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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är gjort av Niclas Andersson och Sebastian Zwahlen, studenter på 
Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
på Karlstads universitet. Arbetet utfördes under våren 2010 och innefattade 22,5 hp.   

Till en början hade gruppen kontakt med företaget Mavis möbler AB. Mavis gav gruppen i 
uppgift att ta fram en ny produkt till sovrummet. Varpå gruppen tog fram en egen 
problemformulering som blev utgångspunkt för vidare arbete. Detta gjordes med hjälp av en 
enkätundersökning samt ett antal intervjuer. 

Enligt uppgifter som kom fram genom enkätndersökningen, konstaterades ett stort problem 
med tillfällig klädförvaring. Hela 68 % av respondenterna förvarar sina använda kläder på 
antingen en stol, en soffa, i sängen eller på golvet.  

Utförlig förundersökning på nuvarande lösningar gjordes, där studenterna fann att 
herrbetjänten var det bästa nuvarande alternativet. Idégenereringar gjordes av många olika 
slag, för att hitta ett antal olika lösningar på problemet. Flertalet idéer utvecklades till koncept, 
som senare i processen utvärderades med hjälp av olika konceptvalsmetoder. Den slutliga 
lösningen togs fram genom skisser, CAD-modeller, ritningar och prototyper. 

Prototyperna utformades likt en stor galge som monteras på väggen. Den slutliga lösningen 
uppfyllde gruppens samtliga uppsatta krav för tillfällig klädförvaring. 

Det slutliga resultatet visades upp på den årliga examensarbetsutställningen, den 26 maj 
2010 på Karlstads universitet.  
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Abstract 
This degree project has been carried out by Niclas Andersson and Sebastian Zwahlen, 
students of the Innovation and Design Engineering Program at the Faculty of Technology 
and Science at Karlstad University. The project was carried out during the spring 2010 and 
includes 22, 5 ETCS credits. 

Initially the group had contact with the company Mavis möbler AB. Mavis gave the group the 
task of developing a new bedroom product. To assess the needs and problems of bedroom 
behaviors, an extensive questionnaire and several interviews were made. This became the 
starting point for further work. 

According to the results uncovered during the market research a vast problem was found 
with temporary clothing storage. As much as 68% of respondents store their clothes either 
on a chair, a couch, the bed or on the floor. The students saw this as a perfect opportunity to 
further investigate the options of temporary clothing storage (the students saw this as a bad 
alternative to storage).  

Detailed preliminary investigation of current solutions was made, where the students found 
that the valet stand was the best current alternative. To find a number of different solutions 
to this problem, several idea generating methods was used. Many of these ideas developed 
into concepts, which later in the process were evaluated using different technique. The final 
solution was developed through sketches, CAD models, drawings and prototypes.  

The prototypes were designed like a large hanger mounted on the wall. The final solution 
fulfilled all of the requirements set for temporary clothing storage.  

The final results were presented at the annual degree exhibition on May 26th 2010 at Karlstad 
University.  
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1. Inledning 
Examensarbetet på 22,5 hp har utförts av Niclas Andersson och Sebastian Zwahlen på 
Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- 
och naturvetenskap. Uppdraget kom från Mavis, där kontaktperson och handledare var 
Magnus Heijel, VD på företaget.  

Monica Jakobsson var gruppens handledare på Karlstads universitet. Slutligen var Lennart 
Wihk examinator för examensarbetet. 

 

1.1. Bakgrund 
Företaget Mavis är ett dotterbolag till Bröderna Johanssons sängfabrik. Verksamheten 
startades 1917 där det var klart tidigt att verksamheten skulle inrikta sig på sängar och 
sänggavlar. Idag är inriktningen den samma, men sortimentet är breddat. Allt inom 
sovrumsmiljön står nu på kartan, nya inspirationskällor och idéer ska tas fram. Mavis gav 
gruppen helt fria händer att ta fram en egen problemformulering, där begränsningen var att 
inrikta sig på sovrumsprodukter. 

Sovrumsmiljön är ett väldigt viktigt område, där mycket ska uppfyllas, för att lyckas finna 
harmoni. En viktig del av detta är att klädförvaringen ska vara löst på allra bästa sätt. 
Bekymmer med tillfällig klädförvaring visades vara ett allmänt stort problem. Där kläder som 
använts under dagen, ska användas igen och dagens lösning är väldigt spontan och kanske 
inte alltid blir den bästa. Från att användaren lägger kläderna i sängen, till att faktiskt lägga 
kläderna på golvet.  

I detta arbete ska det framgå en tydlig marknadsundersökning som styrker 
problemformuleringen.  

Olika idéer till lösningar på problemet ska tas fram. Slutligen ska en av dessa idéer väljas och 
som även ska byggas till en prototyp. Målsättningen med slutprodukten ska vara att den ska 
hålla mot konkurrens på marknaden och passa Mavis sortiment.    

 

1.2. Problemformulering/uppdrag 
Hur kan den tillfälliga klädförvaringen förbättras, så att fler individer tillämpar en slags lösning 
på problemet? 

 

1.3. Syfte  
Syftet är att visa att gruppen kan genomföra ett projekt på helt egen hand. Gruppen ska 
kunna tillämpa kunskaper som lärts ut under åren på Innovations- och 
designingenjörsprogrammet  samt att kunna ta till sig ett företags önskemål och utifrån det 
skräddarsy en bra lösning till problemet.   
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1.4. Mål 
Projektets mål är att ta fram en ny produkt inom sovrumsmiljön, som ska främja den tillfälliga 
klädförvaringen. Det ska vara för kläder som har använts och som ska användas igen vid ett 
senare tillfälle. Den lösning som tas fram, ska kunna tas i produktion av företaget Mavis. 

Projektet ska generera: 

• Ritning på modell 

• Renderad presentationsbild på modell 

• Prototyp 

• Akademisk rapport 

• Muntlig presentation 

• Utställning 

 

1.5. Avgränsningar 
Examensarbetet består av motsvarande heltidsstudier, under 15 veckor vilket innefattar 600 
timmar per person. Det finns inget krav på materialvalet till produkten, endast önskemål inom 
träbranschen. Produkten ska kunna tillämpas i Mavis produktsortiment. 
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Figur1 Exempel på WBS-schema 

2. Metod  
Detta examensarbete bygger på metodik från design- och produktutvecklingsprocessen som 
studenterna har blivit lärda under den treåriga utbildningen på Innovations- och 
designingenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet (Johannesson et al. 2004). 

 

2.1. Brief 
En brief är ett dokument som skrivs i början av projektet och fungerar som ett kontrakt 
mellan projektgruppen och arbetsgivaren. I briefen skrivs bakgrund, syfte, mål, 
avgränsningar, tidplaner och kontaktuppgifter till de involverade. Detta dokument är ett 
levande dokument som under projektets gång kan ändras och måste godkännas av 
uppdragsgivaren för att projektet ska kunna gå vidare till nästa fas.      

 

2.2. Planering 
Planeringen är en grundstomme för projektet. I detta skede struktureras arbetet upp efter de 
faser som ska genomföras, för att få en bra överblick över verksamheten. Utifrån detta kan 
arbetsuppgifter planeras med ett tidsmässigt perspektiv. Med hjälp av detta kan gruppen 
stämma av hur de ligger till och lättare omstrukturera verksamheten för att hinna med allt 
innan deadline. 

2.2.1. WBS – schema  
Work Breakdown Structure (WBS) kan översättas till arbetsnedbrytning och är en metod för 
att på ett systematiskt vis bryta ner projektet i mindre delar. Genom att visualisera projektet i 
ett träddiagram med en hierarkisk struktur fås snabbt en bra överblick av projektet. se figur 1. 
Ett WBS- schema är inte tidsberoende och visar inte i vilken ordning som arbetsmomentet bör 
utföras (Eriksson & Lillesköld 2005). 
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Figur 2 Exempel på PERT-schema med den kritiska linjen som streckad. 

2.2.2. PERT – Schema  
”Program Evaluation Review Technique” även kallat PERT är en planeringsteknik för att 
åskådliggöra i vilken ordning som olika arbetsuppgifter bör genomföras.  När ett WBS-
schema är gjort kan arbetspaketen tidssättas. I ett mindre projekt bör nivån på 
arbetsuppgifter begränsas till halva arbetsdagar och i större projekt med fler personer 
involverade till högst en vecka (Eriksson & Lillesköld 2005). När arbetsuppgifterna är 
identifierade kan ordningsföljden av arbetet bestämmas. Detta kan göras med Post-It-
Metoden. Arbetsuppgifterna skrivs ner på post-it-lappar och sätts lättast upp på en 
whiteboardtavla där aktiviteterna som är beroende av varandra knyts samman med pilar. 
Detta tillvägagångssätt möjliggör snabba förändringar i schemat. Genom att gå tillbaka till 
WBS-Schemat och tidsätta aktiviteterna enligt principen ”bottom-up” dvs. nerifrån och upp, 
kan sedan tiderna för aktiviteterna skrivas in i det konstruerade schemat med post-it-lapparna. 
(Eriksson & Lillesköld 2005).  På detta sätt har ett PERT-schema skapats. Fördelen med ett 
PERT-schema är att den mest kritiska linjen för projektet kan tas fram. Genom att summera de 
olika vägar som finns, kan den mest tidskrävande linjen bestämmas och markeras i schemat 
med en annan färg. ”Kritiska linjen är den längsta kedjan av beroende aktiviteter vilken också 
är den kortaste tänkbara tid projektet kan slutföras på.” (Eriksson & Lillesköld 2005, s.  28-29).    

 

 

 

 

2.2.3. GANTT – Schema 
Med hjälp av WBS och PERT-schemat kan ett GANTT-schema skapas. Detta schema 
konstrueras med en y-axel där aktiviteterna listas och en x-axel som representerar tiden. För 
varje aktivitet ritas en linje med start och slutpunkt som motsvarar aktivitetens löptid. GANTT-
schemat ger följaktligen en tydlig grafisk bild av hur projektets aktiviteter hänger ihop och 
när de är planerade att påbörjas och avslutas, se figur 3 på nästa sida. (Eriksson & Lillesköld 
2005). 
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Figur 3 Exempel på GANTT-schema 

 

 

    

2.2.4. FMEA 
Oväntade saker kan inträffa i ett projekt trots en bra planering, vilket medför risker. Därför är 
det bra att göra en riskanalys där olika händelser viktas och motåtgärder tas fram. FMEA 
(Felmods- och effektanalys) är en metod som används för detta ändamål. Genom att 
ställa upp olika planerade och tänkbara aktiviteter kan riskabla felhändelser tas fram. 
Dessa viktas sedan med en faktor, 1-3 för hur sannolikt det är att den skulle inträffa. 1 är 
lägst sannolikt och 3 är högst. Även effekten av händelseeffekten viktas med en faktor, 1-
3. För att få fram en riskfaktor multipliceras sannolikheten med effekten av händelsen 
vilket ger ett tal som indikerar riskerna för respektive felhändelse i projektet. Ett högt tal 
betyder att risken är stor för att det ska inträffa. Efter att riskfaktorerna är framtagna görs 
motåtgärder till varje händelse med störst fokus på de största riskerna. (Johannesson et 
al. 2004).           

2.2.5. Handledning 
Under arbetets gång kan handledare och examinator användas för handledning gällande 
problem eller frågor som kan uppstå. Detta för att få vägledning och tips på hur projektet kan 
tas vidare. 

   

2.3. Förstudie 
I en förstudie tas information in på olika sätt för att identifiera vad marknaden är i behov av. 
Detta kan göras genom en enkät där informationen kommer direkt från respondenterna och 
kan vara till hjälp för att ta sig vidare i projektet. 

2.3.1. Enkät 
En enkät är ett bra sätt att med en relativt liten arbetsinsats få fram ett stort underlag av 
primärdata för en specifik studie (Björklund och Paulsson 2007). Den består av ett formulär 
med frågor som innehar mestadels fasta svarsalternativ som respondenten fyller i själv. Detta 
gör att respondenten i lugn och ro kan begrunda frågorna och får tid till att överväga 
svarsalternativen.  

När en enkät skapas är det en rad olika moment som ingår. Det är viktigt att syftet med 
undersökningen framgår, detta görs ofta i ett följebrev eller i inledningen av enkäten. 
Frågorna som ställs måste vara noga genomtänkta och tydliga för att minimera risken för 
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missuppfattningar så att svaren blir relevanta för studien. En enkät bör inte ta mer än 30 
minuter att fylla i vilket begränsar antalet frågor till maximalt 40-50 st. (Ejlertsson 2005). Skulle 
enkäten vara för omfattande är risken för ett större svarsbortfall större. 

Distributionen av enkäten kan ske på många olika sätt, men det som är vanligast är att skicka 
ett formulär med postbefordran tillsammans med ett frankerat kuvert för återsändning 
(Ejlertsson 2005). Andra sätt att distribuera enkäten är genom att bifoga en enkät till 
konsumenter med en viss produkt. Enkät till besökare används ofta inom sjukvården. 
Gruppenkät är en enkät som delas ut till en grupp, förekommer ofta i 
utbildningssammanhang och på arbetsplatser. Datorenkät är ofta en webbaserad enkät som 
kan bifogas med e-mail eller sprids via en hemsida (Ejlertsson 2005).      

Query & Report 

Query & Report är ett hjälpmedel för att göra enkäter som kan spridas på internet. Verktyget 
är användarvänligt, lätt att förstå och erbjuder många varianter av frågetyper. Den skapade 
enkäten kan med hjälp av en länk spridas till respondenter för att besvaras. Verktyget finns till 
förfogande för studenter på Universitetsbiblioteket vid Karlstads universitet. 

 

2.4. Research 

2.4.1. Litteraturstudie 
Genom litteraturstudier erhålls fördjupade kunskaper inom olika områden som kan vara av 
relevans för projektet. Informationen i litteraturen är ofta skriven i ett annat syfte än den 
studie som görs. Detta är viktigt att tänka på då informationen kan vara vinklad eller inte 
heltäckande (Björklund & Paulsson 2007).     

2.4.2. Internet 
Internet är ett datornätverk och system för informationsspridning som sträcker sig över hela 
världen. Med tanke på att alla som har en dator med internetuppkoppling kan lägga upp 
information på internet är det viktigt att vara källkritisk till den information som hittas.    

2.4.3. Intervjuer 
Intervjuer är ett sätt att komma åt personers erfarenheter och ämneskunskaper genom 
utfrågningar. Detta kan vara ett bra alternativ då den eftersökta informationen inte kan hittas 
i litteraturen eller då fördjupningar inom området vill göras. Det finns olika sätt att göra en 
intervju på som kan vara bra i olika situationer. En strukturerad intervju är på förhand 
förberedd med frågor som ställs i en bestämd ordningsföljd. Semi-strukturerad intervju 
bygger på att ämnesområdet är förutbestämt men frågorna formuleras och ställs i efterhand 
med hänsyn till respondentens svar och reaktioner på tidigare ställda frågor. Ytterligare en 
teknik som kan användas är ostrukturerad intervju, där utfrågningen tar form av ett samtal 
och frågorna uppkommer efterhand. Någonting som är gemensamt för alla intervjutekniker 
är att ledande frågor bör undvikas då respondenten kan påverkas och ge ett mindre 
sanningsenligt svar (Björklund & Paulsson 2007).   
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Tabell 1 Exempel på Funktionsanalys 

2.4.4. Studiebesök 
Studiebesök kan genomföras för att bredda erfarenheten och utvidga inspirationen inom 
gruppen genom att ta del av andras kompetenser, tankar och synsätt. Under studiebesöken 
ges möjligheten att observera, ställa frågor, intervjua och knyta värdefulla kontakter för 
projektets fortgång.  Besöken kan göras på många olika platser till exempel i butiker, på 
arbetsplatser och på fackmässor knutna till projektet. Det sistnämnda alternativet är 
fördelaktigt då många företag är samlade och pressenterar sina senaste nyheter och 
innovationer.    

 

2.5. Funktionsanalys 
”När man ska utforma en produkt gäller det att fundera ut varför produkten finns, själva 
huvudsyftet, kärntanken, och på vilket sätt detta kan åstadkommas.” (Österlin 2007, s. 42).  

Med hjälp av en funktionsanalys kan den blivande produktens funktioner spaltas upp. 

Funktionerna skrivs in i en tabell med hjälp av ett verb och ett substantiv, se tabell 1. Därefter 
identifieras en huvudfunktion (HF) som svarar för varför produkten finns. De resterande 
funktionerna räknas då som delfunktioner, vilka samverkar till en högre funktion samt 
stödfunktioner, som har till uppgift att höja produktens mervärde. I kolumnen för klass, 
värderas därefter delfunktionerna som nödvändiga (N) och stödfunktionerna som önskvärda 
(Ö). I funktionsanalysen finns det även plats för anmärkningar om en funktion skulle behöva 
förtydligas (Landqvist 2001).    

 
 

Funktion 
Verb Substantiv 

Klass Anmärkning 

Förvara Kläder HF  

Motverka Klämskada N  

Pryda Omgivningen Ö Estetiskt tilltalande 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

2.6. Idégenerering 

2.6.1. Metoder 
Att ta fram helt nya idéer utan att strukturera idéarbetet kan vara en svår och krävande 
process. Därför finns det framtagna kreativitetsövningar som kan användas då många nya 
och delvis galna idéer vill genereras på relativt kort tid. De metoder som gruppen valde att 
tillämpa finns beskrivna nedan. 

 

Slumpordsassociation 

Metoden bygger på att kombinera ett slumpmässigt ord med en frågeställning eller ett 
problem för att finna nya lösningar. Denna metod är bra när många idéer ska produceras på 
kort tid. 

• 6-10 personer 

• 30-40 minuter 

• Material: whiteboard alt. stort papper, Post-it-lappar, pennor 

Viktigt är att inte presentera frågeställningen för tidigt i övningen. En ordförande väljs ut som 
får i uppgift att anteckna orden som sägs. En av deltagarna börjar med att säga ett ord, kan 
vara vad som helst. Ordet skrivs ner av ordföranden varpå nästa person snabbt säger en 
association till detta ord, ordföranden skriver ner detta och nästa person säger en ny 
association. Detta moment pågår i ca 5 minuter vilket resulterar i en lång associationskedja av 
ord. Först nu presenteras frågeställningen eller problemet och idéskapandet kan börja. Alla 
deltagare har en penna och post-it-lappar framför sig, ordföranden nämner frågeställningen 
eller problemet tillsammans med ett av orden i associationskedjan. Gruppmedlemmarna får 
nu associera fritt och skriva ner idéer på post-it.lapparna. Detta görs tills det att tillräckligt 
många idéer skapats (Michanek & Breiler 2007).   

 

6-3-5 

Kreativitetsmetoden 6-3-5 är en bra metod då gruppmedlemmarna får inspiration av 
varandras idéer för att vidareutveckla eller komma på en ny. Metoden drar nytta av de 
många infallsvinklarna som gruppmedlemmarna har för att lösa problemet. 

• 5-8 personer 

• 30-40 minuter 

• Material: pennor och papper, helst A3. 

Deltagarna sätter sig runt ett bord och har varsitt papper framför sig med tre kolumner och 
lika många rader som antalet deltagare. Idéagenten nämner därefter ett fokusområde och 
förklarar detta tydligt så att alla blir väl insatta i problemet. Deltagarna skriver ner tre idéer i 
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de översta rutorna, på en viss förutbestämd tid (5 min). Därefter roteras papprena så att varje 
deltagare får det papper som personen till höger nyligen skrev på. På detta papper ska 
deltagarna antingen vidareutveckla de idéer som står eller låtas inspireras av dessa. När alla 
papper gått runt ett helt varv är övningen klar. (Michanek & Breiler 2007)   

 

Din kreativa idol 

Metoden bygger på att deltagarna ska lösa en frågeställning så som en viss idol hade gjort 
med sina kreativa egenskaper. 

• 6-30 personer 

• 30-40 minuter 

• Material: Papper, pennor och bilder på idolerna. 

Övningen börjar med att ett antal idoler presenteras. Bilder på dessa är att föredra. Därefter 
delas gruppen in i mindre grupper eller arbetar individuellt. Deltagarna ska under ca 10 
minuter försöka fundera över hur den tilldelade idolen skulle ha löst problem med sina 
säregna egenskaper. När 10 minuter gått presenteras frågeställningen och deltagarna går in 
i rollen som sin idol för att ta fram så många lösningar som möjligt. I slutet av övningen 
presenteras de idéer som personerna med sina idoler har kommit fram till. (Michanek & 
Breiler 2007)   

 

2.7. Konceptval 
När många olika idéer och koncept har tagits fram i idégenereringsfasen kan det vara bra att 
utvärdera dessa för att se vilka som bör tas vidare i processen till konceptutvecklingen. Detta 
kan göras genom att tillämpa olika former av urvalsmatriser eller konceptvärderingsmetoder. 
I detta skede viktas idéerna mot uppsatta kriterier från bland annat funktionsanalysen, för att 
kunna betygsättas.   

2.7.1. Elimineringsmatris 
I början av konceptvalet kan det finnas många idéer där alla kanske inte är genomförbara. 
För att skära ner på antalet idéer kan en elimineringsmatris tillämpas. Genom att ställa upp 
olika krav och önskemål från bland annat funktionsanalyser samt kravspecifikationer kan 
koncepten bedömas. Om ett koncept uppfyller alla krav och önskemål anses det värt att tas 
vidare (Johannesson et al. 2004). 

2.7.2. Matrisvärdering 
En matrisvärdering går ut på att betygsätta koncepten för att kunna se vilka som är bra och 
vilka som kan behöva utvecklas. Genom att spalta upp idéerna i en rad och kraven i en 
kolumn av matrisen finns utrymme för betygsättning. Koncepten betygsätts med en 
poängskala från 1-5 vilket i sin tur gör att de kan rangordnas när värderingen är klar.   
(Österlin 2007)  
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2.7.3. Relativ beslutsmatris 
När koncepten blivit färre kan en relativ beslutsmatris användas. Denna matris grundas på att 
en idé sätts som referens (DATUM), ofta en befintlig produkt. Sedan jämförs de andra idéerna 
mot denna och betygsätts med minus, noll eller plus för hur de förhåller sig till referensen. 
När betygsättningen gjorts räknas ett nettovärde ut för samtliga idéer, varpå beslut kan tas 
om vilka idéer som ska tas vidare (Johannesson et al. 2004). 

 

2.8. Konceptutveckling 

2.8.1. Skisser 
Med hjälp av skisser kan en idé eller funktion på ett lättare sätt beskrivas för andra. Under 
idéstadiet bör därför många beskrivande skisser göras. Kvaliteten på dessa skisser ligger inte i 
fokus, utan vad de förmedlar. Det är viktigt att spara de skisser som görs då de kan vara bra 
som dokumentation senare.     

2.8.2. Skissmodeller 
En skissmodell är en utveckling av en skiss när den görs med hjälp av tredimensionellt 
material. Den kan göras fullskalig eller i förminskad skala och materialet spelar ingen större 
roll. Målet är att få en bättre bild av hur produkten skulle kunna se ut och att få testa olika 
funktioner. På detta sätt är det lättare att gå tillbaka till ritbordet och utveckla konstruktionen.  

2.8.3. HyperShot 
Med hjälp av programmet HyperShot kan enklare CAD-modeller, som konstruerats i till 
exempel Pro Engineer renderas till realistiska presentationsbilder. Fördelen med programmet 
är att det är lätt att hantera och snabbt ger ett snyggt och verklighetstroget resultat. Material 
för modellen kan väljas fritt, även färger, bakgrunder och var ljuskällan skall befinna sig.  

 

2.9. Detaljkonstruktion 

2.9.1. Pro Engineer 
Detaljkonstruktioner kan göras med hjälp av CAD-programmet Pro Engineer. I detta program 
kan allt från små detaljer till stora sammanställningar konstrueras, samt detaljerade ritningar 
tas fram. Programmet används på många företag och ingår som konstruktionsprogram för 
studenterna på innovations- och designprogrammet vid Karlstads universitet.   

 

2.9.2. Prototyptillverkning 
En prototyp är till fördel när en ny produkt ska pressenteras. Prototypen bör vara gjord av 
samma material som den tänkta produkten men tillverkningssättet kan skiljas från den 
framtida tillverkningsprocessen (Österlin 2007).   
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2.10. Presentation 
Presentationer kan utföras på många olika sätt med hjälp av olika presentationstekniker. En 
av dessa är Löpsedelsmodellen. Genom att i början av presentationen nämna det vitigaste 
budskapet, fångas åhörarnas uppmärksamhet. Därefter presenteras det näst viktigaste och så 
vidare. (Björklund & Paulsson 2007). 

 

2.11. Utställning 
Vid en utställning gäller det att försöka fånga besökarnas intresse. Detta kan göras med hjälp 
av en väl utformad monter som tydligt visar det budskap utställaren vill nå ut med och 
inbjuder till samtal.  
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3. Resultat 

3.1. Brief 
Gruppen tog fram en brief (Bilaga 1) anpassad till problemet, och samtidigt passade 
gruppens kompetens inom området. Briefen kontrollerades av Monica Jakobsson som var 
gruppens handledare. Slutligen godkändes briefen av Magnus Heijel som är Mavis VD och 
även kontaktperson för gruppen. Under projektets gång ändrades briefen till att vara mer 
fullständig och bättre anpassad för bägge parter.  

 

3.2. Planering 
Gruppen kände att planeringen var grunden för hela projektet. Stora förberedelser inleddes 
och ett GANTT-schema (Bilaga 4) togs fram. Detta schema gjordes först, trots att gruppen 
visste att det var fel enligt litteraturen. Men med tanke på uppgiften var detta ett bättre 
alternativ då en tydlig planering behövdes tidigt i projektet. Anledningen till detta var att 
samarbetet med Mavis blev lättare, då schemat tydligt visade var gruppen befann sig i 
projektet. Att kunna avgöra när nästa möte med Mavis skulle ske, var också en bidragande 
orsak. Alla stora huvudgrupper inom arbetsmomenten skrevs upp och organiserades i 
kronologisk ordning under projekttiden. Det visade sig senare vara en mycket bra 
uppskattning för varje arbetspaket. WBS- och PERT-schema (Bilaga 2 & 3) tillämpades senare 
av gruppen, vilket detaljerat visade projektets alla arbetspaket och tidsåtgång för varje 
moment. Detta genererade senare till den kritiska linjen som visade den längsta vägen 
genom projektet. En FMEA (Bilaga 5) gjordes för att gruppen skulle vara medvetna om 
riskerna för projektet. De moment som ansågs som mest kritiska var sjukdom, planering och 
prototyp. Ifall detta skulle inträffa hade gruppen redan tagit fram motåtgärder för varje 
moment. 

3.2.1. Handledning 
När studenterna kom fram till olika beslut som inte kunde fattas inom gruppen, handledde 
Monica Jakobsson med många nya tankar och synsätt. Gruppens Examinator Lennart Wihk 
hjälpte också till genom att dela med sig av sina erfarenheter, inom bland annat materialval.  

 

3.3. Förstudie/research 
Gruppens researchfas delades upp i olika delar, som visas nedan: 

• Benchmarking 
• Marknadsenkät 
• Studiebesök 
• Intervjuer 
• Materialval/färg 
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Bild 4 Herrbetjänt 

Bild 2 och 3 Ikeas lösningar på tillfällig klädförvaring 

Bild 4 Trädet 

3.3.1. Benchmarking 
Benchmarking gjordes på bland annat IKEA, Europamöbler och Mio. IKEA sågs som en god 
förebild med många prisvärda lösningar inom hem och framförallt sovrumsmiljöer. Att mäta 
sig med ett världsledande möbelföretag som IKEA är kan vara bra för att försöka hålla en låg 
budgeten på den slutgiltiga produkten. En kombination av IKEA:s budgetlösningar och MIO:s 
exklusivare utformning sågs som en bra utgångspunkt.  

Nuvarande lösningar 

Herrbetjänten 

Herrbetjänten är nog den mest kända möbeln i sammanhanget. 
En golvplacerad produkt som i huvudsak förvarar skjortor och 
byxor. Herrbetjänten har så kallade axlar, där skjortor hängs och 
stänger där byxor kan placeras. 

 

 

 

 

 

 

Ikeas alternativ 

Två alternativ som har bra funktioner, men 
inte är speciellt tilltalande. Här är ett bra 
exempel på när kläderna hamnar i fokus 
och inte möbeln/produkten. 

 

 

Trädet 

En anordning som fanns på IKEA där konstgjorda grenar 
ersätter kroksystemet. En lösning som har stora 
förvaringsmöjligheter. Att kläderna blir skrynkliga och 
måste strykas, kan vara ett stort problem.  
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3.3.2. Enkät 
Mavis hade ett önskemål, att gruppen skulle ta fram en problemformulering rörande 
sovrumsmiljön. Till en början skickade gruppen ut massmail till sina vänner och bekanta. Den 
fråga som ställdes var om de hade några generella problem i sovrumsmiljön, ifall något 
kunde förbättras eller tas fram för att underlätta tillvaron i rummet. Gruppen märkte snabbt 
att privatpersoner var tvungna att handledas mycket mer i frågan. Svaren via mail resulterade 
oftast i att de generellt sett var nöjda och inte kunde komma på några generella problem. 
Därefter tog gruppen fram en enkät, där 20 frågor ställdes gällande sovrumsmiljön. Det är 
lättare för privatpersonen att kryssa i en ruta, än att skriva långa utlägg om deras problem. 
Under enkätens gång deltog 187 personer, därav 56 % kvinnor och 44 % män i alla åldrar.  

En intressant fråga som ställdes och gav ett stort intryck på gruppen var: ”Vad gör du med 
dina kläder, du haft på dig under dagen, som du tänkt använda igen?”.  Denna fråga gav en 
ganska tydlig indikation på ett stort problem där 68 % av respondenterna lägger sina kläder 
på en stol, på sängen, i soffan eller på golvet. Ett resultat, som styrker gruppens motivering till 
den slutgiltiga problemformuleringen. Övrig information som kom fram av enkäten var bland 
annat vilken stil sovrummet ska hålla och hur många timmar personen i fråga tillbringar i 
sovrummet. 

Några andra frågor som ställdes var bland annat beteende i sovrummet, exempel vis hur ofta 
sovrummet städas. (För större inblick i enkäten, läs bilaga 6 & 7) 

 

3.3.3. Studiebesök 
Under projektets gång genomfördes studiebesök på olika platser. Resultat från dessa 
redovisas nedan.  

Stockholm Furniture Fair i Älvsjö 

Besök på Stockholm Furniture Fair i Älvsjö, ansågs som en riktigt bra möjlighet till att bredda 
kunskaperna inom formgivning och tillverkning av möbler. Andra saker som beaktades var 
vad som finns på marknaden och framförallt vad som kommer ut på marknaden inom kort.  

På mässan gavs möjligheter att fråga olika företag om deras kunskaper inom det aktuella 
området och samtidigt få tips inom tillverkning och design. 

Dagen började med att studera vad som fanns i alla mässhallar och få ett intryck vad 
möbelmässan verkligen handlade om. Lokalisera vad som är inne och framförallt vad som 
kommer när det gäller färg, form och funktion. Helhetsintrycket var att möbelföretagen inte 
hade kommit med nått helt nytt och revolutionerande i formväg. Däremot var mycket som 
förbättrats och vidareutvecklats.  
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Bild 5 Snygg detalj på ett skåp   Bild 6 Annorlunda lösning på soffbord 

Bild 7 Exempel på färgkombination 

Det var små detaljer som hade fått en roligare design och nisch. Detta ändrade 
helhetsintrycket på produkterna och bidrog till ett bättre slutresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgkombinationer och färgsättning var också en rolig studie som gruppen fick vara med om, 
där många vågade kombinationer visades. Gamla stilar samarbetade med nya influenser. Där 
de sjuttiotalsinspirerade möblerna och detaljerna togs in i det nya ljusa, moderna hemmet 
som annars känns lite sterilt. 
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Bild 8 Färgsättning bakom TV 

Något studenterna annars tog till sig och kände att de kunde tillämpa i dess framtida arbete 
var framförallt ljussättningen på olika detaljer. Ser man tillbaka i tiden, existerade knappt 
ljussättning på en möbel, då ljuset 
endast ansågs som ett hjälpmedel för 
att lysa upp i mörkret och användes i 
ett praktiskt syfte. Numera har ljuset 
kommit till en helt annan dimension, 
där det framför allt kan göra möbler 
och produkter mera effektfulla. Ett 
upplyst kök där spotlights till exempel 
lyser upp skåpsluckor för att skapa 
harmoni och värme förekom ganska 
tidigt. Att i ett finrum eller TV-rum med 
olika ljus kunna ta fram olika detaljer, 
är någonting som blir allt vanligare. Ett 
exempel på detta visas i figur 12, där 
belysning bakom TV:n skapar ett större 
djup i rummet. 

 

 

 

 

 

 

Hotellbesök 

Vid senare tillfälle i projektet upptäcktes en outnyttjad marknadsandel. Det är inte bara i de 
privata hushållen som behovet finns av funktionell och smidig klädförvaring, utan också i 
hotellbranschen. Besök gjordes på ett flertal hotell runt om i Karlstads centrum. Reaktionen 
från hotellpersonalen på de olika hotellen, blev likvärdiga, där initiativet möttes med positiv 
respons. Noggranna undersökningar genomfördes på varje hotellkedja, där besök gjordes på 
en del hotellrum. Bilder togs på olika garderober och klädupphängningsanordningar. 
Lösningarna var uteslutande av samma typ, garderober kombinerat med småfack och ibland 
en integrerad strykbräda.  
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Bild 9 Hotellrum på Elite hotell i Karlstad 

Bild 10 Garderobslösning          Bild 11 Krokanordning på vägg 

Elite Hotell i Karlstad 

På Elite hotell blandades det gamla gedigna med det nya fräscha. Mycket talade för en bra 
lösning på garderober och tillfällig 
klädförvaring. Alternativen de hade 
tagit fram var i princip en stor 
garderob, där allt skulle rymmas och 
framstå som praktiskt. 
Helhetsintrycket blev att garderoben 
stal för mycket utrymme från 
rummet. Vid en bättre lösning hade 
det funnits mer alternativ till 
rymligare planlösning. Rummet som 
besöktes var ett enkelrum med extra 
stor säng där ytorna hade blivit 
öppnare om garderobens mått 
reducerats. Djupet på garderoberna 

höll 60 cm. Trots att garderoben var 
rejält tilltagen, hade ändå möjligheter till 
att hänga upp ytterkläder installerats.   
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Bild 12 Hotellrum på Scandic Karlstad City 

Bild 13 och 14 Garderobslösning på Scandic Karlstad City 

Scandic Karlstad City 

Vid besöket på Scandic Karlstad City diskuterades projektet med hotellanställde Jimmy på 
Scandic, som hade stor erfarenhet av hotellbranschen.  

Rummet som besöktes var ett luftigt 
dubbelrum med stor boarea.  
Lösningen för klädförvaringen var 
en garderob (60 cm djup) med två 
hyllor, en uppe och en nere samt en 
klädstång med fyra galgar. Bredvid 
garderoben fanns plats att ställa 
resväskan, alternativt erbjuda 
sittmöjlighet. Helhetsintrycket av 
rummet var att garderoben tog 
ganska stor plats av rummet. Det 
som var synd var att första 
anblicken av rummet bestod av en 
garderob. 
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Bild 15 Hotellrum på Scandic Winn 

Bild 16 och 17 Garderobslösning på Scandic Winn 

Scandic Winn 

Möjligheten erbjöds också att besöka ett relativt nyrenoverat hotell av märket Winn. Där 
fräschheten stod i fokus och ljusheten gav smak. Tyvärr var även detta rum en viss besvikelse i 
form av en stor garderob. Det 
fanns en garderob som hade ett 
mindre djup än de tidigare 
garderoberna (50 cm), men som 
ändå gav samma intryck av att 
stjäla utrymme. Känslan som gavs 
var att möbeln var billig och inte 
vidare tilltalande. Möbeln kändes 
inte unik och iakttogs som 
massproducerad. Finessen av en 
utvikbar strykbräda var god men 
visade sig ta onödigt mycket plats 
från viktigt förvaringsutrymme i 
garderoben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

3.3.4. Intervjuer 
Att oväntat besöka en person och undersöka dess sovrum med fokus på tillfällig 
klädförvaring, vore absolut det bästa alternativet för att få en verklig inblick i det vardagliga 
sovrummet. Problemet som kan uppstå, om personen förvarnas att besök ska genomföras i 
dess sovrum, är att den tillfrågade tar hand om den värsta oordningen i rummet. Däribland 
kläder på stolar och golv.  

 

Irina Swahn på Hemänglarna 

Det var då gruppen fick ett tips om att de kunde ta kontakt med Irina Swahn på 
Hemänglarna som bedriver en verksamhet inom städning i privatpersoners hem. Irina har 
stor erfarenhet inom området och är VD och ägare till Hemänglarna. Frågor som: Var hänger 
privatpersonerna sina kläder, som de använder under veckan? ställdes.  

Swahn 1 tyckte frågan var ganska svår, men hennes svar blev:  

– Oftast när vi kommer hem till folk, så har de kvällen innan plockat undan det mesta, men 
ibland kan det ligga saker framme. Då är det oftast kläder som ligger på sängar alternativt 
stolar. Det händer även att det ligger kläder på golvet. 

Hon sa även:  

–  De flesta har sina garderober i sovrummet, där de hänger sina kläder. Vissa har 
klädkammare som underlättar, då man kan gå in i rummet och hämta eller lägga in sina 
kläder. Jag tycker att detta är ett bättre alternativ då man får bort de stora garderoberna från 
sovrummet. 

(Mer av intervjun kan läsas i Bilaga 8)  

Tyvärr kände gruppen redan till problemet som Irina bekräftade.  

 

Jimmy på Scandic Karlstad City  

Gruppen gjorde en kort intervju med Jimmy 2 på Scandic Karlstad City. Han berättade att det 
fanns ett stort problem i hotellverksamheten med klädförvaring. Besökarna på hotellet gör 
oftast korta besök under en natt och är inte i behov av stora förvaringsmöjligheter av kläder. I 
dagsläget har de flesta hotellen alldeles för stora garderober för att passa in i hotellrummet. 
Enligt Jimmy var den bästa lösningen någonting som inte stal så mycket plats i rummet. En 
lösning som kanske var infällt i väggen, alternativt slimmat längs med väggen. (Mer av 
intervjun kan läsas i Bilaga 8)  
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Anders Silfwerplatz på Karlstad Teknikcenter 

Vid ett senare tillfälle efter en handledning med Monica Jakobsson, ville gruppen få en 
bekräftelse på att valet av konstruktionslösning och materialval skulle fungera. Monica 
Jakobsson tipsade då om en man som verkligen kunde bidra med sin erfarenhet inom detta 
område. Anders Silfwerplatz var namnet och jobbade på Karlstads Teknikcenter som 
projektledare inom tillverkning.  

En viktig del för att idén skulle lyckas på marknaden, var att den skulle hålla i 
miljövänlighetssynpunkt. Anders Silfwerplatz 3 lade fram ett mycket bra förslag till detta, som 
nedan visas, ur ett stycke från hans intervju.  

 

– Ett mycket aktuellt ämne, där det nästan är ett krav att produkten är miljövänlig. En sak som 
skulle bidra till detta är färgvalet. En färg som jag verkligen kan rekommendera är 
äggoljetempera, som är en ekologisk färg som bland annat görs i Karlskoga. (Mer av intervjun 
kan läsas i Bilaga 8) 

3.3.5. Material 
Valet av material blev ganska begränsat på grund av att företaget Mavis gärna såg att 
gruppen tog fram en produkt som kunde hamna i deras sortiment. Därför blev materialvalet 
trä. Gruppen rådfrågade olika personer, med erfarenheter inom området. Bland annat 
Jörgen Persson på Karlstads Universitets verkstad. Han ansåg att björk eller plywood var de 
bästa valen för idéerna. Motiveringen till dessa trämaterial, var framförallt en kostnadsfråga 
eftersom dessa material var relativt billiga. Lättbearbetat var också ett bra skäl för att välja 
något av dessa material. Slutgiltig bekräftelse på att valen av material var bra, fick gruppen av 
Anders Silfwerplatz som jobbar som projektledare på Karlstads Teknikcenter. Senare hjälpte 
Anders också studenterna till ett slutgiltigt material, som redovisas i stycke 3.3.6.  

 

Björk 

Björk är det träslag som har det bredaste användningsområdet av alla svenska träslag. 
Genom tiderna har det framställts många olika saker av björk, till exempel, möbler, husgeråd, 
verktyg, slöjdföremål, skidor och arbetsredskap. Fram till slutet av 50-talet var björkvirket det 
mest dominerade trävirket inom nordisk möbeltillverkning. På senare tid har intresset för 
användandet av björk återigen ökat. Björk köps i form av timmer och har standardlängden 3 
meters kubb men kan även finnas i längder mellan 3,1 och 5,5 m. Virkets torrdensitet är 630-
670 kg/m3 och bör ha en fuktkvot på mellan 12-15% för att inte slå sig. Att torka björk anses 
vara relativt lätt med en viss risk för deformation. Under en torkningsprocess från rått till 
absolut torrt krymper träet med 5,3% radiellt och 7,8% tangentiellt. Bearbetningsmässigt är 
björkvirket lätt att svarva, forma och går lätt att limma. Hållfasthetsmässigt är björk ett av de 
bättre träslagen om jämförelse görs med andra nordiska träslagen. (Dahlgren 1996) För 
materialdata se tabell 2 på nästa sida.  
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Tabell 2 Hållfasthetsdata för olika nordiska träslag 
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Träslag MPa MPa MPa MPa 
Oxel 64 27 - - 
Gran 66-84 35-44 88 3,3 
Ask 80-120 38-58 165 7 
Päron 83 46 - - 
Tall/Furu 83-89 45-47 104 5 
Ek 90-100 53-65 90 4 
Lind 92-106 34-52 85 4 
Lärk 92-94 47-54 105 2,3 
En 93 46 - - 
Lönn 95-117 48-53 82-100 3,5 
Bok 105-118 52-56 135 7 
Björk 107-123 56-60 137 7 
Avenbok 130 66 135 20 

 

 

3.3.6. Färg 

Äggoljetempera 

Äggoljetempera är en emulsionsfärg bestående av ägg, linolja, vatten och en liten del 
terpentin. Emulsion är en blandning av två vätskor som med hjälp av ett emulgeringsmedel 
blir olösliga med varandra.  Med hjälp av emulgeringsmedlet finfördelas den ena vätskan så 
att de båda vätskorna binds samman. I äggoljetempera är det ägget som finfördelar oljan för 
att bindas med vattnet. För att förlänga livslängden på temperan kan terpentin tillföras, vilket 
fungerar som ett konserveringsmedel. Temperan är ett mer miljövänligt val än vanliga 
oljefärger och andra moderna färger, då den inte avger några skadliga ångor. En annan 
fördel med äggoljetemperan är att den sugs in i träet. Så när den åldras blir den starkt 
vidhäftanden och flagnar inte (Möbelstallet 2010). 

 

Betsning 

Betsning är ytbehandling av trä med vatten- eller spritlösningar av färgämnen. Betsning 
färgar ytan utan att täcka den. Ytstrukturen förblir nästan oförändrad. Färgbetsning ger den 
önskade färgnyansen direkt, medan kemiska betser ger färgverkan genom att de reagerar 
kemiskt inne i träet med ämnen som finns naturligt i träet eller med ämnen som appliceras 
(Alcro 2010). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4�
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rg�
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Bild 18 Tjejkväll idégenerering    Bild 19 Killkväll idégenerering 

3.4. Funktionsanalys 
Huvudfunktionen som produkten skulle uppfylla blev att förvara kläder. Ytterligare sex 
nödvändiga funktioner staplades upp för att göra den fullkomlig som produkt. 19 andra 
önskvärda funktioner togs fram, där målet var att kunna uppfylla minst hälften av dessa. 
Komplett funktionsanalys bifogas i bilaga 9. 

 

3.5. Idégenerering 
Under gruppens idégenereringsfas anordnades tre idégenereringskvällar då folk bjöds in för 
att bidra med innovativa och bra lösningar till det framtagna problemet. De tre kvällarna 
delades in i en tjejkväll, en killkväll samt en kväll då det var blandat med både tjejer och killar. 
Denna indelning gjordes för att se om problemet tolkades och angreps på olika sätt 
beroende på kön. Utfallet blev att den blandade kvällen var den mest givande då idéer från 
både kvinnor och män mixades. Gruppen genomförde även idégenereringar på egen hand 
då idéerna från kvällarna användes som underlag för vidareutveckling och inspiration.  

 

 

De metoder som användes vid idégenereringarna var Slumpordsassociation, 6-3-5 och Din 
kreativa idol. Till de två sistnämnda metoderna togs det fram beskrivande scenarier (se bilaga 
10) som användes för att vägleda deltagarna in på rätt spår. Det som behandlades i 
scenarierna var:  

• Hur en känd person skulle ha löst problemet med dålig klädförvaring. 
• Hur kan den fula ovanan att slänga kläder kring sig förändras med hjälp av en möbel?  
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Bild 20 Jukebox 

Bild 21 Snurrspegel 

Bild 22 Fåtölj med förvaring 

Nedan presenteras några av idéerna som togs fram under idégenereringen:  

 

Jukebox 

Möbeln har formen av en jukebox med förvaringsmöjligheter för 
kläder. Genom att trycka på knapparna på jukeboxen tas kläderna 
automatiskt fram med hjälp av armar som skjuts ut från sidan. Se bild 
20. 

 

 

Snurrspegel 

Snurrspegeln är en möbel som fästs i väggen. Lådan som spegelglaset 
sitter fastsatt på, monteras vertikalt på en axel som kan roteras. På 
baksidan av spegeln sitter det monterade krokar, stänger och dylikt. Se 
bild 21. 

 

 

Fåtöljen 

Denna möbel är en vanlig fåtölj 
med förvaringsmöjligheter 
under sittdynan. Tanken är att 
dynan lyfts upp och kläderna 
stoppas ner. Se bild 22. 

 

 

 

 

Under fönsterbrädet 

Tanken med denna möbel är att den placeras under fönsterbrädet. Kläderna hängs in och 
skjutdörrar används för att skyla dem.  
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Bild 23 Lampa med förvaring 

Bild 24 Mangeln 

Bild 25 Tavlan 

Rullgardinen 

Klädförvaring på en rullgardin var en idé. Rullgardinen dras ner och kläderna fästs fast på 
duken med hjälp av kardborreband. Därefter rullas gardinen upp och kläderna är ”borta”.  

 

Lampan 

Likt en rislampa är denna förvaringslampa utformad. 
Lampskärmen kan dras upp och på lampstången sitter 
krokar anpassade för kläder. Kläderna hängs på plats och 
lampskärmen dras ner igen så att kläderna döljs. Se bild 23.  

 

 

 

Mangeln 

Denna idé grundar sig på att kläderna 
ska pressas i en rulle likt en mangel fast 
placerad under sängen. Se bild 24. 

 

 

 

 

Tavlan 

Tavlan är en idé som är utformad som ett skåp med ganska litet 
djup. Detta skåp monteras upp på väggen och har en dörr som 
kan öppnas och stängas för att kunna dölja kläderna. På dörren 
kan tavlor, affischer och dylikt monteras. Se bild 25.  
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Bild 26 Horisontellt dragspel 

Bild 27 Fönstret 

3.6. Koncept 

3.6.1. Konceptval 
När idégenereringen var gjord, sammanställdes idéerna. Till en början ratades inga idéer. 
Istället sågs möjligheten till att vidareutveckla dem. Alla idéer skissades vidare och när 
gruppen fick en överblick på alla rimliga idéer, sattes dessa in i en idévärderingsmatris, som 
visas i bilaga 11. 

Här kommer ett axplock av idéer som valdes bort, men ändå skissades på flitigt, innan 
beslutet fattades. 

Horisontellt dragspel 

Idé: En utfällbar kub på väggen som delas 
upp i tre delar. 

Motivering: Tar för mycket djup i rummet. 

 

 

 

 

 

Fönstret 

 

Idé: Förvaring under fönster. 

Motivering: Många olika mått under ett 
fönster finns i hushållen. Det går ej att 
anpassa produkten till varje individuellt 
fönster. 
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Bild 28 Tavlan 

Bild 29 Lampan 

Tavlan 

Idé: Förvaring bakom en tavla. 

Motivering: Upplevs ej som en 
tavla. För stort djup. 

 

 

 

 

 

 

Lampan 

Idé: Lampa, där skärmen kan vecklas ihop 
uppåt. Gömmer kläderna bakom skärmen. 

Motivering: Skapar ojämn belysning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topp tio i matrisen omvärderades och fyra finalister gick vidare till en relativ beslutsmatris, se 
tabell 3, där ettan i första kolumnen fick vara referensgrupp. Nummer ett blev ”Spegel fast”. 
De övriga tre idéerna jämfördes mot idén med spegeln. Det kriterium som visades vara bättre 
på en av idéerna i jämförelse med spegeln, fick ett plustecken. Lika bra fick en nolla och 
sämre ett minustecken. (Bilaga 12) 
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Tabell 3 Relativ beslutsmatris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som matrisen klart och tydligt visar, klargjordes tre huvudfavoriter. Dessa vidareutvecklades 
och ritades upp i ett datoriserat konstruktionsprogram, Pro Engineer som studenterna använt 
tidigare i utbildningen. Tydliga konstruktionsritningar och renderingsbilder togs fram, för att 
kunna visa upp något konkret till nästkommande möte med Mavis. På nästa sida visas 
renderingsbilderna, med förklaringar på hur de fungerar.  
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Bild 30 Spegel fast 

Bild 31 Stolen 

1. Spegel fast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lösning där djup minimeras och samtidigt uppfyller två funktioner i en och samma idé. 
Övre delen är anpassad till två skjortor, en tröja och två T-shirts. Småfacken är anpassade för 
slipsar, skärp och underkläder. I den undre delen förvaras byxor och kjolar. 

 

2. Stolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lösning som anpassades för hemmet med mer vågad design. Denna idé uppfyller två 
funktioner. Målet var att helt kunna dölja klädförvaringsmöjligheterna. Den utgörs för att vara 
en snygg stol, men på i lådorna som fälls ut på ena sidan möjliggörs klädförvaring.   
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Bild 32 Sängen 

3. Sänggaveln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En idé som skräddarsyddes till företaget Mavis nuvarande produkter. Där en existerande 
sänggavel bara kunde modifieras, för att få fram gruppens idé och möjliggöra smart 
klädförvaring.  

 

Möte med Mavis 

Studenterna åkte till Mavis kontor i Smålandsstenar, där tre förslag skulle diskuteras, och ett 
slutligt val skulle väljas. Så blev tyvärr inte fallet. När gruppen presenterade förslagen, ogillade 
Mavis alla tre förslagen. Idéernas gemensamma svaghet som gjorde att ingen av dem kunde 
väljas, var det slutliga priset mot konsumenten. Summan hamnade ca 50 % högre, än vad 
den genomsnittliga kunden kunde tänka sig betala. Ett påstående som gruppen i viss mån 
kunde hålla med om. Målet var ju att konkurrera ut, eller mäta sig med en herrbetjänt. En 
herrbetjänt som både är mindre i storlek och samtidigt billigare att tillverka.  

 

Ett steg tillbaka 

Tiden var knapp då en ny idégenereringsfas genomfördes. Gruppen och handledare Monica 
Jakobsson, analyserade situationen och nya tidsramar sattes upp. Nya små skissmodeller i 
skala 1:10 togs fram i verkstaden. Det togs totalt fram tio vidareutvecklade idéer, där Mavis 
direktiv och önskemål följdes. Att kunna dölja kläderna vid förvaring, var ett önskemål som 
gruppen hade tagit fram tidigt i projektet. Detta önskemål tillgodosågs ej i vissa idéer, mycket 
för att hålla nere tillverkningskostnaden. Studenterna var under stor tidspress vid denna 
tidpunkt av projektet med totalt fyra dagar på sig att ta fram ett slutgiltigt idéval. Nedan visas 
ett urval av idéerna som genererades. 
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Bild 33 Hylla rund 

Bild 34 Vidareutveckling av Spegel fast 

Bild 35 Vidareutveckling av stolen 

Hylla rund 

Idé: En hylla som sitter fast på väggen, där 
stänger dras ut på sidan, för att kunna hänga 
kläderna. 

 

 

 

 

 

Vidareutveckling av Spegel fast 

 

Idé: En vidareutveckling av Spegel fast, där mycket material 
har dumpats, för att hålla nere priset. I övrigt samma 
funktion som tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

Vidareutveckling av Stolen 

Idé: En vidareutveckling av Stolen, 
där materialet har minimerats, för 
att hålla nere priset. I övrigt samma 
funktion som tidigare. 

 

 

 

 



 

37 

 

Bild 36 Lutande hylla 

Bild 37 Galge 

Lutande hylla 

 

Idé: En hylla som endast lutar sig mot en vägg. Inga skruvar 
behöver fästas i väggen. Kläderna hängs på krokar mellan 
väggen och hyllskivan. Alternativt hänga mellan springorna. 
Även två hyllplan finns för att exempelvis förvara skor. 

 

 

 

 

 

Galge 

 

Idé: En riktigt stor galge som fästs på 
väggen liknande en handdukshängare. 
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3.6.2. Slutgiltigt Konceptval 
En stor galge som sitter på väggen blev gruppens slutgiltiga koncept, då den uppfyllde flest 
funktioner i funktionsanalysen och blev ett naturligt val. Klädförvaringen består av att byxor 
och övriga kläder antingen kan hängas på galgens stång, alternativt på krokar som sitter på 
baksidan av galgen. Det finns även möjlighet att hänga vanliga galgar på denna produkt. 
Om jämförelsen görs mellan herrbetjänten och den stora galgen, så är användarvänligheten 
densamma. Fördelarna med galgen är att den klarar av en större volym av klädförvaring. Om 
lika stor mängd kläder hängs på herrbetjänten, löper den stor risk att välta. Att produkten 
underlättar vid städning är en funktion som har förbättrats i jämförelse med herrbetjänten. 
När herrbetjänten står på golvet krävs förflyttning av den då golvet dammsugs och våttorkas. 
Detta moment behöver ej göras med den stora galgen med tanke på att den är 
väggmonterad. Tas hänsyn till gruppens funktionsanalys som gjordes tidigt i projektet, anses 
det slutgiltiga konceptvalet vara en succé. Alla sju nödvändiga funktionerna uppfylldes och 
endast fem av nitton önskvärda funktioner underkändes. Två funktioner som gruppen 
prioriterade starkt var att produkten skulle vara semantisk och inneha en tilltalande 
formgivning. Semantik betyder att användaren klart och tydligt ska kunna se hur produkten 
används. Gruppen frågade sig; ”Är det någon som inte vet hur en galge fungerar?!”. Att 
galgen har en form som är uttrycksfull kunde gruppen konstatera. Med sin kaxighet i former 
och möjlighet till variation av fräcka färger, tar galgen sin beskärda del av rummet. Där 
pricken över i:et är den karakteristiska kroken på ovansidan, som verkligen uttrycker sin form. 

Något som inte en vanlig galge uppfyller är förvaring av mobiltelefon, plånbok och nycklar, 
men som den framtagna galgen löser genom ett hyllplan på baksida. En lösning som inte tar 
någon extra plats, utan bara utnyttjar ovansidan av väggfästena. En framtida belysning ska 
också introduceras på galgen, som ska framhäva den stilrena galgformen, men också skapa 
mer belysning för användaren, som ska hänga upp kläderna i ett mörkt rum. (För bilder se 
Bilaga 13 och en ritning bilaga 14).    

 

Slutgiltigt materialval för prototyp 

Gruppens slutgiltiga materialval till prototypen, blev massiv björk. Innan prototypbygget 
startade byggdes modeller av plywood. Detta gjordes för att studenterna hade begränsad 
upplaga av massiv björk. Samtidigt var det väldigt viktigt att det blev rätt när det slutgiltiga 
materialet björk började användas.  

Övrigt material att ta ställning till var kroken, stången och väggfästena som sitter på galgen. 
För att underlätta framtida materialinköp vore det bra att använda ett och samma material, 
som klarar kriterierna och samtidigt blir en bra ekonomisk lösning. Det ska samtidigt vara lätt 
att bearbetas genom bockning och svetsning. Valet av material för kroken blev stål, som är 
ett ganska lättarbetat material. Fästena tillverkades likaså av stål med tanke på svetsbarheten. 
I en framtida konstruktion kan andra metaller eller annat material tas i anspråk beroende på 
vilka kvalitets- och kostnadskrav som vill uppnås. 
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3.7. Kostnad  
Materialkostnad för den slutliga produkten beräknades. Gruppmedlemmarna ringde runt till 
olika leverantörer inom både trä- och metallbranschen 4. Generellt blev slutsatsen sådan att 
vid större inköp av material, minskade priset med hjälp av mängdrabatten. Exempel på detta 
är att sex meter rör med ytterdiametern 16 mm kostade 14,72 kr/m, medan om beställningen 
blev på 600 meter blev kostnaden 10,31 kr/m. Den slutliga materialkostnaden för en galge 
blev ca 73 kr vid beställning av 6 meter material, och vid köp av 600 meter material, blev 
materialkostnaden för galgen ca 65kr. (Mer specifika siffror på kostnader på den slutliga 
produkten gers i bilaga 15). 

 

3.8. Prototyp  
Med mycket mer tillgång till plywood än massiv björk, togs det först fram olika modeller i 
plywood, innan den slutgiltiga prototypen tillverkades. Studenterna i gruppen startade först 
med att limma ihop tre 12mm plywoodskivor, till ett stycke. Detta gjordes för att efterlikna 
den slutgiltiga prototypen i björk så mycket som möjligt. Under tiden limmet torkade, ritades 
olika galgtyper upp i konstruktionsprogrammet Pro Engineer. En diskussion hölls mellan 
studenterna i gruppen, om vilka olika typer av galgar som skulle väljas och tas fram till modell 
och senare prototyp. Fullskaliga ritningar skrevs ut och ritades av på trästycket. Galgen 
delades upp i två stycken, som senare i presslimmades ihop. Konturerna sågades ut med hjälp 
av en bandsåg. Ytorna behandlades av en planhyvel och kanterna rundades med hjälp av en 
handfräs. Hål för stången borrades på vardera galgdel. Innan delarna limmades ihop, gjordes 
spår i kontaktytan. Dessa spår anpassades till en träbricka, som hade i uppgift att foga 
samman delarna. Detta gjordes för att öka limningens hållfasthet mellan galgdelarna och 
reducera skjuvspänningar. Den enhetliga galgen spändes fast av skruvtvingar för torkning av 
limmet. Hål för kroken borrades längst upp på galgen med en 8 mm borr.  

Metallbearbetning påbörjades genom att kapa metallstänger av längden 25 cm. Materialet 
putsades upp med hjälp av en putsduk. Stängerna kördes vidare igenom en vals ett fåtal 
gånger, för att få den perfekta rundningen på kroken. Finjusteringar gjordes med ett 
bockningsverktyg. Grader från sågningen slipades till och den slutliga poleringen gjordes. 
Fästningsanordningen svetsades och polerades upp till ett blankt resultat. 

Färgprover köptes in och målades på provbitar av björk, för att ta beslut om slutgiltigt färgval. 
Galgen målades med den slutgiltiga färgen. Lack ströks sedan på tre gånger för att öka 
glansen och ytans slitstyrka. 
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Bild 38 Renderingsbild av monter 

3.9. Presentation 

3.9.1. Delpresentation 
Mitt under pågående examensarbete gjordes en delpresentation den 25 mars. Här 
redovisades det arbete som hade gjorts fram till detta tillfälle. Presentationen genomfördes 
med hjälp av en Powerpoint-presentation. 

3.9.2. Utställning 
Allt började med att en planering gjordes för både vad som skulle ingå i montern och tiden 
för att bygga allt. Även materialåtgång för monterbygge beräknades och beställdes genom 
universitetets verkstad. Tapeter som montern skulle utrustas med sponsrades av affärskedjan 
Colorama.  

För att få en överblick över hur hela montern till sist skulle se ut och vara uppbyggd, gjordes 
renderingsbilder. Nedan visas ett exempel på renderingsbild som gruppen tog fram. 
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Bild 39 Monterbild med gruppmedlemmarna, Sebastian Zwahlen till vänster och Niclas Andersson till höger. 

Bild 40 Tidningsartikel i Nya Wermlandstidningen 
den 27 maj 2010 

Bild 41 Tidningsartikel i Värmlands Folkblad den 
27 maj 2010 

Slutgiltigt resultat 

Den 26 maj 2010 skedde slutligen gruppens examensarbetsutställning, där produkten fick 
bra publicitet via tidningar och lokal-TV. Responsen som gruppen fick för sin nya produkt från 
många besökare var god. Kommentarer som: ”- En sån vill jag ha”, förekom många gånger 
under dagen. (För fler bilder se bilaga 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3. Slutpresentation 
28 maj 2010 hölls den slutliga presentationen inför lärare, handledare och examinator. Även 
övriga studenter på innovations- och designingenjörsprogrammet var åhörare. Arbetet gicks 
igenom från början till slut. Där produkten presenterades i finalen av presentationen.  
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4. Diskussion 
En svårighet som redan i början av projektet märktes, var avståndet mellan studenterna och 
företaget. Detta i sin tur genererade en sämre kontakt mellan parterna. Bara ett fåtal besök 
kunde göras under projektets gång på grund av tids- och ekonomisk aspekter. Detta ledde till 
att handledningen från företagets sida var bristfällig.  

Uppdraget var till en början mycket omfattande, där uppgiften upplevdes för diffus. Detta 
ledde till att studenterna fick genomföra två researchfaser. En, när en problemformulering 
skulle tas fram och en senare i projektet, där informationssökning skulle kopplas till 
problemformuleringen. Detta krävde större tidsåtgång än vad gruppen hade planerat. En 
bidragande orsak till att vi hittade en bra problemformulering, var den stora 
enkätundersökningen. Enkäten gjordes med hjälp av enkätverktyget Query & Report vilket 
möjliggjorde spridning genom Facebook och via mail.     

En annan erfarenhet som gruppen tagit till sig, är hur viktig den ekonomiska aspekten är vid 
produktframtagning. Blir slutprodukten för dyr kommer den inte kunna vara 
konkurrenskraftig på marknaden och därmed hotas av eliminering.  

Under de fåtalet möten som studenterna gjorde med företaget kände gruppen en viss brist 
av lojalitet från företaget. Genom en sekretessförbindelse mellan parterna skulle situationen 
lugnas ned och kännas tryggare. När företaget ännu en gång nekade till detta, spreds ännu 
mer oro i gruppen. Beslut fattades att avbryta kontakten med företaget.  

Fördelen med att gruppen jobbade på egen hand, var att de kunde bestämma sina egna mål 
och ambitioner för produkten. Begränsningarna av material och rumsmiljö minskades, vilket 
öppnade till större möjligheter för examensarbetet. Projektet med galgen kommer kunna 
fortlöpa trots avslutat examensarbete och kan vara en bra start för eget entreprenörskap.  
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5. Slutsats 
Projektet har genererat i en helt ny funktionell prototyp, som absolut är ett bra komplement 
till herrbetjänten. Både när det gäller funktionalitet och kostnad. Produkten uppfyller 
väsentliga delar av gruppens funktionsanalys. Materialet kan med lätthet varieras och likaså 
färgen på produkten. En kostnadskalkyl gällande materialkostnad har även tagits fram för en 
eventuell framtida tillverkning. Produkten som tagits fram håller nu på att mönsterskyddas 
och framtidsplanerna för studenterna är att börja producera galgen. I ett senare skede 
kommer beslut fattas om studenterna vill gå vidare med produkten själva, eller sälja den till 
ett större företag. Efter ett hårt arbete har projektets syfte och mål uppnåtts.  
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Tackord 
Först vill vi tacka Monica Jakobsson och Lennart Wihk för handledning och visdomsord. Även 
verkstadspersonalen och Jan Hedenström som hjälpt oss att ta fram material och svetsat olika 
detaljer. 

Bruno Andersson och Anita Andersson som ställt upp i vått och torrt, med både goda råd 
och husrum nere i Småland. 

Peo Lundqvist på L-O Lundqvist patentbyrå AB, som har varit ovärderlig i viktiga skeden av 
projektet. Sett till så att vi behandlats rätt av företag och personer som lätt kunnat utnyttja vår 
situation. 

Ann Åström & Cecilia Edlund som hjälpt oss med rapporten och varit ett stort stöd under hela 
projektet. 

Benny Andersson som kontrolläst och givit råd till oss i viktiga beslut som togs under 
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Colorama som sponsrat oss med tapeter och övrigt material till montern. 
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Bilaga 1 Brief 

Designbrief 

Bakgrund 
Mavis av och med Bröderna Johansson är ett gediget företag som ligger i Smålandsstenar, 
fyra mil väster om Värnamo. Deras verksamhet utgår från att tillverka sängar och sänggavlar, 
där utveckling är deras signum. De senare åren har en expansion skett i företaget och Mavis 
har ökat sin tillverkningsrepertoar, genom att öka sitt arbetsområde till hela sovrummet.       
Projektet fick helt fria tyglar, det enda kravet som ställdes var att något skulle utvecklas inom 
just sovrummet. Följande scenario togs fram: 

Ett stort genombrott skedde när herrbetjänten kom på marknaden och ordning i sovrummet 
skulle infinna sig. Till en början verkade denna nymodighet fungera bra, men hur är det 
idag? Att det är svårt att bringa ordning i ett sovrum, på grund av alla kläder som ligger på 
stolar och golv, är väl ingen hemlighet för de flesta. Även de som finner lycka av att de 
kanske har hittat den perfekta möbeln att hänga kläder på, kan ställa sig frågan. Hur snygg 
och smidig är lösningen, egentligen?  

”Vi finner att det är hög tid återuppta konkurrensen med herrbetjänten.” 

 

Problemformulering 
Hur kan kläder, som har använts under dagen, på bästa sätt förvaras till nästa 
användningstillfälle?  

Syfte  
Syftet är att med ett bra resultat kunna genomföra ett helt projekt från att identifiera ett 
problem, till att ta fram en prototyp. I denna design- och produktutvecklingsprocess ska 
studenterna tillämpa de kunskaperna som lärts ut under den 3 åriga utbildningen på 
innovation och designingenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet. 

Mål  
Projektets mål är att utveckla lösningar för att främja momentet att hänga in/upp/på sina 
kläder, som även ska användas vid ett senare tillfälle. Slutresultatet av projektet redovisas 
genom en muntlig redovisning och en akademisk rapport, samt stoltsera med en snygg 
monter. 

Krav 
• Produkten ska kunna tillämpas i Mavis produktsortiment 

Avgränsningar 
Examensarbetet löper under 15 veckor, motsvarande heltidsstudier. 
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Bilaga 3 PERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 GANTT 
 

 



Bilaga 5 FMEA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 Enkätundersökning 
 (Följebrev till enkätundersökning) 

Hej! 
 
Vi är i full gång med vårt examensarbete. Vi ska ta fram en ny möbel/produkt till sovrummet. 
För att hjälpa oss är vi tacksamma om du kunde svara på en enkät som tar två minuter att 
göra. För att komma till enkäten, klicka på webbadressen nedan eller gå in på den angivna 
Webbplatsen för denna grupp. 
 
http://asp.artologik.net/kau/qr/surveys/Sovrumsutveckling.htm 
 
Ps. Bjud gärna in dina vänner och arbetskompisartill denna grupp för att hjälpa oss få en 
större svarsfrekvens. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Sebastian Zwahlen & Niclas Andersson  
Innovations- och designingenjörer 
Karlstad Univeritet 

 



 



 



 

 

 

 



Bilaga 7 Sammanställning av enkätundersökningen   

 

 



 

På frågan om hur stort sovrummet var gavs många olika svar. Med den data som framgick 
beräknades en medelarea av i sovrummet givet i m2. 

Area m2 Antal 
3 1 
4 1 
7 2 
8 3 
9 2 
10 19 
11 1 
12 31 
13 5 
14 2 
15 17 
16 8 
18 5 
20 17 
24 4 
25 5 
30 5 

 

Medelarean av de som svarade är: 

14,9 m2 

 



 

 

 

På denna fråga gavs många olika svar men efter en sammanställning kunde en viss likhet i 
svaren urskiljas. 

Kommentarer  Antal 
Klädförvaring för kläder som ska användas igen, ej in i garderoben igen bort 
med kläder från golvet 

27 

Belysning: 
Bättre belysning, fjärkontroll till belysningen, flyttbara lampor  

14 

Garderob: 
Större Garderob, mera plats, fler garderober 

13 

Nattduksbord: 
Snyggare, tar för stor plats, kunna fällas in, alltid se städat ut. 

13 

Förvaring: 
Bättre förvaring, smidigare förvaring, osynlig förvaring 

10 



Sägnbäddning: 
Automatisk sängbäddning, bättre påslakan. 

8 

Utrymme: 
För litet utrymme i rummet, större sovrum, rymligare 

8 

Ventilation 
Bättre luft, svalare i rummet, kunna styra temperaturen 

8 

Rullgardiner: 
Elektriskt styrda, mörkare 

3 

Avskiljare 3 

Böcker &tidningar: 
Förvaring, ligger överallt 

3 

Eluttag: 
Kablar som ligger överallt, för få eluttag  

2 

Smartare klädsystem 2 

 

 

Sammanfattning av andra specificerade alternativ: 
Hänger på en galge på utsidan av garderoben. 
Hänger över keyboarden 
Hänger på en "herrbetjänt" 
Badrummet 
Har en hylla i garderoben för använda kläder 
har en hylla i garderoben för använda kläder 
Pall, om jag orkar 
Lägger på bänk 
En ful "herrbetjänt" 
Klädkammare 
Lägger dem i min fåtölj 
Lägger på tvättkorgen 
Lägger på annan säng 
Hänger på en krok bakom sovrumsdörren 
På skrivbordet 
Hänger på balkongdörren, för att de ska vädras. 
Lägger "på" tvättkorgen 



Trappräcket 
Hänger på en klädbetjänt 
Lägger det på finare boxar som står vid sängänden. 
 

 

 



 

 

Sammanfattninga av vad respondenterna har på sina nattduksbord: 

Sak Antal 
Böcker 69 
Väckarklocka 60 
Lampa 36 
Mobil 26 
Tidningar 22 
Vattenglas 10 
Armbandsklocka 10 
Smycken 9 
Glasögon 9 
Näsdukar 8 
Fjärrkontroll 7 
Handkärm 7 
Ljus 6 
Telefon 6 
Hårspänne 5 
Medicin 5 
Kvitton 5 



Blomma 5 
Kort 4 
Nycklar 3 
Dator 3 
Plånbok 2 
Smink 2 
 

 

Kommentarer  Antal 
Platsbrist 31 
Inte funnits något bra, inget passande 4 
Behöver inget 1 
 

 

 

 



 

Sammanfattning av vilken annan teknikutrustning som förekommer i sovrummet. 

Sak Antal 
Dator 50 
Stereo 6 
Router 4 
Spelkonsol 3 
Skrivare 2 
DVD 2 
Luftrenare 1 
Fläkt 1 
Projektor 1 
 

 

 

Sammanfattning av svar på alternativ nr 6: 
Mysigt och praktiskt. Kanske lite herrgårdsinfluenser med Sänggavel och härliga textilier, 
men lättstädat. 
Mysigt och välkomnande 
Stramt men ombonat 
Harmoniskt 
Ljust och lugnt stilrent 
Orientaliskt 
Modernt 
Blandning mellan lantligt och modernt. 
50-tal 
Djungel. 
Stiligt, trendigt 
Varmt och minimalistiskt 
 



 

Om svaret var nej på denna fråga gavs möjligheten att skriva vad man upplevde var 
problemet. Svaren var ganska lika och har sammanfattats i tabellen nedan. 

Kommentar Antal 
För litet utrymme/för mycket kläder 54 
Personen i fråga är slarvig 10 
Dålig översikt  5 
Dålig struktur 3 
För djupa hyllplan 2 
Dåliga garderober 1 
Skohyllor och vanliga hyllor saknas 1 
För många tröjor att stapla på varandra 1 
För få hängmöjligheter 1 
Kläder ligger i högar, oordning 1 
 

 

 



 

Hur ofta? Antal 
Varje dag 2 
Några gånger/vecka 6 
Några gånger/månad 9 
Några gånger/år 4 
 

 

Sammanfattning av svaren: 
Ett smart sovrum 
Bättre förvaring för prudnadskuddar 
Lättstädat sovrum 
Svalt, mörkt och Ljuddämpat 
Kläder avskilt från sovrummet 
När man bor trångt vore det bra med ett nattduksbord, som man kan förlänga till skrivbord.  
Säng transformeras till någonting annat på dagtid 
Något som bäddar sängen, vädrar, och byter sängkläder automatiskt. 
TV som går att gömma, utrymme att lägga saker på, lådfunktion under sängen. 
Vill ha ett lättstädat sovrum   
Ett täcke som är tunt på ena sidan och tjockare och varmare på andra sidan som man kan 
dela med frusna damer. 
Önskan garderob med skjutdörrar kombinerat bra förvaring med lådor o klädstång  
ELSLADDSFÖRVARING - vore bra med någon form av täcklist (golv eller taklist) bakom 
vilken man kunde samla alla sladdar, skulle bli mindre dammigt och lättare att hålla rent. 
MÅNGA ELKONTAKTER - gärna minst ett dubbeluttag per vägg, för takbelysning, 
fönsterbelysing, mysbelysing, klockradio, dator eller musik/cd eller dylikt samt tv (tv-uttag 
också en bra sak att ha i sovrummet). 
Bra dimmer spotlights - som är lätta att montera.  
 

 

 



Bilaga 8 Intervjuer 

Intervju med Irina Swahn på städföretaget Hemänglarna.  

2010-02-19 
 

Ser du några generella problem i ett sovrum under städarbetet? 

- Ja, sovrummen är oftast ganska små i förhållande till de stora sovrumsmöblerna.. Sängarna 
brukar ta väldigt stor plats utav detta utrymme. Detta gör att det brukar vara svårt att komma 
åt att städa ordentligt.   

- När man städar under sängen får man oftast stå på knä för att kunna dammsuga och 
våttorka, vilket är ganska slitsamt och en jobbig arbetshöjd. En lösning till detta hade varit 
om sängarna var högre, eller stod direkt på golvet så att man slapp städa där under.   

 

Vart hänger privatpersonerna sina kläder, som de använder under veckan? 

- Oftast när vi kommer hem till folk så har de kvällen innan plockat undan det mesta, men 
ibland kan det ligga saker framme. Då är det oftast kläder som ligger på sängar alternativt 
stolar. Händer även att det ligger kläder på golvet. 

De flesta har sina garderober i sovrummet där de hänger sina kläder, vissa har klädkammare 
som underlättar, då man kan gå in i rummet och hämta eller lägga in sina kläder. Jag tycker 
att detta är ett bättre alternativ, då man får bort de stora garderoberna från sovrummet.  

 

Till vilka åldersgrupper tillhör de som köper tjänster av er?  

- Det är inte så många yngre som anlitar städhjälp. Den största målgruppen är framförallt 
barnfamiljer och äldre. 

 

Är det någon skillnad på dessa målgrupper, framförallt hur det ser ut i deras sovrum?   

- Barnfamiljer har det oftast stressigare vilket gör att de brukar ha det stökigare än de äldre, 
som brukar ha mer tid att hålla ordning.   

 

 

 

 

 



Intervju med Jimmy på Scandic Karlstad City 
 

Gruppen kom i kontakt med Jimmy tack vare att gruppen skulle göra ett studiebesök på 
Scandic i Karlstad. Jimmy som hade stor erfarenhet om Hotell och hotellverksamhet. 
Frågorna ställdes och Jimmy gav en god insyn på hur hotell tänker om tillfällig klädförvaring. 
Här kommer en del frågor och svar från intervjun.  

Ser du tillfällig klädförvaring som ett löst problem på era hotell? 

- Jag tycker verkligen ni har funnit ett bra problem att lösa. Vi här på Scandic i Karlstad 
har absolut inte den mest ultimata lösningen på detta. När ni kommer in i rummen 
ser ni snabbt att vi har ganska traditionella hotellrum. Där lösningen på problemet är 
ganska mediokert.  

Hur har ni löst problemet? 

- Vi har en traditionell garderob som är kombinerad med en sittplats vid sidan av. En 
lösning som absolut fungerar, men kunde helt klart lösas på ett bättre sätt.  

Vad är det ni inte är nöjda med? 

- Lösningen tar absolut för mycket plats av rummet. Särskilt på djupet. 

Har du något förslag på hur lösningen kan se ut? 

- Jag var på ett hotell i Stockholm, där lösningen var en inbyggd garderob i väggen. 
Där man till en början inte ens lade märke till den.  

- Men vid närmare eftertanke, så måste en rejäl renovering göras, ifall denna lösning 
ska tillämpas. 

- En slimmad lösning, där djupet på garderoben ska vara så liten som möjlig, men ändå 
tillräcklig. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Intervju med Anders Silfwerplatz på Karlstads Teknikcenter 
 

Efter en handledning med Monica Jakobsson ville gruppen få en bekräftelse på att valet av 
konstruktionslösning och materialval skulle fungera. Monica Jakobsson tipsade då om en 
man som verkligen kunde bidra med sin erfarenhet inom detta område. Anders Silfwerplatz 
var namnet och jobbade på Karlstads Teknikcenter som projektledare inom tillverkning. 

Här kommer en del frågor och svar från intervjun.  

När vi nu visat upp gruppens produkt, vad har du generellt att säga om detta? 

- En mycket spännande produkt, där ni verkligen har träffat rätt med 
problemformuleringen. Träslaget björk är också ett bra val när det gäller 
lättbearbetat, förhållandevis starkt och ekonomiskt. Frågan är bara om det finns en 
bättre lösning konstruktionen av galgen. I första hand tänker jag då på galgen. 

Vad finns det för andra lösningar, än en skarv på galgen? 

- Ni kan ju tillverka den i ett helt stycke. Där ni senare borrar ett genomgående hål på 
höger och vänster sida för stången. Denna lösning blir starkare än att skarva mitt i 
galgen. Men valet ni gjort är nog bäst, för det bli nog mer materialspill, med denna 
lösning jag har presenterat. Även kraften som galgen få utstå klarar absolut eran 
första konstruktionslösning. 

Färgval är ju en viktig fråga, har du några förslag på hur gruppen ska göra? 

- Er första ambition och riktpunkt tycker jag ska vara miljövänligt. Ett mycket aktuellt 
ämne, där det nästan är ett krav idag att produkten är det. En sak som skulle bidra till 
detta är färgvalet. En färg som jag verkligen kan rekommendera är äggoljetempera, 
som är en ekologisk färg som bland annat görs i Karlskoga. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 9 Funktionsanalys 
 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 10 Scenario för Idégenerering 

Scenario för metoden Din kreativa idol 
 
Kaos är det ofta i ett sovrum, när det gäller klädförvaring. Kläder både på stolar och golvet. 
Även krokar på väggen som är överfulla med kläder är även förekommande. Resonemanget 
är ändå att man ej hänger in använda kläder i garderoben igen. Smutsig tvätt blandas med 
nytt känns inte som ett alternativ. Även slänga i tvätten är slöseri, med hyfsat rena kläder, 
som ska användas igen. Hur hade du löst detta problem om du var:  
 
Bert Karlsson 
Tony Erwing 
Bosse Bildoktor 
Elvis Presley 
Gunde Svan 
Mat Tina 
Enrst Kirchsteiger 
Skalman 
Karin Mannerstål 
 
Förutsättningarna är att idolen bara får utnyttja sina kreativa sidor, ej sina ekonomiska. 
 
 

Scenario för metoden 6-3-5 
 
Carin har ett problem. Hennes familj, inklusive henne strör kläder I hela huset. Kläder som 
skall användas igen ligger på stolar, golv och i soffan. Hon har på senaste tid köpt in krokar, 
hyllor och även en herrbetjänt för att underlätta förvaringen. Detta här ändå inte hjälpt till 
att förändra familjens slarviga beteende.  
 
Nu vill vi att ni ska utforma en möbel som hjälper till att förändra familjens beteende. 
 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 11 Matrisvärdering 
 

 

 



Bilaga 12 Relativ beslutsmatris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 13 Galgen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Bilaga 14 Ritning 

 



Bilaga 15 Kostnadskalkyl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 16 Tidningsartiklar 
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