder 
K B 

2 3.4 Billig att tillverka K B 

3 2.1 Enkel konstruktionsmässigt Ö,4 B 

4 1.2 Följer företagets mål inom miljö och 

hållbarhet 
K B 

5 2.1 Stapelbar  Ö,3 F 

6 2.1 Går att hanteras av robot K B 

7 2.4 Enkla delar som ej kräver avancerad 

montering 
Ö,3 B 

8 2.4 Tillåter ett lean produktionsflöde Ö,3 B 

9 4.3 Passar olika typer av skomodeller K F 

10 2.1 Gå att formspruta K B 

11 3.4 Platseffektiv Ö,4 F 

12 4.3 Passa till olika storlekar på skor K F 

13 4.3 Kan personanpassas Ö,5 F 

14 3.3 Design i linje med Orthex groups uttryck Ö,2 B 

15 4.3 Passar i standardiserade garderober Ö,4 F 

16 4.3 Bevarar skornas form Ö,4 F 

17 4.3 Enkel att använda Ö,4 F 

18 4.3 Förvaring på höjden och bredden Ö,4 F 

19 4.3 Ger struktur hos kunden Ö,5 F 
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3.7.2 FMEA 

En FMEA analys utfördes för att se den framtida produktens risker. Här framkom att den största 

risken hos produkten var rasrisken som fick ett risktal på 360. Efter att risken upptäckts och 

analyserats har risktalet möjlighet att sänkas till 120. Se bilaga 8. 

3.8 Konceptgenerering 
Fokusgrupp 

Fokusgruppen som sattes ihop bestod av personer i varierande åldrar och med olika bostads-

former. Innan idégenereringen började fick deltagarna ta del av en kort bakgrund om projektet 

och målet med fokusgruppen. Deltagarna utförde kreativitetsövningar och ställdes en del 

förbestämda frågor för att föra diskussionen vidare.  

Exempel på frågor som ställdes för att föra samtalet framåt: 

• Hur ser din skoförvaring ut idag? 
• Har du något du alltid svär åt när det gäller din skoförvaring? 
• När uppdaterade du din skoförvaring senast? 
• Vad hade varit drömmen med din skoförvaring? 
• Vilka typer av förvaring har ni testat? 

 

Deltagare i fokusgruppen: 

My Pettersson: 26 år. Bor med sambo i en liten etta 

Monica Tönnesen: 70 år. Bor med sin man i en stor trea 

Rodrigo Hernandez: 23 år. Bor med pappa och två syskon i en femma. 

Tittin Thor: 59 år. Bor med sin man i en fyra 

 

Gruppen var enade om att förvaringen behöver tillåta bra överblick över vilka skor man har 

men att de gärna ska gå att dölja. De tog även upp att det var lätt, trots att man har en specifik 

skoförvaring, att andra föremål hamnar där istället. Idéer som diskuterades i gruppen var en 

låda som man packar och tar ner i källaren, någon form av grusuppsamlare samt en roterande 

förvaring likt den som finns i Japan för bilar. Gruppen utförde olika kreativitetsövningar både 

relaterade till ämnet men även orelaterade för att få igång kreativiteten. Gruppen diskuterade 

även varför skoförvaring lätt blir lågprioriterat och hur detta kan ändras på.  
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Tabell 7 Idéer och tankar från fokusgruppen 

Namn Idéer 

My På operan hänger 

klackskor i hälen på en 

knopp med sulan utåt 

Fack under förvaringen likt i 

en brödrost för att samla upp 

grus 

Röd cederträ är bra 

för skorna, håller 

bort ohyra och tar 

upp fukt 

Monica Något man drar ut där 

skorna är nedstuckna i fack 

Något som gör att man ser 

vilka skor man har 

 

Tittin Låda med inredning i som 

man packar skorna i för att 

långtidsförvara 

Utdragssystem likt det man 

har för sopkärl 

 

Rodrigo roterande förvaring som 

optimerar plats 

lutad förvaring så allt smuts 

hamnar på samma ställe 

vilket förenklar städning 

 

 

 

3.9 Funktionsanalys 
Produktens huvudfunktion definierades och genom att dela upp den i delfunktioner kunde den 

kommande produktens egenskaper definieras. Huvudfunktionen definierades som förvaring 

och delfunktionerna blev bland annat beskrivning av utformning, tillverkning och säkerhet. 
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Tabell 8 Funktionsanalys av framtida produkt 

Funktion Klass* Anmärkning 

Medge Förvaring HF Skoförvaring 

Tillåta Variation N av skor/storlekar 

Tillåta Stapelbarhet Ö 
 

Tillåta Personanpassning N 
 

Medge Bevarande Ö av skor 

Medge Luftcirkulation Ö 
 

Tillåta Väggfästning Ö 
 

Upprätthålla Säkerhet N säker för barn 

Medge Enkelhet N enkla val, enkel användning 

Förenkla Ordning N 
 

Tillåta Formsprutning N  

Uppnå Miljömål N  

Tillåta Komplettering Ö Av delar, funktioner 

Maximera Förvaringsutrymme Ö  

Undvika Skador N Vid användning 

Undvika Sökande Ö Av skor 

Minimera Pris N  

*HF=Huvudfunktion N=Nödvändig Ö=önskvärd O=Onödig 
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3.10 Konceptutveckling 
Utifrån fokusgruppens resultat började den individuella idégenereringen och olika koncept 

började ta form. De uttrycktes först som enkla handskisser för att sedan utvecklas vidare med 

hjälp av skissmodeller. Med hjälp av dessa kunde storlekar testas och modellen på 

innerdesignen tas fram. 

Koncept 1: De lösa kuberna 

Ett koncept där användaren själv har möjlighet att helt personanpassa sin skoförvaring utifrån 

sina egna behov. Boxarna går att kombinera på höjden och längden, fästas på vägg och staplas. 

De går dessutom att inreda invärtes utifrån användarens skosituation. Kuberna består av två 

huvuddelar, en ram som erbjuder struktureringsmöjligheter i hemmet och själva lådan där 

skorna förvaras i. Kuberna ska även gå att användas till inredning i befintliga garderober.  

 
Figur 4 Skisser för att illustrera konceptet lösa kuber 

 

Koncept 2: Inredning för befintliga lådor 

Istället för att företaget ska producera en helt ny produkt gör isättningarna det möjlighet till 

merförsäljning. Inredningen kan variera, antingen som lutande plan som tillåter att skorna står 
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upp, halva skoblock där skorna träs på eller våningsavdelare. De befintliga lådorna går redan 

att stapla och är praktiska i produktions samt fraktsynpunkt. Det är även ekonomiskt för kunder 

som redan äger befintliga lådor. 

 
Figur 5 Skisser för att illustrera konceptet inredning i befintliga lådor 

 

3.11 Konceptval 

3.11.1 Elimineringsmatris 

De två koncepten har väldigt varierande egenskaper vilket gör att de fick olika resultat. Koncept 

2 har goda egenskaper men efter analys mot kravspecifikationen visades att detta koncept inte 

passar den tillverkningsmetod som Orthex groups fabriker tillhandahåller. Koncept 1 uppfyller 

däremot alla uppsatta krav vilket blir det slutgiltiga valet.  
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Tabell 9 Elimineringsmatris utifrån kravspecifikationen. 

 
1. Lösa kuber 2. Inredning befintliga 

lådor 

Fungera med de material Orthex group vanligast 

använder 
Ja Nej 

Billig att tillverka Ja Ja 

Enkel konstruktionsmässigt Ja Nej 

Följer företagets mål inom miljö och hållbarhet Ja Ja 

Stapelbar  Ja Nej 

Går att hanteras av robot Ja Ja 

Enkla delar som ej kräver avancerad montering Ja Nej 

Tillåter ett lean produktionsflöde Ja Ja 

Passar olika typer av skomodeller Ja Nej 

Gå att formspruta Ja Ja 

Platseffektiv Ja Ja 

Passa till olika storlekar på skor Ja Ja 

Kan personanpassas Ja Ja 

Design i linje med Orthex groups uttryck Ja Ja 

Passar i standardiserade garderober Ja Nej 

Bevarar skornas form Ja Ja 

Enkel att använda Ja Ja 

Förvaring på höjden och bredden Ja Ja 

Ger struktur hos kunden Ja Ja 

Behålla? Ja Nej 
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3.11.2 FMEA 

En riskanalys utfördes på det slutgiltiga konceptet, lösa kuber. Här visades att rasrisken och 

töjningen hos plasten var de största riskerna hos produkten där båda hade risktalet 360. Se 

bilaga 9. 

3.12 Konceptutveckling 
För att utveckla det slutgilltiga konseptet delades först konceptets egenskaper in i subfunktioner 

så varje del kunde lösas var för sig, se figur 6. Konceptet är ett modulsystem där kunden har 

möjlighet att bygga ihop sitt eget förvaringssystem utifrån sina egna önskemål. Det är baserat 

på två komponenter, en ram och en låda. Ramarna ger kunden möjlighet att stapla lådorna 

enklare, väggfästa dem samt ökar säkerhet och stabilitet. Lådorna är enkelt konstruerade med 

kilspår på insidan som tillåter personlig anpassning utifrån vilken typ av skor användaren har.  

 
 
Figur 6 Trädschema över subfunktioner hos koncept 1, de lösa kuberna. 
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3.12.1 Produktdesign 

Med utgångspunkt i de skisser som redan tagits fram gick projektet vidare in i verkstaden. Där 

skapades enkla modeller för att testa olika mått och modeller utifrån mått framtagna under 

förstudien. När mått och design diskuterades med företaget togs det gemensamma beslutet att 

konceptet bör innefatta olika storlekar på lådor som både kan passa väggfästning och garderob. 

Den första modellen blev för stor för att kunna fästas på en vägg. Dessa mått tillät dock en stor 

variation av skomodeller och storlekar vilket sågs som en fördel.  Måtten passade däremot 

bättre för en garderob vilket gjorde att modellen fortsatte att vara aktuell.  

   
Figur 7 Första modellen, Figur 8 Test för att visualisera olika passande mått i en garderob 

 

Små modeller av lådorna skapades för att se passform med hänsyn till släppvinklar. Här kunde 

även stapelstöd/stapelklackar testas och hur kilspåren på insidan av lådan bör sitta. Dessa lådor 

kunde sedan användas som grund när projektet gick vidare till CAD.  
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Figur 9, 10 Små modeller med lätt lutning 

Eftersom kartongen som användes till skissmodellerna saknade de egenskaper som den 

formsprutade plasten har blev de små detaljerna svåra att visualisera i verkligheten. Vidare 

produktutveckling fortsatte därför istället i CAD. Där kunde ramens egenskaper utformas mer 

grundligt vilket hjälpte i tankeprocessen. Här visades framtida problem med tillverkningen som 

inte framkommit med kartongmodellerna, till exempel områden som blir för tjocka vilket kan 

orsaka spänningar i produkten. 

   
Figur 11,12 Modell av konceptet med ram och låda 
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3.12.2 Teknisk design 

Ramarna 

Det mest omfattande området att lösa vid konstruktionen var hur ramarna skulle utformas. 

Eftersom de ska vara platsoptimala i ett hem skulle de yttre väggarna vara 90o. Däremot behöver 

insidan ha en viss vinkel för att passa med lådornas form. Detta gör att det finns risk att det blir 

för stora skillnader i godstjocklek vilket kan orsaka spänningar i produkten. Lådorna kommer 

dessutom ha möjligheten till att fästas i vägg vilket kräver att ramarna klarar av att bära upp sin 

egen och lådans vikt samt vikten av de skor som läggs i lådan. De ska även klara av en viss 

överlast, felanvändning och möjligheten till att stapla ramarna ska tas hänsyn till. Den största 

belastningen kommer ske i hålen där skruvarna fästs. Här beräknas en belastning 3.2 MPa, se 

bilaga 10, vilket det tilltänkta materialen bioplast och polypropen båda klarar av. 

 

För att underlätta produktionen fanns förslaget att dela upp ramkonstruktionen i mindre mer 

lätt-tillverkade delar. Tillsammans med Johan Rosén3 på Innovation park delades ramen upp i 

fem delar som kan monteras ihop med skruv eller en klickfunktion (Klickfuntkionen behöver 

dock utvecklas utanför projektet). Uppdelningen ger möjlighet till att konstruktionen har de 

önskade vinklarna på insidan utan att riskera problem vid utmatning, se figur 13–19. Med hjälp 

av uppdelningen förenklas frakten av ramarna i och med att företaget har möjlighet att frakta 

dem i platta paket. Detta blir både en ekonomisk och praktisk vinst. 

 

                                                
3 Johan Rosén. Karlstad Makers 2019-05-14 
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Figur 13 topp-platta 

 
Figur 14 Basplatta 
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Figur 15 Hörn bak 

Figur 16 Hörn fram 
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Figur 17 Låda 

 
Figur 18 avskiljande plan 
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Figur 19 Sammanställning av delar 

Montering mellan ramar 

Det blev en stor utmaning att lösa sammanfogningen av de olika ramarna. Originalkonceptet 

med kilspår fick nedslag av företaget vilket gjorde att projektet fick ta några steg tillbaka. 

Kilspåren fungerade inte att formsprutas eftersom det krävde för avancerade verktyg. Valet föll 

istället på en legoliknande lösning med stapelbara fötter. Detta gjorde att lådorna inte längre 

kan hänga i varandra men de går fortfarande att väggfästas med hjälp av skruvar. Fötterna gör 

att stapeln av ramar blir stabilare och att stapeln inte rör sig i djupled när lådorna dras ut.  

Lådornas design och inredning 

Lådorna fick en enkel design med lämpliga släppvinklar (4o) för att optimera tillverkningen, här 

kommer kilspåren däremot fungera eftersom de har en annan vinkel och placering vilket inte 

sätter lika stora krav på verktyget. Kilspåren fungerar dessutom som stapelstöd för att förenkla 

förvaring och frakt.  Hålet för att öppna lådan fungerar dessutom som lufthål vilket håller skorna 

torra. Till ramarna tillkommer även avdelande plan som tillåter personanpassad förvaring.  

Materialval 

Materialvalet skedde utifrån företagets befintliga materialkatalog. Under förstudien visades att 

de mest lämpade materialen för produkten vara bioplast, polypropen (PP) och polyeten (PE). 

Dessa material valdes ut eftersom de hade de egenskaper som konceptet krävde. Efter en andra 
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sållning ströks dock PE eftersom det inte har lika stora miljöfördelar som de resterande två 

vilket gör att det inte passar in i företagets miljömål för år 2020.  

 

PP valdes som ett av materialen eftersom det är billigt och enkelt att tillverka i, finns i en 

återvunnen variant vilket passar in i Orthex groups miljömål samt uppfyller de materialkrav om 

sträckgräns som beräknats fram. Bioplasten valdes även den ut eftersom det är det materialet 

med de bästa miljöegenskaperna och uppfyller materialkraven. För att konceptet ska bli så 

visuellt tilltalande som möjligt blev det slutgiltiga valet en kombination av bioplast och PP. Till 

ramen valdes PP eftersom ramens olika delar kräver visst precisionsarbete vilket PP klarar av 

då det är enkelt att tillverka varierade former i. 

Mått och utformning 

Konceptet går ut på att Orthex group ska ha möjlighet att tillverka lådorna i olika storlekar för 

att passa i flera typer av hem. Det koncept som skrevs ut är av måtten 400x550x150 mm och är 

tänkt som en lösning att sätta i botten på en garderob, där finns även potential att ha en låda 

med bredden 300 mm som komplement. Storleken är utformade för att passa till så många skor 

som möjligt utifrån antropometriska mått och dessutom passa de standardiserade måtten i 

garderober idag.  

 
Figur 20 Slutgiltigt koncept samt förslag på kombination av lådor 
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Lådorna ska dessutom kunna produceras i en väggfast lösning som inte har samma djup som 

garderobslösningen. Ett förslag på mått där är 400x300x150mm. Den här lösningen passar bar 

att sätta in i hyllor eller väggfästas. 

 
Figur 21 Utformning väggfast låda 

3.13 Projektavslut 
Projektet avslutas med en utställning där resultatet visas upp. En djupare genomgång av 

projektets skeden och resultat gås igenom under en presentation.  

 

För att projektet ska kunna avslutas görs även en presentation för företagets svenska 

huvudkontor där arbetet och konceptet presenteras. 
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4. Diskussion 
Projektets huvuduppgift har varit att förenkla skoförvaringen i alla typer av hem, oavsett vilken 

skostorlek, skomodell eller förvaringsmöjligheter människor har.  

 

Under förstudien framkom att det inte har gjorts många studier kring ämnet innan vilket tidigt 

ledde till att jag fick motgångar i informationssökandet. Däremot fanns det tillgång till 

information från kommersiella sidor istället för akademiska vilket bidrog till att arbetet fick ett 

lyft. Detta ansåg jag och min handledare Lennart Wihk vara lämplig information eftersom 

produkten i slutändan är en konsumtionsprodukt och då passar dessa jämförelser bra. Den 

informationen som gav mest var de användar-undersökningarna som gjordes. Där skapades en 

bild av efterfrågan kring produkten och tydliga krav fastställdes. Då projektet innehöll olika 

typer av användarundersökningar kunde resultaten från dessa jämföras och valideras. 

Resultaten var i många fall likvärdiga trots oberoende källor hos de olika undersökningarna 

vilket grundade resultaten. Det som blev problematiskt var att den skoförvaring som många 

refererade till var den som stod framme och inte den där skorna förvaras på längre sikt, vilket 

gjorde att all information inte var relevant. Det var även många som ville ha hela 

garderobssystem eller andra lösningar som inte går att utföra i formsprutad plast vilket jag var 

tvungen att sålla bort. Eftersom projektet riktade sig till en bred målgrupp var det enkelt att hitta 

relevanta personer att fråga. Alla hade sin egen uppfattning av behovet och hur deras optimala 

förvaring ser ut.  

 

Det som sedan blev en stor begränsning var material och tillverkningsmetod. I och med att 

produkten skulle vara gjord i formsprutad plast var det många lösningar och förslag som ströks 

redan under idéstadiet.  Fördelen med detta var att området skoförvaring, som var ett mycket 

brett område från början, kunde avgränsas vilket gjorde att uppdraget inte blev för över-

väldigande.  

 

Tillverkningsmetoden visade sig i slutändan vara det största hindret i projektet. När jag 

presenterade slutkonceptet för Catharina Cronsjö fick det god respons vilket gjorde att det togs 

vidare till konstruktion. Vid konsultation av en tillverkningskunnig på företaget visade det sig 

dock att den tilltänkta konstruktionen inte kunde tillverkas med metoden formsprutning. Detta 

ledde till att jag långt in i projektet var tvungen att tänka om och byta konstruktionslösning. Jag 

insåg här mina brister i kunskap kring toleranser och konstruktion gällande formsprutning. Jag 
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tog då hjälp av handledare och examinator och vi kom gemensamt fram till en lämplig lösning 

och avgränsning. Eftersom projektet inte hade som mål att skapa en färdig produkt utan målet 

var att skapa ett förslag till en lösning kunde projektet avslutas utan en helt fungerande 

konstruktion. Jag valde därför att göra ett koncept som uppfyller de uppsatta kraven men 

överlämnar uppdraget till företaget att anpassa konceptet ytterligare till formsprutning. Jag fick 

även tips om Johan Rosén på Innovation park som var till stor hjälp för att anpassa produkten 

till tillverkningsmetoden. Konceptet är ännu inte fullt anpassat till formsprutning men det finns 

förslag på delning som hade underlättat tillverkningen. Detta är nästa steg för Orthex group om 

de vill fortsätta processen framåt.   

 

Projektet tog mycket stöd i de skissmodeller som skapades. Eftersom jag saknade de kunskaper 

som en expert inom formsprutning har var jag tvungen att improvisera. Med hjälp av 

skissmodellerna kunde jag på ett enkelt sätt visualisera mina tankar och tack vare dem kunde 

jag även förklara mina bekymmer för Johan Rosén vid konsultationen. CAD-modellen gav mig 

en tydligare bild av hur själva konstruktionen fungerade och visade styrkor och svagheter med 

mitt koncept. Efter konsultation påbörjades en utskrift av en 3D modell ut tillsammans med 

Karlstad makers men den hann tyvärr inte skrivas ut klart innan projektet skulle lämnas in. 

 

Under tidigare arbeten under utbildningen har alla produkter och koncept utvecklats i grupp. 

När det nu i detta projekt kom till beslutsfattning och bollandet av idéer tyckte jag ofta att man 

stod ensam eftersom det inte fanns någon som var lika insatt i projektet som en själv. Det här 

ledde till att man tvingades in i nya tankebanor och lösningsmetoder som jag tror kommer vara 

väldigt nyttiga i framtiden. Det var väldigt givande att se sin egen kapacitet och 

lösningsförmåga när man skulle hantera problemen som uppstod. Det var till stort stöd att kunna 

vända sig till handledare både på universitetet och på företaget vilket snabbt fick projektet på 

banan igen. Trotts att projekten i arbetslivet sällan har samma upplägg som examensarbetet tror 

jag att erfarenheten man tar med sig kommer ge goda resultat i framtiden. 
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5. Slutsats 
Konceptet visar en produkt som underlättar skoförvaring oavsett förvaringsmöjligheter och 

skomodell. Tack vare möjligheten till variation kan produkten passa i de flesta hem och skapar 

förutsättningar för en organiserad förvaring i befintliga garderober eller upphängning på vägg. 

Med hjälp av de välplanerade ramarna kan lådorna väggfästas eller staplas beroende på kundens 

önskemål.  

 

Resultaten från kundundersökningarna visade att möjligheten till förvaring kan variera mycket 

från användare till användare. Konceptet kommer därför produceras i olika storlekar och 

utföranden för att passa så många som möjligt. Genom hål på baksidan av ramen finns det 

möjlighet till att fästa ram och låda på vägg och tack vare fötterna kan lådorna säkert staplas på 

varandra.  

 

Lådan har en lätt lutning för att förenkla utmatningen vid produktion och för att effektivisera 

plats vid frakt. Lutningen kompenseras på ramens insida men den behåller sina 90O på utsidan 

för att lätt passa in i kundens garderober eller hyllor. Med hjälp av kilspåren på insidan av lådan 

kan storleken på förvaringen förändras utifrån behov. För att förenkla tillverkningen delades 

ramen upp i fem separata delar som kan monteras ihop till en enhet. Lådan har kilspår på insidan 

för att tillåta sektionsindelning med hjälp av avskiljande plan. 

 

Slutkonceptet är ett förslag på hur uppdragsgivaren kan skapa en skoförvaring som uppfyller 

alla de uppsatta kraven. Det krävs dock ytterligare arbete med konceptet för att optimera det för 

formsprutning och till företagets befintliga maskinpark. 
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Tackord 
Jag vill ge ett stort tack till Catharina Cronsjö på Orthex group för ett givande projekt och visat 

engagemang. Även ett stort tack till Åke Svensson och övriga medarbetare på Orthex group för 

att ni lagt er tid och delat med er av er kunskap. Stort tack till Lennart Wihk som handlett mig 

genom hela projektet och kommit med givande tankar och infallsvinklar. Jag vill även ge ett 

stort tack till Johan Rosén och Håkan Bylund på Karlstad för all kunskap ni bidragit med och 

hjälpen att skapa en 3D modell av mitt koncept. Jag vill sist men inte minst tacka er som deltagit 

i enkätunderökningen, fokusgruppen och bollande av tankar, utan er hade inte projektet rott i 

hamn.   
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Bakgrund 
Orthex group har sedan en tid tillbaka hjälpt människor med förvaring i sina hem. De har skapat 

förvaringsboxar för alla områden. Det de ännu inte har bemästrat är skoförvaringen. 2017 

gjorde Orthex group tillsammans med TNS Sifo en marknadsundersökning med inriktning på 

människors förvaringsbehov och kom fram till att oavsett boendeform har människor svårt att 

förvara sina skor, se bilaga A. De har nu därför tagit hjälp av Karlstads universitet och en 

student vid högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design för att ta fram en 

lösning. Projektet fungerar som ett slutgiltigt examinerande projekt för att visa de kunskaper 

som utbildningen medfört. Det utförs i kursen MSGC12, se bilaga B.   

 
Syfte 
Projektet ska ge en utvecklad kunskap inom indusrtidesignmässigt och ingenjörsmässigt 

produktutvecklingsprojekt. Det skall även drivas på ett självständigt sätt och tillämpa 

designmetodik med hjälp av erhållna kunskaper från programmet innovationsteknik och design. 

Projektet ska medföra lösningsförslag som underlättar förvaring av skor. 

 
Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett förslag på lösning som underlättar förvaringen av skor 

och passar för en bred användargrupp. Detta mål är skapat utifrån den undersökning Orthex 

group tillsammans med TNS sifo gjorde med inriktning på förvaringsbehov i svenska hem. Den 

visade att oavsett boendeform har människor svårt att förvara sina skor. Projektet ska dessutom 

resultera i en skriftlig och muntlig presentation av projektet. 

 

Projektet pågår mellan veckorna 4-23 och kommer avslutas med en utställning och en 

presentation 27-28 maj.  

 

Organisation 
 
Projektledare 
Personen som utför projektet och kommer under projektets gång hålla kontakt med 

uppdragsgivaren 

 

Ina Gryting 

070-7435642 

i.gryting@hotmail.com 

Ellen Keys Gata 79 129 53 Hägersten 
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Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare anställd vid Orthex group AB som ansvarar för företagets behov och 

målsättning med projektet. 

 

Catharina Cronsjö 

076-6277694 

catharina.cronsjö@orthexgroup.com 

Växjövägen 1 362 32 Tingsryd 

 

Handledare 
Personen som under projektets gång handleder studenten för att komma framåt i sitt arbete. 

 

Lennart Wihk 

lennart.wihk@kau.se 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad  

  

Projektmodell 
 
Projektplan 
Projektplanen skapas för att definiera ett bestämt och avgränsat mål. Det används också för att 

bestämma tidplan, resurser och arbetsformer. Detta skapar en grund för upplägget av projektet 

och något som både uppdragsgivare och projektdeltagare kan falla tillbaka på under projektets 

gång (Johannesson 2004). Projektplanen måste vara godkänd för att studenten ska få vara 

delaktig i deltidspresentationen. 

 
Behovsformulering 
Behovsformuleringen används för att definiera hur människor ser på förvaring i dagsläget, vilka 

problem de upplever och hur de löser sina situationer idag. Detta kommer skapa en grund för 

en behovsbeskrivning som ligger till grund för problemformuleringen. Detta kommer göras 

med hjälp av befintlig TNS sifo-undersökning och nya intervjuer och frågeformulär. Med hjälp 

av behovsformuleringen kan tekniska kriterier identifieras och uttryckas, både funktionella och 

begränsande (Johannesson 2004). 

 
Förstudie 
Målet med förstudien är att definiera VAD produkten ska uträtta. Till förstudien hör därför 

resultaten från behovsformuleringen. Hit hör även marknadsanalys, konkurrensanalys, 
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produktkostnader och historisk data. Genom att tidigt identifiera kostnader och faser för 

produktutvecklingsprojektet minskas risken att tvingas göra dyra förändringar i slutet av 

processen (Johannesson 2004). 

 

Produktspecifikation 
I produktspecifikationen definieras krav och önskemål kring produkten utifrån 

uppdragsgivaren, kunder och uppdragstagaren. Den kommer fungera som en utvecklande 

beskrivning av uppdragsbeskrivningen. Med hjälp av produktspecifikationen säkerställs att alla 

intressenters krav tas hänsyn till. Den kommer förändras och uppdateras dynamiskt under 

projektets gång i takt med att kunskaperna kring produkten utvecklas (Johannesson 2004). 

 

Konceptgenerering 
Konceptgenereringen går ut på att skissa fram idéer och lösningar för produkten baserade på 

kravspecifikationens möjligheter och begränsningar. Här kommer kreativa metoder användas 

för att föra projektet vidare och för att tydliggöra idéer. Konceptgenereringen är en iterativ 

process för att finslipa den slutgiltiga lösningen (Johannesson 2004). 

 

Konceptval 
Konceptvalet ger ett slutgiltigt koncept som sedan kan förfinas och utvecklas. Det kan komma 

sig så att projektet leder till flera olika koncept som sedan flätas samman (Johannesson 2004). 

 
Detaljkonstruktion 
Det slutgiltiga konceptet ska här utvecklas till en fungerande produkt som uppfyller kraven och 

önskemålen i produktspecifikationen. Här beskrivs produkten från makronivå. Här görs ett 

informationsunderlag som beskriver lösningarna av krav och önskemål (Johannesson 2004). 

 
Produktsammanställning 
En detaljerad beskrivning av produktens delar och hur de korrelerar med varandra. Hit tillhör 

alla ritningar och de tekniska definitionerna av produkten. Med hjälp av dessa kan en prototyp 

skapas för att testa och utvärdera funktionerna samt analysera användningen (Johannesson 

2004). 

 

Slutgiltig konstruktion 
En slutgiltig produktbeskrivning och dokumentation som kan tas vidare till serietillverkning. 

Här kan den ursprungliga produktbeskrivningen jämföras med den slutgiltiga (Johannesson 

2004).  
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Tidplan 
 
WBS 

 
WBS-schemat används för att skapa struktur på projektet och ligger som grund för upplägget 

av Gantt-schemat. Här ingår de övergripande faserna samt underrubriker för förtydligande av 

arbetsgången. 

 

Gantt-schema 

 
En preliminär tidsplanering för projektet från start till sista inlämningsdatum. Schemat är 

baserat på förutbestämda datum för inlämningar och tidsramar samt egna erfarenheter av hur 

tidskrävande de olika faserna är. Schemat kan komma att ändras i framtiden allt eftersom 

projektet fortgår. Schemat saknar en kritisk linje eftersom alla faser är beroende av att den förra 
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är avslutad för att börja. Skrivandet av rapport kommer att ske löpande under projektet för att 

hålla en färsk dokumentering av metoder och resultat. 
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Resurser  
Tiden projektet har att tillgå är under kursen MSC12 mellan januari och juni 2019. Projektet 

har tillgång till de resurser som universitetet tillhandahåller. Detta innefattar Creo 5, adobe 

design samt bibliotekets resurser. Orthex group AB kommer även ha en genomgång av 

tillverkningsmetod och maskinpark. Projektet har tillgång till en tidigare undersökning om 

skoförvaring gjord av TNS Sifo på uppdrag av Orthex group AB. 

 
Riskbedömning 
Projektnamn                    Framtidens skoförvaring 

Projektledare                   Ina Gryting 

Projektperiod                       fr.o.m 2019-01-21 t.o.m 2019-06-05 

  

Miniriskmetoden  

SAN           Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5 

KON          Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 - 5 

R/V            Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) 

  

 

# Identifierad risk SAN KON R/V Riskåtgärd 

R1 Missar en deadline 1 5 5 Noggrann tidsplanering, 

framtungt projekt 

R2 Dålig kommunikation mellan 

Uppdragsgivare och 

projektledare 

3 5 15 Tydlig och öppen dialog 

redan från start 

R3  Icke tillfredsställande resultat 

från analys 

3  5  15  Tydliga frågor och väl 

förberett analysmaterial 

R4  Uppdragsgivaren är missnöjd 

med idéer/resultat 

2   5 10  Tydligt uppsatta mål med 

en öppen och ärlig dialog 

R5  Sjukdom 3  5 15 Framtungt projekt som är 

förberett på 

schemaändringar 
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R1: Missar en deadline: projektet riskerat att hamna efter i tidplan och att framtida uppgifter 

blir påverkade av tidsbristen.  

R2: Dålig kommunikation mellan Uppdragsgivare och projektledare-Kan leda till missförstånd 

kring visioner och mål för vad projektet ska uppnå. 

R3: Icke tillfredsställande resultat från analys: Resultaten bidrar inte till något konstruktivt som 

kan leda till en lösning. En lösning utifrån felaktiga bedömningar. 

R4: Uppdragsgivaren är missnöjd med idéer/resultat: Svårt att komma framåt i arbetet. Leder 

till en längre iterativ process. 

R5: Sjukdom: Blir projektledaren sjuk avstannar projektet helt fram tills denne är kapabel att 

fortsätta. Är uppdragsgivaren sjuk kan detta leda till att projektledaren inte får svar på väsentliga 

frågor för att komma vidare i projektet 

 

Dokumenthantering 
Projektet kommer dokumenteras via Google drive där alla dokument kommer att sparas. 

Mötesprotokoll sköts för hand. Tidlogg sker via ett separat dokument som visar dag, hur mycket 

tid som lades och vad tiden gick åt till. Filer skapade i CAD kommer sparas på X-servern ff a 

men även lokalt på en privat dator. Dokumenten kommer namnges enligt: Orthexgroup.xx.xx 

exempelvis Ortexgroup.projektplan.pdf. 

 

 

 

 

Referenser 
Johanesson, H et al (2004). Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och  

design. 1 uppl. Stockholm: Liber  
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Bilagor 
 
Bilaga A: Projektbeskrivning Orthex group 
 

 
 

Uppdrag examensarbete VT 2019 

Bakgrund; 

Orthex Sweden tidigare Hammarplast grundades 1947. Sedan 2010 ingår företaget i 

Orthex group. I gruppen ingår tre producerande fabriker varav två i Sverige, 

belägna i Tingsryd och Gnosjö, samt en fabrik i Finland. 

 

I Tingsryds fabriken tillverkas i huvudsak förvaringsboxar under varumärket 

SmartStore™. 

 

Orthex Sweden tillverkar och säljer SmartStore™ boxar till kunder (butiker och 

butikskedjor) i och utanför Norden. 2018 finns boxarna till försäljning på alla 

kontinenter. 

 

Uppdraget; 

Utveckla en förvaringsbox för skor under varumärke SmartStore™. 

Problemformulering: Hur ser framtidens skoförvaring ut för att passa kundernas 

olika bostadsformer? 

 

2017 gjorde Orthex group tillsammans med TNS Sifo en marknadsundersökning med 

inriktning på människors förvaringsbehov och de största utmaningar de såg betr. 

förvaring i sin vardag. Utmaningarna med att förvara skor kom upp som en av de 

största oavsett om de bodde i lägenhet, radhus eller villa. 

 

Bostadsytorna krymper, förvaringsutrymmet i nybyggda lägenheter är ofta 

begränsat. Det ställer krav på både estetik och funktionalitet. En bra 

förvaringslösning måste fungera och dessutom tåla att synas. 
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Målet med projektet är att konstruera en skoförvaring som kan möta sig mot 

Orthex groups mål kring pris, konkurrenskraft och produktion. Produkten ska passa 

allt från sneakers till finskor och de flesta storlekar Och utvecklas utifrån Orthex 

groups befintliga maskinpark. 

 

Uppdragsgivare: 

Orthex Sweden AB Tingsryd 

Kontaktperson: Catharina Cronsjö Produktutvecklings chef 

Adress: Växjövägen 1 362 32 Tingsryd 
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Bilaga B: Kursplan MSGC12 

 
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap  

Maskinteknik 

Kursplan  

Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten 

för teknik- och naturvetenskap, 2008-04-21 och gäller från vårterminen 2008 vid Karlstads 

universitet.  

Kurskod: MSGC12  

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 22.5 hp 

(Degree Project for Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design 

Engineering, 22.5 ECTS Credits)  

 

Utbildningsnivå: grundnivå Progression: C  

Undervisningsspråk 

Svenska  

Behörighetskrav  

Godkänd på minst 75% (112,5 hp) av programmets kurser.  

Huvudområde  

Maskinteknik  

 

Kursens mål  

 

Kursens syfte är att studenten skall: 

• tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt i ett 

produktutvecklingsprojekt, eller ett produkt och tjänsteutvecklingsprojekt. 

• utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt 

genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten.  
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Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

• identifiera, formulera och avgränsa problem  

•  tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom 

det valda området - självständigt planera, genomföra och dokumentera ett 

produktutvecklingsprojekt eller produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt - på ett 

målgruppsanpassat sätt presentera resultatet skriftligt och muntligt  

• dokumentera den egna arbetsinsatsen i en rapport enligt ingenjörsmässig och 

vetenskaplig praxis - granska och ge synpunkter på produktutvecklingsprojekt eller 

produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt samt kunna bedöma motsvarande synpunkter 

på eget arbete.  

 

Kursens huvudsakliga innehåll Kursen genomförs i projektform antingen individuellt eller i 

grupper om flera studenter och handleds av handledare inom universitetet. I det fall flera 

studenter samarbetar i ett större projekt skall den individuella arbetsinsatsen och 

ansvarsområdet tydligt framgå under projektets första del. Examensarbetet skall ge studenten 

tillfälle till fördjupning av kunskaperna inom området innovation och design.  

 

Kursen innehåller:  

• handledning  

• delredovisning  

• slutredovisning  

• utställning  

• opponering på annan grupps projektrapport.  

 

Kurslitteraturlista och övriga läromedel  

Se separat dokument.  

 

Examination  

Examinationen sker genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i delredovisning, 

slutredovisning, opponering, examensutställning samt att arbetet dokumenteras i form av 

skriftlig rapport.  

 

Betygsgrader  

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U) eller Godkänd (G).  
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Kvalitetsuppföljning  

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i 

kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och 

synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig 

kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner. Studenterna informeras om resultaten och 

eventuella beslut om åtgärder.  

 

Kursbevis  

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.  

 

Övrigt  

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 

skall fullfölja sina studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till. 

Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya 

studieordningen, som träder i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som 

karaktäriserar denna studieordning.  

 

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr 

C2007/368, reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad  

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60  

information@kau.se www.kau.se 
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Bilaga 3. WBS 
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Bilaga 4. Gantt-schema 
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Bilaga 5. Riskanalys 
 
Riskbedömning 

Projektnamn                    Framtidens skoförvaring 

Projektledare                   Ina Gryting 

Projektperiod                       fr.o.m.  2019-01-21 t.o.m. 2019-06-05 

  

Miniriskmetoden  

SAN           Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5 

KON          Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 - 5 

R/V            Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) 

  

 

# Identifierad risk SAN KON R/V Riskåtgärd 

R1 Missar en deadline 1 5 5 Noggrann tidsplanering, 

framtungt projekt 

R2 Dålig kommunikation mellan 

Uppdragsgivare och projektledare 
3 5 15 Tydlig och öppen dialog redan 

från start 

R3  Icke tillfredsställande resultat från 

analys 
3  5  15  Tydliga frågor och väl förberett 

analysmaterial 

R4  Uppdragsgivaren är missnöjd med 

idéer/resultat 
2   5 10  Tydligt uppsatta mål med en 

öppen och ärlig dialog 

R5  Sjukdom 3  5 15 Framtungt projekt som är 

förberett på schemaändringar 

  

R1: Missar en deadline: projektet riskerat att hamna efter i tidplan och att framtida uppgifter 

blir påverkade av tidsbristen.  

R2: Dålig kommunikation mellan Uppdragsgivare och projektledare: Kan leda till missförstånd 

kring visioner och mål för vad projektet ska uppnå. 

R3: Icke tillfredsställande resultat från analys: Resultaten bidrar inte till något konstruktivt som 

kan leda till en lösning. En lösning utifrån felaktiga bedömningar. 
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R4: Uppdragsgivaren är missnöjd med idéer/resultat: Svårt att komma framåt i arbetet. Leder 

till en längre iterativ process. 

R5: Sjukdom- Blir projektledaren sjuk avstannar projektet helt fram tills denne är kapabel att 

fortsätta. Är uppdragsgivaren sjuk kan detta leda till att projektledaren inte får svar på väsentliga 

frågor för att komma vidare i projektet 
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Bilaga 6. Olssons matris 
 
Livscykelfas/Aspekt Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Försäljning 3.1 3.2 3.3 3.4 

Användning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 
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Bilaga 7. Skostorlekar och mått 
Svenska storlekar cm 

37 23.2 

38 23.9 

39 24.5 

40 25.2 

41 25.9 

42 26.5 

43 27.2 

44 27.9 
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45 28.5 

46 29.2 

47 29.8 
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Bilaga 8. FMEA skoförvaring 
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Bilaga 9. FMEA slutkoncept 
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Bilaga 10. Beräkningar 

 
 


