
 

    
Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 
 
 

 
 
 
 
 

Produktutveckling med helhetsperspektiv:  
framtagning av en interiörsartikel 

 

- från idé till färdig produkt 
 

 
 
 
 
 
  
 

Examensarbete 
Grundnivå, 15 hp 

 
Produkt- och processutveckling 

 
 

Johanna Ljungquist och Julia Strege 
 

  
  
 
Rapport nr: 
Handledare, företag: Mats Lindqvist och Madeleine Bobin Lindqvist 
Handledare, Mälardalens högskola: Ragnar Tengstrand 
Examinator: Ragnar Tengstrand 
 
 
 



II 
 

Abstract 
 
This thesis, performed by Johanna Ljungquist and Julia Strege, outlines the 

thesis in Bachelor of Science in Design and Product Development for the interior 
company Storefactory. The company is situated in Jönköping, working mainly 
with designing and developing interior design products for the household. The 
company has currently around 120 retailers across Sweden.  

The aim of the thesis has been, with the help of the engineering knowledge and 
tools that the students acquired during their education, to design and form an 
interior design product for the company.  

The work should result in a tangible proposal with a complete production 
documentation: material specification, selected manufacturing method, 
mechanical drawings and cost estimation. The purpose of this work has been to 
lead the product to production and sale through the retailers of Storefactory. 

The work and the development of the product were early scaled down and 
concentrated to three objectives and areas of focus: Storefactory’s vision, 
sustainability and trends of the society. These areas of focus have been taken into 
consideration during all aspects of developing the product. The work has included 
a comprehensive feasibility study, generation of ideas, evaluation of concepts, 
prototyping and contact with relevant partners and suppliers.  

The result of this work is a wall mounted shelf in sheet metal manufactured in 
three steps: punching, bending and powder coating. The shelf, named Vikner, is 
today ready for production, and the students are very satisfied with the results. 

 
 
Keywords: sustainability, future housing, product development and sustainable 

production. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport, utförd av Johanna Ljungquist och Julia Strege, redogör för 

examensarbetet på högskoleingenjörsnivå för företaget Storefactory. Arbetet 
ligger inom ämnet produktutveckling och innovation. Företaget har sin bas i 
Jönköping och arbetar huvudsakligen med att designa och utveckla 
interiörsartiklar för privatpersoner. Företaget har idag omkring 120 återförsäljare 
runtom i Sverige. 

Projektets syfte har varit att med hjälp av de ingenjörskunskaper och verktyg 
som studenterna förvärvat under sin utbildning, formge en interiörsartikel för 
företaget. Arbetet ska resultera i ett konkret förslag på en produkt med ett 
komplett produktionsunderlag; materialspecifikation, vald tillverkningsmetod, 
ritningar och kostnadsuppskattning. Målet med arbetet har varit att produkten ska 
kunna leda till produktion och försäljning via Storefactorys återförsäljare. 

Arbetet och utvecklingen av produkten skalades ner och koncentrerades till tre 
målsättningar och fokusområden: Storefactorys vision, hållbarhet och samhällets 
trender. Dessa fokusområden har tagits i akt och hänsyn till, under samtliga delar 
av produktutvecklingsarbetet. Arbetet har bland annat innefattat en omfattande 
förstudie, idégenerering, konceptutvärdering, prototypbyggen samt kontakt med 
relevanta samarbetspartners. 

Resultatet av detta arbete är en vägghängd plåthylla som tillverkas genom tre 
bearbetningsmoment: stansning, bockning och pulverlackering. Plåthyllan Vikner 
är idag klar för produktion och studenterna är mycket nöjda med resultatet. 

  
 
Nyckelord: hållbarhet, framtida bostäder, produktutveckling och hållbar 

produktion. 
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Beteckningar och ord 
 

Ord Förklaring 

A-upphängning 

 

När hyllan hängs och den bockade delen 
pekar uppåt och bildar bokstaven A. 

V-upphängning 
 

 
 

När hyllan hängs så att den bockade 
delen pekar nedåt och bildar bokstaven 
V.  

V-del Delen på hyllan där formen är som ett 
V. 

 

Där inget annat anges gäller 
måttsättningen längd x bredd x höjd i 
millimeter i denna rapport. 

Projektgrupp Johanna Ljungquist och Julia Strege 

CAD Computer Aided Design, hantera 3D-
modeller i dator 

Solid Works CAD program 

FEM Finita Elementmetoden, numerisk 
beräkningsmetod 

Moodboard Samlad inspiration av material, bilder, 
känslor inför ett projekt 

Sprint Arbetssätt som tillämpas under 
idégenereringsfasen. En sprint 
innehåller idégenerering, prototypbygge 
och utvärdering. 

Tabell 1 - Beteckningar och ord
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1 Inledning 
Innan starten av detta arbete fanns en stark vilja om att leda ett produktkoncept 

genom hela processen från idé till färdig produkt. Viljan har uppstått under 
utbildnings gång och grundar sig i att studenterna vill testa sina kunskaper på 
riktigt, i ett skarpt och verkligt projekt. Det var utifrån den viljan vår uppgift 
startade. 

1.1 Problembakgrund 
Det svenska företaget Storefactory söker en ny interiörsartikel till deras 

befintliga produktsortiment. För att skala ner detta arbete och för att skapa tydliga 
arbetsramar fokuserade projektgruppen på tre målsättningar som fungerade som 
riktlinjer i utformningen och utvecklingen av produkten. 

1.1.1 Storefactorys vision 
Storefactory är ett företag som vill skapa enkla och stilrena interiörsartiklar för 

hemmet. Med rena linjer och inspiration från naturen skapar de produkter med en 
känsla av tidlöshet och nordisk design. Produkten ska spegla företagets vision och 
kärlek till stilrena och tidlösa produkter anpassade till de skandinaviska hemmen, 
både på landsbygden och i stadskärnan. Storefactory värnar om äkta och naturliga 
material och om produktion i Sverige. 

1.1.2 Hållbarhet 
Produkten ska utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv genom hela 

produktlivscykeln, från produktion till slutanvändare, med fokus på tre 
hållbarhetsfaktorer: 

  
● Ekonomisk tillverkning - kostnadseffektiv bearbetningsprocess med så få 

bearbetningsmoment av produkten som möjligt, maximal 
materialutnyttjning, användning av standardiserade dimensioneringar, låg 
materialkostnad, minimalt materialspill, med möjlighet att återvinna 
produkten och att produkten är designad för produktion. 

● Miljö - produkten ska vara närproducerad för att uppnå så låg påverkan på 
miljön som möjligt samt att produkten ska vara anpassad för 
återvinningsmöjligheter och designad för miljö. 

● Design - tidlös i sitt formspråk och sin konstruktion, tillverkad i beständigt 
material och med ytbehandling för att öka livslängden och minimera 
efterarbete för användare samt att produkten är designad för att anpassa för 
användaren och för att uppfylla en effektiv transport. 

1.1.3 Samhällets trender 
Produkten ska fungera och verka i de samhällstrender som finns idag, 

urbanisering och Compact Living i trångbodda städer samt ett växande fokus på 
ett hållbart, ekologiskt och medvetet samhälle. 
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1.2 Frågeställning 
Med utgångspunkt från de tre ovan nämnda målsättningarna har tre 

frågeställningar formulerats som vardera motsvarar en målsättning. Dessa 
frågeställningar ger tydliga ramar för projektet och utvecklingen av produkten för 
företaget.  

 
● Hur kan denna möbel designas så att den passar in i Storefactorys vision 

och övriga produktsortiment? (Storefactorys vision) 
● Hur kan en hållbar produktion uppnås med fokus på ekonomi, miljö och 

design? (Hållbarhet) 
● Hur kan denna möbel designas så att den har en allsidig funktion och 

flexibel monteringsbarhet i ett yteffektivt och föränderligt hem? 
(Samhällets trender) 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att designa och skapa en interiörsartikel för företaget 

Storefactory. Arbetet ska resultera i ett konkret produktförslag, komplett med 
materialspecifikation, vald tillverkningsmetod, slutgiltiga ritningar och en 
kostnadsuppskattning. 

Målet är att arbetet med produkten senare ska leda till produktion och 
försäljning via Storefactorys leverantörer. 

1.4 Projektdirektiv 
Direktiv från skolan  

● Projektet kommer fortlöpa över 20 veckor med 20 timmars arbetstid i 
veckan. 

● Projektet ska resultera i en presentation på Mälardalens Högskola och en 
offentlig rapport. 

 
Direktiv från Storefactory 

Projektdirektiven från Storefactory baserades på muntlig genomgång av 
företagets vision, affärsmodell och målvärde. Företaget hade inga specifika 
tekniska krav eller övriga önskemål på produkten. 

 
● Produkten ska vara i linje med befintligt produktsortiment. 
● Produkten ska andas enkelhet, gällande material, konstruktion och 

formspråk. 
● Projektet ska omfatta utveckling av hela produkten. 
● Önskvärt är att projektet ska resultera i en produkt klar för produktion. 
● Storefactory ger tillgång till företagets etablerade nationella och 

internationella samarbetspartners och leverantörer inom 
tillverkningsindustri. 

1.5 Projektavgränsningar 
● Produkten och produktkategorin ska matcha uppdragets omfattning och 

Storefactory som företag. 
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● Trenderna som inspekteras under trendanalysen kommer vara nutida och 
framtida. 

● Utveckling av prototyper avgränsas till material och tillverkningstekniker 
som finns att tillgå både ekonomiskt och geografiskt utifrån 
projektgruppen. 

2 Metod 

2.1 Produktutvecklingsprocessen och projektplanering 
För att få svar på frågeställningen undersöktes olika tillverkningsmetoder, 

teorier kring produktutveckling och analyser kring trender i samhället 
genomfördes samt flertalet studiebesök på industrier gjordes. Allt för att få en 
verklighetsbild av produktion. Första inledande delen av rapporten behandlas i ett 
kapitel om en omfattande förstudie innehållande dokumentation och forskning 
som utgör en grund till problemområdet. Därefter presenteras den mest 
omfattande delen nämligen hur arbetet genomfördes. Det är ett kapitel 
innefattande val av produktkategori, idégenerering och utveckling av koncept 
samt konceptval. Sist presenteras ett avslutande kapitel där produktionsmetod, 
överlämning till produktion, produktspecifikationer samt en avslutande analys och 
diskussion och arbetet i helhet.  

Eftersom Storefactory inte har tilldelat ett uppdrag utan projektets syfte är att 
välja produktkategori och utveckla en produkt så styrdes projektet och 
planeringen enligt agil projektledning. Agil projektledning innebär att 
förändringar, i form av krav eller mål, inom projektet ses som en självklarhet och 
att man varje dag försöker utföra saker och ting bättre än de gjordes dagen innan. 
En fördel med att arbeta agilt är att nya, viktiga insikter och marknadsförhållanden 
kan tas tillvara på och involveras i projektet, vilket är viktigt eftersom det är två 
parametrar som i stor skala påverkar projektets framgång (Gustavsson, 2013). 

Arbetet inom projektet delas in fem projektfaser. Fördelarna med att dela in 
projektet i faser är att man enklare kan fokusera sin energi på ett begränsat område 
än att försöka hantera för många saker på en och samma gång samt att tydliga 
fasövergångar kan fungera som milstolpar där man stämmer av om allt i fasen är 
avslutat innan nästa påbörjas. Projektmodellen för agil projektledning är enligt 
(Gustavsson, 2013) indelat i fem projektfaser.  

 
1. Förstudie - ska ge svar på vad projektet ska åstadkomma. Här definieras

 projektets ramar som anger projekttiden, kostnader och omfång.  
2. Planering - ska ge svar på hur projektet ska genomföras, det vill säga här
 definieras tidsplan, budget, organisationsschema och risklista. 
3. Genomförande - här genomförs planeringen och projektets aktiviteter. 
4. Överlämnande - här lämnas projektet över till en annan part vilken kan vara
 produktionsavdelningen som påbörjar tillverkningen. 
5. Avslut - här skrivs avslutande dokument på och eventuella resurser 

återlämnas.  
 
Eftersom syftet med arbetet är att utveckla en produkt och målet med arbetet är 

att produkten ska leda till produktion och försäljning behövs en omfattande 
modell för produktutvecklingsprocessen. Därför väljs 
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produktutvecklingsprocessen enligt (Ullman, 2010) vilken innefattar sex olika 
faser.   

    
1. Produktupptäckt - här utvecklas en lista på möjliga projekt som kan gå 

vidare till planeringsfasen. 
2. Planering - här planeras hur projektet ska genomföras, det vill säga 

planering av pengar, tid och personal. Här identifieras aktiviteter, tid för varje 
aktivitet uppskattas samt team tillsätts. 

3. Produktdefinition - här analyseras problemet och grunden till hela processen
 läggs. Här definieras produktens kunder, konkurrenter analyseras och de
 tekniska specifikationerna definieras.  

4. Konceptframtagning - här utvecklas koncept som är tillräckligt utvecklade 
för att utvärdera de fysikaliska egenskaperna som styr dess beteende. Därefter
 jämförs koncepten med resultatet från tidigare faser. 
5. Produktframtagning - målet med denna fas är att utveckla koncepten till
 färdiga produkter. Denna fas är iterativ vilket innebär att produkter
 utvecklas och utvärderas för att se om de uppfyller kraven. Efter 
utvärdering görs kontinuerliga förändringar på produkten. 
6. Produktsupport - trots att produkten skickas till produktion har
 konstruktörerna fortsatt ansvar för att ge support till tillverkning,
 montering, försäljning och kundsupport. 
 
Projektgruppen väljer att använda projektledningens fem steg enligt 

(Gustavsson, 2013) och under varje steg placeras de sex 
produktutvecklingsfaserna (Ullman, 2010). 

 

 
Figur 1- Kombination mellan Gustavssons metod för projektledning samt Ullmans metod för 

produktutvecklingssteg 

Följande steg i utvecklingsprocessen finns under följande kapitel: förstudie 
kapitel 4, planering kapitel 5, genomförande kapitel 6 och överlämning/avslut 
kapitel 7. 

2.2 Litteraturstudie 
 Litteraturstudien har genomförts via systematisk sökning samt kedjesökning 

för att få fram relevant litteratur som behandlar ämnen såsom hållbarhet, 
produktutveckling, tillverkningsmetoder och material. En systematisk sökning 
innebär att relevant litteratur söks via Google och ämnesspecifika databaser 
genom användning av förutbestämda nyckelord. Därefter undersöktes den 
insamlade litteraturen genom kedjesökning vilket syftar sig på att hitta lämpliga 
litteraturer i deras källor (Rienecker & Jørgensen, 2014). Litteraturstudien 
baserades främst på internetsökningar via Google men också via databaser inom 
relevant ämne. Den databas som användes för datainsamling var IEEE Xplore. 
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De förutbestämda nyckelorden som användes under den systematiska 
sökningen var: hållbarhet, framtida bostäder, produktutveckling och hållbar 
produktion. Samtlig litteratur och artiklar som har använts är peer reviewed, vilket 
betyder att de är granskade och att de har hög trovärdighet (Rienecker & 
Jørgensen, 2014) 

Nedan i tabell 2 finns insamlad, relevant litteratur som berör ämnet och som 
använts i rapporten. 

 
Författare År Titel Sammanfattning 

David G. Ullman 
 

2010 The Mechanical 
design process 

Studiebok om bl.a. 
produktutvecklingens sex steg, 
kreativt tänkande och 
kundbehov 

Karl T. Ulrich, 
Steven D. 
Eppinger 

2012 Produktutvecklin
g Konstruktion 
och design 

Studiebok om bl.a. processer, 
metoder och produktutveckling 

Dan Reimer 1983 Smidning och 
plåtbearbetning 

Tillverkningstekniker och fakta 
vid plåtbearbetning 

Tomas 
Gustavsson 

2013 Agil 
projektledning 

Studiebok om kärnvärden och 
tankesätt vid projektledning 
samt fem steg vid 
projektledning 

Hans 
Johannesson, 
Jan-Gunnar 
Persson, Dennis 
Pettersson 

2013 Produktutvecklin
g: Effektiva 
metoder för 
konstruktion och 
design 

Produktutvecklingsprocessen 
ur ett tvärvetenskapligt synsätt 

Lotte Rienecker, 
Peter S. 
Jørgensen 

2014 Att skriva en bra 
uppsats 

Bok med tips vid 
uppsatsskrivning 

Ian Wright 1998 Design Methods 
in Engineering 
and Product 
Design 

Metoder och verktyg som kan 
användas vid 
produktutveckling med case 
studies 

Kenneth Österlin 2010 Design i fokus för 
produktutveckling 

Förståelse för design, dess 
problematik och roll i 
samhället 

Tabell 2 - Studerad litteratur och artiklar 

2.3 Studiebesök 
Under projektets gång har flertalet studiebesök och möten genomförts för att 

skaffa erfarenhet kring industritillverkning och arbetssätt samt för att etablera 
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nödvändiga kontakter för projektet. Det var främst under konceptutveckling- och 
utvärderingsfasen som studiebesöken gjordes.  

Projektgruppen besökte plåtverkstaden på Rekarne Gymnasium i Eskilstuna 
och fick där hjälp av Johan Målgren på byggprogrammet. Johan gav värdefull 
information kring plåt och dess materialegenskaper. Ett besök på Bleck & 
Plåtslageriet i Eskilstuna gav värdefull information och fakta om plåt och 
lackering av olika slag. Bleck & Plåtslageriet har producerat flertalet prototyper 
för projektgruppen vilket har drivit arbetet framåt på många sätt. Även ett möte 
och en rundvandring i lackeringsfirman Sprut & Bränns lokaler i Eskilstuna gav 
information kring lackering och hur det skulle fungera i vårt fall. Mötet 
resulterade i större insikt i hur pulverlackering fungerar. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Gantt-schema 
Enligt Ullman 2010 är det bästa sättet att upprätthålla ett hållbart 

projektschema enligt Gantt-modellen. I Gantt-schemat tillsätts varje vald aktivitet 
i projektet efter en specifik tidsram, vem som är ansvarig för aktiviteten samt att 
projektets olika milstolpar blir synliga. Aktiviteterna kan löpa parallellt men ha 
olika tidsram. Dessa parallella aktiviteter A och B kan antingen vara beroende 
eller oberoende varandra, det vill säga är de beroende av varandra måste aktivitet 
A vara klar innan aktivitet B kan påbörjas (Ullman, 2010). 

3.2 Kravspecifikation  
En kravspecifikation anger bestämda krav som produkten ska leva upp till. 

Kravspecifikationen kan i sin tur delas in i nödvändiga krav samt önskvärda krav. 
Produkten måste leva upp till de valda nödvändiga kraven för att produkten i 
slutändan ska bli godkänd, medan de önskvärda kraven inte är ett måste för 
produkten att leva upp till (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013). 

Nödvändiga krav bör omformuleras till mätbara krav för att i slutändan kunna 
se om produkten lever upp till kraven eller ej. Mätbara krav kan innebära specifik 
vikt, storlek eller bärande kapacitet. Genom mätvärden kan kravspecifikationen 
användas för att styra produktutvecklingen utav produkten (Wright, 1998). 

3.3 DFE - Design for Environment 
Varje produkt har en påverkan på miljön, som sker genom energiförbrukning, 

utarmning av naturresurser, fast avfall, vatten-, luft- och markförorening med 
flera. Målet med en DFE är att minimera dessa effekter för att gynna ett hållbart 
samhälle - att designa för miljön. I produktutvecklingsprocessen sker arbetet med 
DFE från planeringsfasen där en plan med mål upprättas i alla steg från 
materialval, produktion, distribution, användning och återvinning (Ulrich & 
Eppinger, 2014). 

3.4 DFM - Design for Manufacturing 
Syftet med DFM är att skapa en tillverkningsanpassad konstruktion. Målet är 

att välja rätt tillverkningsteknik för att minska kostnader (komponent-, montering 
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och produktionssupportkostnader) utan att göra avkall på produktkvaliteten. I 
konceptutvecklingsfasen samt under hela utvecklingsprocessen tas viktiga beslut 
med tillverkningsanpassning i åtanke med input från hela utvecklingsteamet. 
Kostnader för komponenter kan reduceras ned helt vid nya konceptlösningar, 
förenkling eller standardisering (Ulrich & Eppinger, 2014). 

3.5 FEM-analys och kvalitetssäkring 
FEM-beräkningar (Finita Elementmetoden) används för att göra en 

hållfasthetsanalys på konstruktioner. FEM-analyser gör beräkningar på de 
spänningar som kan uppstå vid last eller tryck av produkten, analysen används för 
att säkerställa kvaliteten och förutse svaga punkter i konstruktionen.  

Simuleringar från hållfasthetsberäkningarna tas fram i CAD, i denna rapport 
användes Solid Works. Under simuleringen appliceras ofta en last, fixturer och 
mesh-parametrar. Mesh innebär att programmet delar in konstruktionen i mindre 
delar för att få en mer tillförlitlig och exakt simulering. Vidare säkerställdes 
produktens funktionalitet genom prototypframtagning och test av prototyper. 
Resultatet användes för att lokalisera, förbättra och utveckla svaga punkter på 
produktens konstruktion.  

3.6 Idé- och konceptgenerering  
I produktutvecklingsprocessen är det viktigt att generera så många idéer och 

koncept som möjligt för att i slutändan kunna välja det mest optimala konceptet. 
Ett koncept definieras som en idé som är tillräckligt utvecklad för att utveckla de 
fysikaliska principer som styr konceptets beteende (Ullman, 2010). Metoderna för 
konceptgenerering är många och ger olika många koncept hur väl de genomförs. 
Österlin (2010) benämner bland annat brainstorming, listor, struktur och 
inspiration som metoder för konceptgenerering. 

Brainstorming passar sig väl både i grupper som för enskilda personer och 
syftet är att generera många olika koncept. Grundidén är att använda lateralt 
tänkande som en styrka för att inte värdera varje koncept kring om det är bra eller 
dåligt. Brainstorming resulterar oftast i ett hav med värdefulla eller mindre 
värdefulla idéer (Ullman, 2010). 

Till listor hör oftast sammanfattade checklistor samt olika kategorilistor. 
Struktur handlar om att få en helhetsbild och ett perspektiv på problemet via 
skisser av olika sorters lösningar. Inspirationsmetoden innebär att projektteamet 
finner inspiration från diverse källor (Österlin, 2010). 

3.7 Konceptutveckling 
Att fortsätta utveckla koncepten är en väsentlig process i 

produktutvecklingsprocessen. Utvecklingen av koncepten är väsentlig eftersom 
det bevisar om koncepten uppfyller de krav som produkten har. 
Utvecklingsprocessen går till att alla de koncept som genererats under 
idégenereringen förfinas genom att de utvecklas och utvärderas flera gånger under 
samma process. Processen fungerar som en sprint som körs flera gånger tills 
konceptet är så pass förfinat att de uppfyller kraven (Ullman, 2010).  
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Enligt Ullman är det viktigt att utveckla och utvärdera flera koncept för att via 
jämförelse se vilket av koncepten som uppfyller kraven bäst. På så sätt kan senare 
urval ske på bästa sätt och det mest optimala konceptet kan väljas (Ullman, 2010). 
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3.8 Konceptutvärdering och urval  
Det mest optimala konceptet väljs efter en utvärdering av resterande koncept 

och sedan genom ett urval. Det finns flera metoder att genomföra ett urval. 
Ullman (2010) menar att projektteamet kan undersöka hur genomförbart ett 
koncept är och hur väl fungerande och testad teknologin är som produkten ska 
använda sig utav. Österlin (2010) beskriver hur en tabell kan upprätthållas 
innehållande konceptets fördelar, nackdelar och andra väsentliga aspekter och 
faktorer listas. Utifrån denna tabell kan varje koncept betygsättas, undersökas och 
vilka koncept som kräver mer eller mindre arbete kan identifieras. Det viktigaste 
enligt Österlin (2010) är att argumentation och diskussion sker av varje koncept 
för att få fram allas åsikter och tyckande.  

4 Förstudie 
Som en start på examensarbetet genomfördes en omfattande förstudie som 

hade syftet att samla in information, forskning och trender för att bygga en stadig 
grund att utveckla en produkt kring. Kapitlet innehåller information kring 
Storefactorys produktrang, en trendanalys från designmässan Formex samt en 
omvärldsanalys kring hållbarhet och bostadstrender. Detta leder vidare till en 
produktupptäckt via moodboards och brainstorming och kapitlet avslutas med ett 
produktval.  

4.1 Storefactorys produktrang 
För att få inblick och en känsla för det småländska företaget Storefactory 

genomfördes en analys kring företagets vision och produktsortiment. Företaget är 
ett relativt nystartat företag som skaffat sig en förhållandevis stor produktrang, på 
omkring 200 produkter, sedan starten 2015. De värnar om det skandinaviska arvet 
och den inhemska tillverkningsindustrin och försöker i den mån det är möjligt att 
producera deras produkter inom Sverige. På tillverkningsindustrin Forserums 
Verktyg tillverkas några av deras produkter i plåt. Deras vision är att producera 
ännu mer av deras produkter i Sverige i framtiden då detta höjer värdet på 
produkterna. 

Storefactorys produktrang håller en skandinavisk linje med få och rena 
material, sammantaget är konstruktionen enkla och funktionella, utan överflöd. De 
främsta materialen i Storefactorys produktrang idag är keramik, metall, glas och 
trä med inslag av läder och filt. Storefactory visade på vikten av att deras 
produkter ska komplettera de nordiska hemmen utan att produkten tar makten 
eller för mycket uppmärksamhet i rummet. Formgivningen av produkten är av stor 
vikt, då formspråket är en viktig framgångsfaktor för Storefactory som företag. 
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Figur 2 - Storefactorys monterskylt under Formex 2017 i Stockholm 

 
Figur 3 - Ett urval ur Storefactorys produkter och hur företaget presenterar dem 

4.2 Trendanalys och omvärldsanalys 
Mitt i det nordiska hjärtat finns hemmet. I House Doctors trendkatalog beskriv 

hemmet som en fristad av trygghet och glädje, en plats att sammanstråla med 
vänner och en plats att vara kreativ i och utföra kontorsarbete. I takt med att 
digitalisering införlivas i vardagen söker sig människor mer åt avkoppling, natur 
och balans. I takt med att urbaniseringen fortsätter att växa och att allt fler väljer 
att bo i singelbostäder blir våra nordiska hem en plats för funktionalitet och 
harmoni. Allt vad vi väljer att ha i våra hem ska fylla en funktion, vare sig vi bor i 
en lägenhet, ett rum eller i ett hus. Väggarna kommer att behöva utnyttjas allt mer 



11 
  

i takt med att vi bor i mindre hem. Detta behov kan beskrivas av termen compact 
living, vilket innebär att rummens alla ytor effektiviseras. Multifunktionella och 
mångsidiga möbler som inte enbart utgör en funktion kommer att betyda allt mer 
för stadsbor i framtiden, och såväl rummen. Vardagsrummet har övergått till att 
fylla fler funktioner än det traditionella vardagsrummet. Där umgås vi, slappar, 
lagar mat och arbetar. Detta ger upphov till behov av möbler som är smarta i dess 
förvaring. 

4.2.1 Besök på Formex 
Ett effektivt sätt att få snabb inblick i nutida och kommande trender gjordes 

genom att besöka designmässan Formex (SS17). Under en dag samlade 
projektgruppen in inspiration från mässan och besökte även Storefactory som 
ställde ut med egen monter. Projektgruppen valde att lägga fokus på och inspireras 
av möjliga objekt som skulle kunna passa till Storefactorys sortiment samt att 
samla inspiration om rådande färg- och materialtrender som var representerade på 
mässan. 

En tydlig trend som presenterades under mässan är de flexibla och utbytbara 
små-produkterna; krukor, vaser, fat, ljusstakar och inredningsdetaljer som lätt 
flyttas och som ständigt är i rörelse i hemmet. Det kunde tydligt skådas i 
Storefactorys och House Doctors sortiment. 

 

 
Figur 4 - House Doctor monter till vänster och Storefactorys monter till höger tyder på många flexibla 

småprodukter av olika slag 
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Övergripande trender handlade om rena, nedtonade linjer och tidlös enkelhet, 
även om tendenser går mot mer utrymme för inkluderande av oliktänkande och 
expressionistiska uttryckssätt, artisteri och konsthantverk inkluderande.1 

 

 
Figur 5 - Jonathan Adler (bild till vänster) visade upp humor, färg och mod 

Tydliga färger som återsågs på mässan var brända, varma pastelltoner i rosa, 
grågrön och dov blå. De gav en känsla av urvattnade och dämpade färger.2  

 

 
Figur 6 - Tingest Dimma chair, Tingest.se 

                                                
1 Trendföreläsning av Elin Frendberg, Formex SS17, Swedish Fashion Council 
2 Nyhetsmorgon, 21 januari 2017 
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Material som återfanns flera gånger var hårda material med en illusion av 
mjuka effekter, exempelvis plåt och keramik. Även hantverksprodukter där 
material möter varandra. Inslag av hantverk återsågs flera gånger. Bland trenderna 
ses naturliga material som ger ett naturligt intryck. En annan trend är växtlighet, 
grönt och inomhusodling. Växtlighet är en trend som denna rapport inte kommer 
att lägga mer vikt vid än att det befäster konceptet att hemmet är en plats för 
fristad, trygghet, rekreation och återhämtning. Enligt Svensk Fastighetsförmedling 
finns en önskan hos den samtida människan om närhet till natur och grönska. 
Detta tillsammans med en ihållande trend om eko och hållbarhet inom materialval 
och produktion kan väntas vara en trend som håller i sig. 

 

 
Figur 7 - Storefactorys monter visar de naturliga tonerna (bild 1, 2, 4 och 5). Ourgreenery med odlings-

kit för inomhusodling, bild 3. Design Stockholm House visar upp sitt inomhus-växthus bild 6. 

En mentalitet som var genomgående på mässan är att de saker ett hem 
innehåller ska vara utvalda av kärlek och ska vara vackra för människan att se på. 
De ska kunna stå självständigt och stabilt på egen hand men ska också 
harmonisera med hemmets övriga detaljer. I tillägg ska det gärna vara en 
medveten produkt, det vill säga vara hållbart producerad och gärna närproducerad. 
Detta känns igen i Storefactory och deras vision.  

Formex gav projektgruppen stor inspiration till vidareutveckling i arbetet, 
speciellt inom färg och material samt inspiration kring småprodukter. 

4.2.2 Omvärldsanalys  
Eftersom två av tre av projektets målsättningar och huvudfokus är att 

produkten ska uppfylla hållbarhet och passa samhällets trender genomfördes en 
omvärldsanalys med fokus på bostadstrender och hållbarhet. Detta för att bygga 
på med vetenskaplig fakta kring de två målsättningarna. 
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Bostadstrender 
Städer utgör idag bara 2 % av jordens yta, trots detta är 50 % av jordens 

befolkning bosatta där och förväntas öka till 70 % år 2020. Varje vecka flyttar 1 
miljon människor världen över in till en stad, det är en utveckling som tidigare 
aldrig skådats.3 Enligt Boverket förväntas det bo cirka 3 miljoner människor i 
Stockholm år 2040. 
 
Bilden visar befolkningsutvecklingen för olika kommuntyper i Sverige år 1970-
2011 och prognos 2012-2041. 

 

 
Figur 8 – Boverket.se, En urbaniserad värld 

Det är de unga vuxna i landet som utgör den stora massan som flyttar, i jakt på 
karriär, utbildning, nya möjligheter eller familj. Behovet och efterfrågan av 
singelbostäder ökar för varje år. Statistik visar på att färre människor gifter sig 
samt att människor idag lever längre vilket ökar den åldrande befolkningen och 
som i sin tur leder till ett längre liv att bo ensam. 

På grund av teknikens framsteg och utvecklingen av smarta mobiler, datorer 
och trådlös teknik väljer allt fler att arbeta hemifrån. Arbetsmiljön kan då anses 
störande då inte tillräckligt med plats eller god ergonomi kan uppnås 
(Arbetsmiljöupplysningen). En undersökning av Manpower visar att hälften av 
alla jobb går att utöva hemifrån och att flera konsulter väljer att arbeta från 
hemmet. En undersökning av Manpower 2015 indikerar att mer än hälften av alla 
jobb idag går att utöva hemifrån och att allt fler konsulter väljer att arbeta från 
hemmet. Rapporten presenterar att en dryg fjärdedel av alla som har möjlighet att 
arbeta från hemmet också väljer att göra det minst en arbetsdag i veckan. En 
påföljd utav denna trend är att fler funktioner flyttar in i hemmet och ökar 
behoven av organisering, förvaring och struktur.  

 
                                                
3 SVT: Framtidens Städer, 2014 
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Figur 9 – Diagram från Manpower 

I diagrammet från Manpowers rapport redovisas svarsutfallet på frågan ”Jobbar 
du någon gång ”hemifrån” under en genomsnittlig månad?” Frågan har besvarats 
av 3105 svenskar, som angett att de kan utföra en del av sina arbetsuppgifter från 
ett skrivbord. 

 
Hållbarhet 

De största drivkrafterna i klimatförändringen är befolkningstillväxten och 
nuvarande mönster i hur de utvecklade länderna producerar och konsumerar. 
Urbaniseringen skapar helt nya enorma krav på en hållbar framtida stad. För att 
ransonera med den ändliga energi som finns på jorden krävs nya miljölagar och 
hållbarhetsagendor hos företag för att skapa framtida gröna städer. Följden av den 
klimatförändring som idag skådas blir att ett allt mer miljöengagerad ledarskap 
förväntas inom svenska företag samt krav på medborgarna att engagera sig 
ytterligare i klimatfrågan.  

År 2016 märktes ett tydligt ökat personligt engagemang för hållbarhet. Det 
finns en vilja hos medborgare att vara en god människa mot miljön. Enligt 
DN.ekonomi råder en trend att leva ekologiskt, varav efterfrågan och försäljning 
av ekologisk mat i Sverige ökade med 38 % under 2014. Enligt Sveriges 
Kommunikatörer är var fjärde konsument villig att betala 10 % mer för en 
miljövänlig eller etisk producerad produkt samtidigt som allt fler föräldrar agerar 
hållbart genom att tänka vad som är bäst för deras barn. 

Hållbarhet i affärsstrategin kommer vara avgörande om dagens företag ska 
kunna möta utmaningen med klimatförändringen. Företag- och samhällsansvaret 
har övergått från att vara “lyxigt och unikt” till fullständigt nödvändigt. I en 
undersökning som tillfrågade de 500 största företagen i världen säger sig 37 % 
utav dem att de ser fysiska risker av klimatförändringen, jämfört med 10 % år 
2010. Hela 78 % påstår att de numera inkluderar klimatfrågan och hållbarhet som 
en del av deras affärsstrategier, vilket avspeglar hur viktiga hållbarhets- och 
miljöfrågor har blivit för företag. Enligt CDPs rapport 2012 kommer framtidens 
företags inställning i hållbarhetsfrågan att bedömas hårt av kunder, anställda, 
samhället och investerare på hur trovärdigt företagen påvisar sina resultat mot 
klimatförändringen.  
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4.3 Produktupptäckt 
Projektgruppens första uppgift var att välja ut en produktkategori som sedan 

kan mynna ut i en specifik produkt att utveckla. För att ringa in intressanta 
produktkategorier användes appen Pinterest för att samla in inspirationsbilder som 
senare formades till en moodboard för projektet start. Nyckelord vid sökning och 
insamling av inspirationsbilder i appen Pinterest var Nordic Design, Scandinavian 
Design, nature, metallic, leather och design products. De insamlade bilderna 
sammanställdes sedan till en moodboard. Utöver moodboardens huvudsyfte, att 
ringa in intressanta produktkategorier, hade moodboarden också som uppgift att 
ge kunskaper och idéer kring hur material används, design- och produkttrender, 
formspråk och estetiska uttryck samt inspiration kring olika 
konstruktionslösningar. Anledningen till varför appen Pinterest användes var på 
grund av appens flexibilitet och snabbhet gällande trender och inspiration, vilket 
är viktigt för ett företag som Storefactory som ständigt följer samhällets och 
kunders svängningar. Resultatet av informationsinsamling på Formex och en 
sammanställd moodboard genom Pinterest smalnade av valet av produktkategori 
till sex kategorier: 

 
● Office Stationary 
● Designleksaker 
● Hylla/nattduksbord 
● Bestick 
● Fotogenlampa 
● Grytunderlägg 

 

 
Figur 10 - Utdrag ur projektets moodboard, bilder tagna från appen Pinterest 

4.3.1 Brainstorming 
Idégenerering kring varje vald produktkategori gjordes därefter. 

Idégenereringen hade som funktion att utforska var projektgruppens största 
passion och styrkor låg samt vilken produktkategori som ansågs mest intressant att 
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arbeta vidare med. En metod som kallas idéraketen4 användes för att generera 
idéer och skapa tillåtenhet i processen, se Bilaga 1. Metoden går ut på att utifrån 
en huvudkategori, i detta fall produktkategori, ska inspirationsord skrivas omkring 
produktkategorierna och fler ord som associerar till det föregående ska hela tiden 
byggas på. Visuell brainstorming och lateralt tänkande användes för total 
öppenhet inför alla produktkategorier. Ett lateralt tänkande öppnar upp för nya 
idéer och möjliggör kreativitet och nyfikenhet. Under brainstormingen hade 
projektgruppen projektets tre målsättningar samt informationen och inspirationen 
från Formex och omvärldsanalysen i baktanke.  

 

 
Figur 11 - Brainstorming och lateralt tänkande 

4.4 Val av produkt 
Efter brainstorming kring de sex olika produktkategorierna ansåg 

projektgruppen att bestick och avlastningshylla verkade mest inspirerande och 
utmanande att arbeta med. Detta eftersom projektgruppen fann tycke om att arbeta 
med Compact Living i effekt av omvärldsanalysen samt att projektgruppen såg en 
avsaknad i Storefactorys sortiment på dessa produkter. Projektgruppen ansåg 
också att båda produktkategorierna är rimliga att arbeta inom då prototyper kan 
byggas i skolans verkstad. Även med hänsyn till alla småprodukter som 
studerades på Formex tyckte projektgruppen att dessa produktkategorier verkade 
intressanta. 

Med inspiration från designmässan Formex beslutade projektgruppen att 
möbeln nattduksbord/avlastningsyta (i fortsättningen kallad hylla) ska behandlas 
under arbetet. Projektgruppen såg en avsaknad i Storefactorys monter under 
Formex av en flexibel och mångsidig hylla som kan inneha olika funktioner i det 
rörliga, föränderliga och trångbodda hemmet. En stor samhällstrend pekar även på 
att fler bor i singelbostäder och att lägenhetsytorna minskar, till viss del på grund 
av växande lägenhetshyror. Att utnyttja väggens ytor är i trångbodda hem viktigt, 
därför vill projektgruppen utveckla en allsidig hylla som utnyttjar väggens yta. 
Projektgruppen ansåg att de tre målsättningarna kommer vara applicerbara och 
möjliga att arbeta med i valet av en hylla, då projektgruppen kommer att kunna 
studera material, tillverkning, form och färg. Val av produkt avslutar 
förstudiefasen. 

                                                
4 Lefvert, Simon, projektledare Sveriges ingenjörer, TänkTank Konferens, 2016-11-03 
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5 Planering 

5.1 Gantt-schema 
 Utifrån projektets tidsomfång på 20 veckor upprättades ett Gantt-schema i 

projektets start med målet att gå från idé till färdig produkt, se Bilaga 2. 
Planeringsschemat har varit till stor hjälp men varit flytande och under förändring 
genom hela projekttiden. 

5.2 DFE - Design for Environment 
En DFE-analys upprättades med mål på produkten för att planera inför 

konceptgenereringen.   
 

Stadie i 
livscykeln  

Riktlinjer för DFE Mål 

Material  Resursers 
hållbarhet 

● Specificera återvinningsbara 
och/eller återvunna material. 

● Önskvärt: använda återvunna 
material. 

● Minska avfall. 

Produktion Minimal 
användning av 
resurser vid 
produktion 

● Använd så få tillverkningstekniker 
som möjligt. 

● Minimera antalet komponenter. 
● Utveckla komponenter så att 

användningen blir maximal och 
materialspill minimal. 

● Eliminera giftiga processmaterial. 

Distribution Minimal 
användning av 
resurser vid 
distribution  

● Specificera lättviktsmaterial. 
● Minimera förpackningar. 
● Använda vikning, stapling eller 

demontering för att distribuera 
produkterna i kompakt tillstånd. 

● Använda strukturella tekniker och 
material för att minska produktens 
totala volym. 

● Eliminera giftiga och farliga 
förpackningsmaterial. 

Användning Lämplig hållbarhet 
(estetisk livslängd) 

● Garantera minimalt underhåll. 
● Möjliggöra effektiv rengöring. 
● Minimera felkällor. 

Återvinning Demontering, 
separering, rening 

● Garantera säker återvinning. 
● Specificera fästelement så att de 

kan separeras för hand. 
Tabell 3 - Design For Environment 
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6 Genomförande 
Följande kapitel kommer att beskriva projektets huvuddel - hur projektgruppen 

har arbetat för att uppnå arbetets syfte och mål. I detta kapitel presenteras 
kravspecifikation, idégenerering, prototypbyggen, utvärdering, konceptval och 
konceptutvärdering, materialval, måttspecifikationer, produktionsberedning och 
konkurrensanalys.  

6.1 Produktdefinition 

6.1.1 Kravspecifikation och funktionskrav 
I starten utav genomförandefasen skapades en kravspecifikation för att bygga 

upp krav som anger hur produkten skulle utvecklas. Kraven i funktionsanalysen 
delades upp i nödvändiga och önskvärda krav.  

 
Beskrivning av Funktionskrav Fördel Nödvändig

/Önskvärd 

Hyllan ska konstrueras så att den är 
vägghängd, upphängd med skruvar. 

Tar mindre plats och 
utnyttjar väggens yta. 

N 

Upphängningsanordningen ska vara 
integrerad i konstruktionen. 

Enkelt för användaren att 
skruva upp. Låg 
helhetskostnad. 

Ö 

Konstruktionen ska vara enkel och 
okomplicerad. 

Underlättar vid tillverkning 
och frakt. Låg 
helhetskostnad. 

N 

Hyllan ska tillverkas i ett stycke.  Minska materialspill och 
för en hållbar tillverkning. 

Ö 

Hyllan ska klara av stötar och 
vätska i inomhusmiljö. 

Ökar användarvänligheten.  N 

Konstruktionen ska vara sådan att 
produkten ska kunna packas tätt vid 
frakt. 

Effektiviserar frakten och 
minskar miljöpåverkan. 

N 

Hyllan ska vara flexibel i sitt sätt att 
kunna användas under olika 
utföranden.  

Hyllan fyller fler funktioner 
eftersom den kan användas 
på olika sätt. Användaren 
bestämmer själv hur hyllan 
ska användas. 

Ö 

Hyllan ska tillverkas i ett material 
som kan färgas. 

Större utbud av färger ökar 
säljvänligheten. 

N 

Produkten ska passa in i 
Storefactorys produktrang. 

Ökar säljvänligheten. N 

Tabell 4 - Kravspecifikation 
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6.1.2 Funktionskrav 
Hyllan ska även rymma olika produkter. Nedan i tabell 5 finns det som 

projektgruppen anser är nödvändiga produkter som hyllan ska rymma.  
 

Produkt Max vikt Max storlek (L x H) 

Mobil, laptop och iPad 2,1 kg 1920 x 1080 

Lampa  2 kg  

Böcker  10 kg 210 x 297 

Vattenglas  0,4 kg   
Tabell 5 - Nödvändiga produkter som hyllan ska rymma 

Enligt tabell 5 ska hyllan rymma böcker, därför är måtten på hyllan beroende 
av olika mått på böcker som ska rymmas på hyllan. Nedan i tabell 6 följer mått på 
böcker och magasin av olika slag som projektgruppen förhåller sig till då hyllan 
utformas i konceptutvecklingsfasen (Bokprojektet 2008).  

 
Format (L x H) Benämning Användningsområden 

105 x 148 A6 Vykort, korrespondenskort 

110 x 180   Pocketböcker 

130 x 210   Romaner 

148 x 210 A5  

150 x 225   Romaner 

169 x 239 G5 Läroböcker 

210 x 240   Läroböcker 

210 x 297 A4 PM, rapporter, egna utskrifter 
Tabell 6 - Mått på böcker 

De viktigaste böckerna enligt projektgruppen som ska rymmas på hyllan är 
pocketbok och roman med pärm, eftersom de är normalfallet hos privatpersoner. 
Efter att projektgruppen insett att en dator eller en läsplatta ofta används vid 
sängen blir det en önskvärd produkt som hyllan ska rymma.  
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Nedan följer tabell 7 med mått och vikt för datorer och läsplattor. Mått tagna från 
Apple och NetOnNet. 

 

Produkt Mått  Vikt (kg) 

HP Notebook 15 tum 384,3 x 24,3 x 254,6  2,0  

ASUS 15 tum 382 x 25,8 x 256 2,0 

Mac Book Pro 15 tum 349,3 x 15,5 x 240,7 1,83 

Mac Book Pro 13 tum 304,1 x 14,9 x 212,4  1,37  

Mac Book Air 13,3 tum 325 x 17 x 227  1,35 

Mac Book Pro 9.7 tum 169,5 x 6,1 x 240 0,437 

iPad Pro 12,9 tum 305,7 x 6,9 x 220,6 0,723  
Tabell 7 - Mått för datorer och läsplattor 

Efter utvärdering av vad hyllan ska rymma för produkter kommer 
projektgruppen att “hålla sig” inom måtten 800 x 220 (L x B) och utveckla hyllan 
inom den ramen av mått. Mått ur tabell 5, 6 och 7 kommer att beaktas under 
utvecklingen av hyllan. 

Kritiska hållbarhetsparametrar är hur mycket belastning hyllan klarar av. 
Eftersom hyllan är tänkt att ha i inomhusmiljö anser projektgruppen att den totala 
maxbelastningen inte borde överstiga 15 kg.  

6.2 Idégenerering och konceptframtagning 
Under konceptframtagningsfasen genomfördes flertalet sprinter innehållande 

idégenerering, prototypbygge och utvärdering. Detta är genomgående för denna 
fas i detta examensarbete. Projektgruppen valde att använda sig utav sprinter för 
att alltid kunna testa en ny idé genom en fysisk prototyp och sedan utvärdera den 
på ett verkligt utfall. Därefter utvärderas prototyperna utifrån 
produktutvecklingsverktygen (DFE, DFM, FEM) och kraven i 
kravspecifikationen. Detta upprepas flertalet gånger för att säkerställa optimal 
konstruktion. 

 
Figur 12 - Sprinter under idégenerering- och konceptframtagningsfasen 
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6.2.1 SPRINT 1 – konceptgenerering, prototypbygge och utvärdering 
Den första sprinten behandlar generering av koncept, prototypbygge av 

koncept och konceptutvärdering genom att jämföra konceptet med 
kravspecifikationen och målen för DFE. 

 
Skiss och brainstorming 

Den första sprinten startade med att projektgruppen skissade upp de första 
koncepten och idéerna kring hyllan. Det flesta skisserna och koncepten är 
uppbyggda av de geometriska grundformerna (rektanglar, fyrkanter, cirklar och 
trianglar), detta eftersom enkelhet i hyllans konstruktion var ett krav. De första 
skisserna ledde till koncept bestående av olika mönster. Önskvärt var att få en 
hylla som ensam på väggen kunde fungera som en dekoration eller ett stilleben. 
Enkelheten i hyllans konstruktion skulle avspeglas så långt det var möjligt och 
därför skissades profiler och streck ned för att få en känsla och en visuell bild av 
hur en hylla kan ta form. Vad ska hyllan förmedla? Vilket synintryck är önskvärt 
att hyllan ska ge för att passa in i Storefactorys sortiment? Hur kan 
kravspecifikationen och funktionskraven uppfyllas? Hur kan hyllans form skapa 
en effektiv och kostnadseffektiv produktion? 

Ledord och inspiration till skiss var: estetisk och funktionell enkelhet, 
geometriska grundformer och flexibilitet, kompakt och möjligtvis skapad i ett 
stycke. 

 

 
Figur 13 - Resultatet av de första skisserna under idégenerering- och konecptframtagningsfasen 

Efter att projektgruppen arbetat vidare med grundformerna vidareutvecklades 
cirka sex koncept som var intressanta av projektgruppen. Vidareutveckling av 
skisserna ledde till ett önskemål om att kunna förvara eller hänga en bok som 
indikation för ett bokmärke, då användaren har läst klart boken vid sängen eller 
kokboken i köket. Samtidigt önskades en form som skulle kunna fungera att 
producera i ett stycke ur råmaterialet och som skulle kunna staplas och paketeras 
tätt vid frakt. Kraven på en enkel konstruktion gjorde att projektgruppen tog beslut 
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att vidareutveckla de koncept som innehöll så få former som möjligt, men som 
ändå var estetiskt tilltalande och hade en god grundfunktion som kunde 
vidareutvecklas. 
 

 
Figur 14 - Utveckling av intressanta koncept med diverse funktioner 

I figur 14 syns de valda koncepten. Koncept 1 (från vänster i bilden) är en 
förvaringsmodul med förvaring i form utav tyg eller läder. Koncept 2 är en 
vägghängd förvaring med bokmärkesfunktion. Koncept 3 är en vägghängd 
förvaring med två hyllplan och med hål för mobilsladden. Koncept 4 är en 
vägghängd förvaring med en hylla för större böcker och tidningar, med ett fack 
för mobilen och iPaden. Koncept 5 är liknande det tidigare konceptet, men med 
magneter för att fästa minneslappar och dylikt. Koncept 6 är en vägghängd 
förvaring för böcker, tidningar, datorer och med bokmärkesfunktion.  

 
Att addera flera “smarta” funktioner såsom hål för mobilsladd, magneter för att 

kunna fästa lappar eller krokar för att hänga upp kläder ansåg projektgruppen som 
överflödigt. Att designa med flera “smarta” lösningar är att komma bort från den 
enkla och tidlösa konstruktionen, vilket är ett av projektets krav. De smarta 
lösningarna passar inte alla användare och det kan begränsa användaren att se 
möbeln och själv bestämma hur den kan användas i olika rum. Projektgruppen 
väljer därför bort de koncept som kräver ytterligare produktionsmoment eller som 
kräver ytterligare komponenter för att få funktionen att fungera. Projektgruppen 
ansåg att bokmärkesfunktionen kan behållas då den inte kräver en extra 
komponent för att få funktionen att fungera. 

 
 
 
 

 
 



24 
 

Bokmärkesidén tillsammans med önskan att hyllan skulle ge en enkel 
konstruktion med få komponenter och produktionsmoment, samt som ger ett 
stilrent intryck byggt av grundformer gav en avgränsning som till slut ledde till 
konceptet “V-hyllan”.  

 

 
Figur 15 - Konceptet V-hylla 

Konceptet “V-hyllan” är en vägghängd förvaringshylla som är enkel i sitt 
utförande, har en packvänlig och stapelbar form som passar Storefactorys 
produktrang. Den är allsidig i sitt utförande då den lämnar valet till användaren 
hur den ska användas och monteras på väggen. Tack vare dess enkla form kan 
den, med rätt materialval, möjligtvis produceras i ett stycke för en 
kostnadseffektiv tillverkning. Projektgruppen valde arbetsnamnet Vikner, ett namn 
som speglar ett nordiskt ursprung samtidigt som det är dubbelbottnat i att det ser 
ut att vara vikt från ett streck. Framöver benämns konceptet ”V-hyllan” i 
rapporten som Vikner. 
 
Första prototypbygget av konceptet Vikner 

För att få en förståelse för hyllans faktiska storlek i ett rum, dess volym och 
funktioner fortsatte konceptutvecklingsfasen med konkreta prototypbyggen. Den 
första prototypen byggdes i trä i högskolas verkstäder. Prototypen skapades med 
mått som projektgruppen sett på andra standardhyllor från IKEA, 800 x 190 (L x 
B). Flertalet prototyper byggdes, både skalenliga och nerskalade för att snabbt 
kunna testa olika funktioner på konceptet. 

 

 
Figur 16 - Urval ur de första prototypbyggena av konceptet 
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Senare skede i fasen byggdes även prototyper i plåt och aluminium, detta för 
att få större insikt i egenskaperna hos olika material. Johan Målgren, 
plåtslagninglärare på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, hjälpte projektgruppen att 
tillverka en fullskalig prototyp i tunnplåt. Tunnplåten som användes var av typen 
PLX på rulle med tjocklek på 0,6 mm. Från prototypen som gjordes med Johans 
hjälp startade arbetet med att studera och vidareutveckla detaljer såsom material, 
upphängningsanordningen utformning och design, samt omslag.  

Projektgruppen testade en tredje prototyp i aluminium som byggdes i 
högskolas verkstäder. Prototypbygget gav värdefull information kring hur olika 
material beter sig och deras lämplighet som kandidat till hyllan. Projektgruppen 
fick också en uppfattning kring vissa svårigheter som uppkom vid bockning. På 
många håll fanns utvecklingsmöjligheter, speciellt i hur hyllan kan konstrueras så 
att den blir styv nog att hållas uppe på väggen.  

Prototyper i plåt och metall bockades med flänsar som fungerade som 
upphängningsanordning vid montage på väggen. I vissa utförande av dessa flänsar 
skapade problem i bockningsmaskinen på högskolan och på Reknarnegymnasiet. 
Detta ansågs dock inte som ett stort problem eftersom projektgruppens tanke är att 
producera hyllan i en tillverkningsindustri med avancerade bockningsmaskiner. 
Projektgruppen fick också en uppfattning kring hyllans verkliga storlek, volym 
och vikt.   

 
Utvärdering av konceptet Vikner 

Tack vare fysiska prototyper kunde konceptet Vikner jämföras med den 
tidigare sammanställda kravspecifikationen. 

 

Beskrivning av Funktionskrav Uppfyllt/Ej Uppfyllt Nödvändig/
Önskvärd 

Hyllan ska konstrueras så att den 
är vägghängd, upphängd med 
skruvar. 

Uppfyllt N 

Upphängningsanordningen ska 
vara integrerad i konstruktionen. 

Möjlighet till att uppfyllas Ö 

Hyllans konstruktion ska vara 
enkel och okomplicerad. 

Uppfyllt N 

Hyllan ska tillverkas i ett stycke.  Möjlighet till att uppfyllas Ö 

Hyllan ska klara av stötar och 
vätska i inomhusmiljö. 

Beroende på material kan 
kravet uppfyllas 

N 

Konstruktionen ska vara sådan 
att produkten ska kunna packas 
tätt vid frakt. 

Uppfyllt N 

Hyllan ska vara flexibel i sitt sätt 
att kunna användas under olika 
utföranden.  

Uppfyllt Ö 
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Hyllan ska tillverkas i ett 
material som kan färgas. 

Beror på materialval i senare 
process 

N 

Produkten ska passa in i 
Storefactorys produktrang. 

Beror på utveckling N 

Tabell 8 - Krav ur kravspecifikationen som konceptet uppfyller – undersökning 1 

För att se om konceptet uppfyller målen för DFE genomfördes en analys. 
 

Fas i 
livscykeln  

Uppfyllda Mål 

Material Vikners konstruktion kan mycket väl minimera materialavfall och 
materialspill. 

Produktion Produkten kan mycket väl möjliggöra en produktion med få 
tillverkningstekniker. Beroende på materialval kan Vikner 
minimera antal komponenter till enbart en. 

Distribution Vikner kan i sitt utförande förpackas tätt på grund utav dess form. 

Användning Beroende på materialval kan Vikner garantera minimalt underhåll 
för användare. Dess enkla utförande skulle kunna minimera 
användningsfel. 

Återvinning Beroende på materialval skulle Vikner kunna produceras i ett 
stycke vilket ökar återvinningsmöjligheten. 

Tabell 9 - Mål för DFE som konceptet skulle kunna uppfylla 

6.3 Konceptutveckling och utvärdering av detaljer 
Utveckling av konceptet Vikner genomfördes sedan i fyra efterföljande sprinter 

som behandlade materialval, utveckling av upphängningsanordning, 
detaljutveckling samt måttutveckling. De fyra sprinterna förde arbetet fram till ett 
slutligt konceptval. 

6.3.1 SPRINT 2 – materialval och upphängningsanordning 
Under sprint 2 undersökte projektgruppen material och konstruktionen för 

upphängning. I sprintens slut togs ett val kring material samt en avgränsning i 
konstruktion av upphängningsanordningen på hyllan.  

 
Materialval 

Tack vare de framtagna prototyperna i sprint 1 utvärderades materialet plåt. 
Projektgruppen finner materialet av stort intresse på grund av dess 
materialegenskaper, jämna ytkvalitet och tjocklekstolerans. Materialet har god 
formvänlighet och snäva tjocklekstoleranser, är tillförlitligt och robust, har klipp- 
och svetsmöjlighet vilket skapar en kostnadseffektiv tillverkning samt 
förekommer i flera tjocklekar (se punkt standarddimensioner under kapitel 7.2).  
Eftersom ett mål är att produkten ska kunna ha en hållbar tillverkning med lite 
spill passar tunnplåt eftersom produkten då kan tillverkas i ett stycke då vinklarna 
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kan bockas till. Plåtformning sker oftast i kallt tillstånd genom bockning, falsning 
eller kupning (Reimer, 1982). 

Plåt kan pulverlackeras i olika färger och har ett relativt lågt inköpspris. 
Materialet passar Storefactorys profil med naturliga och grova material samt 
företagets vision om att tillverka i Sverige för att gynna landets inhemska industri 
och hantverk. En materialegenskap hos plåt är att det är styvt och har god ytfinhet, 
vilket passar Storefactorys produkter. Materialet passar dess ändamål eftersom det 
tål väta och stötar vilket är ett av kraven i kravspecifikationen. 

Efter en utvärdering av material valdes materialet tunnplåt. Projektgruppen 
valde att gå vidare med tunnplåt DC01 med tjocklek 1 mm, då detta efter test av 
prototyper ansågs styvt nog. Projektgruppen valde också och att i fortsättningen 
inte göra omslag utan behålla råkant i alla utföranden. Valet gjordes då 
pulverlackering kommer att bygga på och runda av kanter och det är nog för att 
det ska upplevas mjukare. Projektgruppen ansåg även att omslag fördärvar mycket 
utav konceptets enkelhet. 

 
Upphängningsanordning 

En studie av olika upphängningsanordningar för liknande hyllor gjordes i 
butiker, för att få inspiration till olika lösningar av upphängningskonstruktioner. 

 
Figur 17 - Inspiration av upphängningsanordning 

Utifrån kravspecifikationen var det önskvärt att få upphängningsanordning 
integrerad i hyllan för att undvika onödiga bearbetningar och på så sätt minska 
kostnader och materialspill. Ett krav från kravspecifikationen var att hyllan ska 
vara enkel för användaren att fästa på väggen. Valet gjordes därför till flänsar med 
skruvhål som upphängning.  

Hyllan och upphängning blir då integrerat, vilket kan vara avgörande för en 
kostnadseffektiv tillverkning. Hyllan skulle då möjligtvis kunna produceras som 
en komponent. Enkel demontering och där hyllan inte förstörs värdesätter 
projektgruppen då hyllan ska kunna återanvändas. 

6.3.2 SPRINT 3 – detaljutveckling och utvärdering av detaljer 
Under sprint 3 utvecklades och utvärderades fyra detaljdelar och möjliga 

variationer på hyllan, först teoretiskt utan ingående analys och sedan praktiskt 
under fysiskt testning. Att dela in hyllan i detaljdelar underlättade för utvärdering 
och vidareutveckling av konceptet och upphängningsanordningen och med detta 
undveks att någon designdetalj lämnades till slumpen. Målet var att få det mest 
stilrena uttrycket för slutkund, bäst konstruktion med fokus på hållbarhet samt 
bäst förutsättning för tillverkning. 
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Figur 18 – Detaljdelar - del 1: hyllplanet, del 2: V-delen, del 3: V-flänsar och del 4: sidoflänsar. 

 
Detaljutveckling 1 - variationer på hyllplanet 

Det plana hyllplanet på hyllan hade tre möjliga variationer på riktningen av 
upphängningsanordningen.

 
Figur 19 - Detaljutveckling 1 - variationer på hyllplanet 

1A 1B 1C 
Båda flänsarna är bockade 

uppåt från hyllplanet. 
Båda flänsarna är bockade 

nedåt från hyllplanet. 
Flänsarna är bockade åt 

varsitt håll från hyllplanet. 

Tabell 10 - Detaljutveckling 1 - bildtolkning 

 
 
Detaljutveckling 2 - variationer av flänsar i V-delen 

V-delen på hyllan hade tre möjliga variationer på riktningen av 
upphängningsflänsarna.

 
Figur 20 - Detaljutveckling 2- variationer av flänsar i V-delen på hyllan 

2A           2B 2C 
Båda flänsarna går in 

mot V-delen 
En fläns upp och en ned Båda flänsarna går bort 

 från V-delen 

Tabell 11 - Detaljutveckling 2 - bildtolkning 



29 
  

 
Detaljutveckling 3 - utformningsvariationer av flänsar på V-delen 

Upphängningsflänsarna på V-delen hade tre möjliga variationer. 
 

 
Figur 21 - Detaljutveckling 3- utformningsvariationer av flänsar på V-delen 

 

3A 3B 3C 

Flänsen är “oklippt” och 
fastsvetsad i V-delen 

Flänsen är klippt i 45 
grader och fastsvetsad i  

V-delen 

Flänsen är klippt i 45 grader 
och har ett mellanrum mot 

 V-delen 

Tabell 12 - Detaljutveckling 3 - bildtolkning 

 
 
 
Detaljutveckling 4 - fläns vid kanten på hyllplanet 

Den sista detaljutvecklingen gällde flänsen på kortsidan av hyllplanet. 
 

 
Figur 22 - Detaljutveckling 4 - sidofläns 

4A 4B 

Sidoflänsen finns Sidoflänsen finns inte 
Tabell 13 - Detaljutveckling 4 - bildtolkning 

  



30 
 

Andra prototypbygget och testning av detaljer i verkligheten 
Efter att detaljerna på hyllan utvecklats teoretiskt togs ytterligare två fysiska 

prototyper fram, båda hos Bleck & Plåtslageriet i Eskilstuna. Den prototypen var i 
koncept 1B+2A+3B+4A i svartplåt (1,25 mm) med sex stycken svetsningar och 
den andra i koncept 1C+2A+3C+4B i galvat stål (1,25 mm) utan svets. Därefter 
lackerades ena prototypen 1B+2A+3B+4A av Sprut & Bränn i Eskilstuna, i RAL-
färgen 9005 med glans 17.  

De prototyper som sedan var deformerbara bockades sedan om i skolans 
verkstad allt eftersom olika variationer på detaljer skulle testas.  

 

 
Figur 23 - Andra prototypbygget - prototyp 1B+2A+3B+4A 

 

 
Figur 24 - Andra prototypbygget - prototyp 1C+2A+3C+4B 

Pulverlackeringsfärgen och prototyperna i de olika variationerna utvärderades, 
testades fysiskt och analyserades därefter.  
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Utvärdering av detaljutveckling 1 
 

 
Figur 25 - Testning av detaljutveckling 1 

1A 1B 1C 
Båda flänsarna är bockade 

uppåt från hyllplanet. 
Båda flänsarna är bockade 
nedåt från hyllplanet. 

Flänsarna är bockade åt 
varsitt håll från hyllplanet. 

+ 
Vid A-upphängning är 
främre fläns nedåt vikt, 
vilket ger mjukt och 
trevligt intryck. 
 

Vid V-upphängning ges 
möjlighet att luta böcker 
mot främre fläns. 
 

Möjlighet att hänga två 
hyllor med kortsidan mot 
varandra, vilket ger 
samma hyllhöjd och 
flänsarna på samma nivå. 

 

I ena utförandet kan en 
bok eller läsplatta luta 
mot flänsen. 

+ 
Vid V-upphängning är 
främre fläns nedåtvikt, 
vilket ger mjukt och 
trevligt intryck. 

 
Vid A-upphängning 
möjlighet att luta böcker 
mot främre fläns. 
 
Kan svetsas vid två snitt 
för att öka styvheten om 
det är önskvärt. 
 
I A-upphängning kan en 
bok eller läsplatta luta 
mot flänsen. 

+ 
Fyra variationer, vilka 
ger möjligheten att välja 
fläns ned eller upp i 
både A- och V-
upphängning beroende 
av behov och önskemål. 

 
En svets möjlig. 

 
I två utföranden kan en 
bok eller läsplatta luta 
mot flänsen. 

– 
Vid A-upphängning syns 
upphängningsanordning 
underifrån. 

 
Vid V-upphängning 
skapas en låda. 

 
Skapar två vassa hörn, då 
flänsen sticker ut. 

– 
Vid V-upphängning syns 
upphängningsanordning 
underifrån. 

 
Vid A-upphängning 
skapas en låda vilket 
utesluter vissa böcker på 
grund utav deras mått. 

 

– 
Två hyllor med 
kortsidan mot varandra 
ger ojämn utformning. 

 
I vissa utföranden 
fungerar flänsen som ett 
bokstopp, men i vissa 
utföranden blir hyllan 
öppen. 

Tabell 14 - Detaljutveckling 1 - förklaring, fördelar och nackdelar 

Efter utveckling och utvärdering valde projektgruppen variation 1B ur 
detaljutveckling 1 som mest optimal efter att ha studerat nackdelar och fördelar 
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Utvärdering av detaljutveckling 2 
 

 
Figur 26 - Testning av detaljutveckling 2 

2A 2B 2C 
Båda flänsarna går in mot 

V-delen 
En fläns upp och en ned Båda flänsarna går bort 

från V-delen 

+ 
Bokmärkesfunktionen 
förstörs ej. 

 
Flänsen kan svetsas fast i 
hörnet vilket ökar 
stabilitet. 

 
Estetiskt tilltalande att 
flänsen går inåt och inte 
utåt. Hyllan ser komplett 
och integrerad ut. 

+ 
Fungerar i två av fyra 
kombinationer utan att 
förstöra 
bokmärkesfunktionen. 

 
I två lägen går det att 
lägga böcker av alla 
storlekar inne i V-delen. 

+ 
Alla storlekar på 
böcker/papper kan 
placeras inne i V-delen 
eftersom inga flänsar 
begränsar utrymmet. 

– 
Flänsarna skapar en låda 
inne i V-delen vilket 
begränsar storlek på 
böcker man vill lägga 
inuti. 

– 
Inte estetiskt tilltalande 
att flänsarna går ut från 
V-delen. Ej tilltalande vid 
upphängning. 

 
Det skapas vassa kanter 
samt begränsar storleken 
på böcker. 
 
I ena utförandet fungerar 
inte 
bokmärkesfunktionen. 

– 
Flänsarna förstör 
bokmärkesfunktionen 
då enbart små böcker 
får plats på V-delen, 
vilket gör V-delen på 
hyllan ganska onödig. 

 
Svåra att bocka i 
bockningsmaskin. 

 
Skapar ingen symmetri 
i konstruktionen då 
flänsarna ser 
felplacerade ut. 

Tabell 15 - Detaljutveckling 2 - förklaring, fördelar och nackdelar 

Efter utveckling och utvärdering valde projektgruppen variation 2A ur 
detaljutveckling 2 som mest optimal efter att ha studerat nackdelar och fördelar. 
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Utvärdering av detaljutveckling 3 
 

 
Figur 27 - Testning av detaljutveckling 3 

3A 3B 3C 
Flänsen är “oklippt” och 
fastsvetsad i V-delen 

Flänsen är klippt i 45 
grader och fastsvetsad i V-

delen 

Flänsen är klippt i 45 
grader och har ett 

mellanrum mot V-delen 

+ 
Plåten behöver inte 
mycket bearbetning, 
vilket sparar pengar. 

 
Flänsen kan svetsas ihop 
med V-delen, vilket ökar 
hållbarheten. 

+ 
Flänsens klippning blir 
en förlängning av 
hyllplanet, vilket är 
estetiskt tilltalande. Det 
skapas symmetri. 

 
Flänsen kan vid detta 
utförande svetsas ihop 
med V-delen, vilket 
skulle öka stabiliteten på 
V-delen. 

+ 
Enklare att greppa 
boken när den hänger 
över V-delen. 

 
Estetiskt tilltalande att 
se vilken bok som 
ligger i V-delen. 

 
Samlar inte smuts som 
stannar i V-delen. 

– 
Kanten uppe vid flänsen 
blir vass och risken att 
man river sig ökar. 

 
Det skapas ingen 
symmetri jämfört med 
hyllplanet. 

– 
Precision och tolerans för 
att få till hörnet så att 
flänsen är innanför 
hyllans kant. 

– 
Risk för att riva sig på 
den vassa kanten finns 
då man ska ta sin bok. 

 
Hålet längst in kommer 
längre bort från hörnet, 
vilket minskar 
hållbarheten och är inte 
estetiskt tilltalande. 

Tabell 16 - Detaljutveckling 3 - förklaring, fördelar och nackdelar 

Projektgruppen diskuterade kring huruvida ett eller två hål på flänsen på V-
delen för upphängning var det mest optimala. Efter att ha testat prototyper med ett 
hål och prototyper med två hål längst flänsen på V-delen kom projektgruppen 
fram till att två hål ger absolut bäst stabilitet. Då hyllan lastas tungt på hyllplanet 
vid A-upphängning så läggs en enorm belastning vid spetsen på V-delen. Därför 
väljs två hål längst flänsen på V-delen.  

Efter utveckling och utvärdering valde projektgruppen variation 3B ur 
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detaljutveckling 3 som mest optimal efter att ha studerat nackdelar och fördelar. 
Projektgruppen valde att se variation 3B som justerbar med tanke på svetsen då 
projektgruppen inte såg svetsningen som ett obligatoriskt moment. 
 
Utvärdering av detaljutveckling 4 

 

 
Figur 28 - Testning av detaljutveckling 4 

4A 4B 
Flänsen finns Flänsen finns inte 

+ 
Skapar stabilitet i konstruktionen med 
förstärkning längs kortsidan. 

 
Sidoflänsen fungerar praktiskt som ett 
bokstopp om hyllan lastas med många 
böcker. 

 
Möjlighet att svetsa ihop med 
flänsarna på hyllplanet om de går åt 
samma håll. 
 
Estetiskt tilltalande då hörnen på 
hyllan blir väldigt fina. 

+ 
Ger inte en sluten låda på hyllplanet 
vilket möjliggör att lättare placera 
saker på hyllplanet.  

– 
Fungerar endast då flänsarna på 
hyllplanet går åt samma håll. 

– 
Ger ostabil konstruktion då det inte 
finns en förstärkning längs kortsidan 
samt att det inte går att sammansvetsa. 

Tabell 17 - Detaljutveckling 4 - förklaring, fördelar och nackdelar 

Efter utveckling och utvärdering valde projektgruppen variation 4A ur 
detaljutveckling 4 som mest optimal efter att ha studerat nackdelar och fördelar. 
 
Färgutvärdering 

Den svarta RAL-färgen 9005 med glans 17 passade hyllan utmärkt. Färgen gav 
en vacker glans och passar Storefactorys sortiment. Färgval diskuteras vidare i 
kapitel 7.3. 
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6.3.3 SPRINT 4 – måttutvärdering 
Måtten på hyllan utvecklades då projektgruppen såg en fördel i att hyllan 

kunde bli mindre. De överliggande argumenten för en mindre hylla var att 
undersöka om svetsning kunde undvikas utan att hyllan ska svikta, samt att en 
mindre hylla än mer passar som nattygsbord. Att undvika svetsning skulle också 
innebära reducering av ett bearbetningsmoment och därmed också reducering av 
tillverkningskostnad, vilket är eftersträvansvärt. 

 
Detaljutveckling 5 - Måttutveckling på Vikner 

 

 
Figur 29 - Detaljutveckling 5 – förklaringar, fördelar och nackdelar 

5A 5B 
(L x B) = 750 x 205 (L x B) = 542 x 155 

+ 
Fungerar utmärkt i offentlig miljö som 
ofta kräver större hyllor med bredare 
djup för att förvara fler saker. 

 
Passar utmärkt i en kartong som ryms 
på en standardpall. 

 
Rymmer gott och väl pocketbok med 
djup 110 mm, romaner med djup 150 
mm och små läroböcker med djup 169 
mm. Rymmer även kokböcker. 
Rymmer en läsplatta med bredden 
169,5 mm. 
Rymmer en lampa och ett vattenglas. 

+ 
Detta mått passar i hemmamiljö; vid 
sängen, i köket och i hallen.  
 
Rymmer en stående läsplatta för 
läsning eller datorn vid sängen. 
 
Konstruktionen kombinerat med 
materialets styvhet gör att svetsning 
inte krävs eftersom konstruktionen är 
stabil som den är. 
 
Rymmer pocketböcker med djup 110 
mm och romaner med djup 150 mm. 
Rymmer en lampa och ett vattenglas. 
 

– 
Vissa flänsar måste svetsas då 
styvheten försämras då hyllan är 
längre. 

– 
Rymmer inte kokböcker ståendes men 
lutandes mot väggen fungerar utmärkt. 

 
Rymmer inte läsplattor eller datorer 
liggandes. 

Tabell 18 - Detaljutveckling 5 - förklaring, fördelar och nackdelar 

 



36 
 

Prototypbygge 3 
 
En fullskalig prototyp byggdes i skolan verkstad för att kunna analysera och 

utöva tester av de nya måtten. Där den längre versionen av hyllan var svetsad (vid 
sex punkter) gjordes på den korta versionen öppna, medvetna spalter. Dessa 
spalter är aktiva designval och ger Vikner en look av att bara vara en vikt plåtbit. 
Vikner kan på så sätt produceras mer effektivt då ett bearbetningsmoment kan 
uteslutas samt högre kvalitet kan säkerställas då hantverksmässig variation 
utesluts från svetsen. Tillverkningskostnaden för hyllan blir också lägre då 
svetsmomentet tas bort.  

 

 
Figur 30 - Vy på de öppna spalterna i hyllans hörn 

 
Figur 31 - Prototypbygge 3 

Måttutvärdering 
Vikner får ett mer symmetriskt utseende av de mindre måtten. Att korta ner 

hyllplanet ökade också stabiliteten eftersom hävarmen från hyllplanet kortas ned. 
Projektgruppen laborerade med om ett av hålen kunde uteslutas för att minska 

antalet borrhål i väggen. Dock blev stabiliteten i hyllan så pass dålig att det 
uteslöts. 

Projektgruppen valde att V-sidornas längd ska vara 220 mm, detta för att 
önskvärda böcker (se mått i kapitel 6.1.2) utan problem ska kunna hängas på 
bokmärkesfunktionen. 

Projektgruppen beslutar att gå vidare med den mindre versionen av Vikner då 
den utan problem kan produceras utan svetsning vilket minskar 
produktionskostnaden. Den passar bättre i hemmamiljö vid sängen, köket och i 
hallen samt att den kan förpackas och distribueras på ett hållbart sätt. 
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6.3.4 SPRINT 5 – konceptval och konceptspecifikationer 
En nollserieprototyp produceras vecka 15 år 2017 av Forserums Verktyg. Detta 

för att ta fram en fysisk produkt innan massproduktion. Denna prototyp kommer 
senare att analyseras för att säkerställa kvaliteten och möjliggör för att senare 
kunna pitcha och marknadsföra produkten innan eventuell lansering och 
massproduktion. 

 
Konceptval 

Efter utveckling och utvärdering av de olika detaljerna sammanställdes de olika 
valen för varje detalj. Detta ledde fram till ett slutligt konceptval.  

 
• ur detaljutveckling 1 (hyllplanets utformning) väljs variation 1B. 
• ur detaljtutveckling 2 (V-delens utformning) väljs variation 2A. 
• ur detaljtutveckling 3 (flänsarnas utformning) väljs variation 3B utan 

svets med spalter. 
• ur detaljtutveckling 4 (huruvida kortsidan ska ha en fläns eller inte) 

väljs variation 4A. 
• ur detaljtutveckling 5 (måttutvärdering) väljs längd 542 mm och bredd 

155 mm. 
 
Projektgruppen valde variation och koncept 1B+2A+3B+4A+5B som 

slutkoncept.  

 
Figur 32 - Slutgiltigt konceptval - koncept 1B+2A+3B+4A+5B 

Argument för konceptet Vikner efter projektets målsättningar 
 
● Vikner passar in i Storefactorys vision och sortiment i val av form, färg 

och material. Att producera Vikner i plåt möjliggör produktion hos 
Storefactorys leverantör i Sverige, vilket är en utav deras vision. Den 
andas en känsla av tidlöshet och enkelhet i sin konstruktion.  

● Vikner är utformad på det sättet att tillverkning kan optimeras ekonomiskt 
och frakt kan hanteras hållbart för miljöns skull. Materialutvinningen är 
hög och materialspill minimerat. Materialet håller i tiden och kan mycket 
väl överleva i generationer utan att bli kantstött eller deformerad. På så sätt 
upplever Vikner en hög livslängd. Vikner har designats så att det är 
möjligt att producera den inom svensk industri vilket är ett starkt 
argument.  

● Vikner är flexibel och passar in i olika delar av hemmet, projektgruppen 
ser en möjlighet att använda hyllan i såväl sovrum, hall, kök som 
vardagsrum. Vikner kan hängas på fyra sätt och kombineras med flera 
hyllor, detta gör Vikner mångsidig och det finns möjlighet att den kan 
användas om och om igen. 
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Figur 33 - Fyra monteringsalternativ av Vikner 

Konceptspecifikationer 
 
Hyllan Vikner har totallängd 542 mm lång och 155 mm bred. Ritningsunderlag 

finns även som bilaga, se Bilaga 3 och Bilaga 4. 
 

 
Figur 34 - Vy 1 - Bockad och fullständig hylla 

 

Figur 35 - Vy 2 - Bockad och fullständig hylla 

 
Censurerad figur för sekretess 

Figur 36 – Stansad hylla 

Censurerad figur för sekretess 
Figur 37 - Ritningsunderlag 1 Vikner 

Censurerad figur för sekretess 
Figur 38 - Ritningsunderlag 2 Vikner 
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6.4 Konceptutvärdering och produktframtagning  

6.4.1 Uppfyllda krav ur kravspecifikationen 
För att utvärdera det slutliga konceptet kontrollerades att alla krav i 

kravspecifikationen var uppfyllda.  
 

Beskrivning av 
Funktionskrav 

Uppfyllt/Ej Uppfyllt Nödvändig/Önskvärd 

Hyllan ska vara 
konstruerad så att den är 
vägghängd, upphängd 
med skruvar. 

Uppfyllt N 

Upphängningsanordninge
n ska vara integrerad i 
konstruktionen. 

Uppfyllt Ö 

Enkel och okomplicerad 
konstruktion. 

Uppfyllt N 

Hyllan ska tillverkas i ett 
stycke.  

Uppfyllt Ö 

Hyllan ska klara av stötar 
och vätska i 
inomhusmiljö. 

Uppfyllt N 

Konstruktionen ska vara 
sådan att produkten ska 
kunna packas tätt vid 
frakt. 

Kan möjligtvis uppfyllas N 

Hyllan ska vara flexibel i 
sitt sätt att kunna 
användas under olika 
utföranden.  

Uppfyllt Ö 

Hyllan ska tillverkas i ett 
material som kan färgas. 

Uppfyllt N 

Produkten ska passa in i 
Storefactorys 
produktrang. 

Uppfyllt N 

Tabell 19 - Krav ur kravspecifikationen som konceptet uppfyller - undersökning 2 

Då projektgruppen fastställde att merparten av kraven, både de nödvändiga och 
önskvärda, var uppfyllda fortsatte arbetet vidare med koncept Vikner. 
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6.4.2 FEM-analys 
Projektgruppen genomförde två FEM-analyser för att undersöka hur hyllan 

beter sig då last appliceras som det är tänkt att hyllan ska belastas i verkligheten.  
Den första simuleringen utfördes då hyllan placeras enligt V-upphängning. En 

last om 200 N applicerades på hyllplanet och en last på 70 N applicerades inuti V-
delen, dessa krafter är indikerade med rosa pilar i figurerna nedan. Curvature-
based mesh användes vid simulering.  

Simuleringen visar att hyllans högsta spänningar uppkommer och därmed de 
mest kritiska delarna av hyllan är i hörnen, vid spalterna och vid skruvhålen. För 
att förtydliga visar färgskalan vilka områden som är kritiska, i hyllans fall är det 
de gröna områdena. Lasterna som applicerades i FEM-analysen motsvarade cirka 
20 respektive 7 kg, vilket projektgruppen är överdimensionerat och ger en stor 
säkerhetsmarginal till hyllan. 

 
 

 
Figur 39 - Vy över högsta uppkomna spänning i hyllan vid V-upphängning 

 
 
 

 
Figur 40 - FEM-analys av hyllan vid V-upphängning 
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Den andra simuleringen utfördes då hyllan placerades i A-upphängning. En last 
om 10 N applicerades över V-delen (indikerar en bok) och en last om 200 N 
applicerades på hyllplanet. Under båda simuleringarna användes samma mesh-
parametrar och fixturer. 

 

 
Figur 41 - Vy över högsta uppkomna spänning i hyllan vid A-upphängning 

 

 
Figur 42 - FEM-analys av hyllan vid A-upphängning 

 
Projektgruppen drog som slutsats att hyllans konstruktion står emot 

sträckgränsen 220 MPa som plåt har, vid båda upphängningarna. Deformation av 
hyllan sker i detta utförande i det yttre hörnet av hyllplanet, det vill säga det hörn 
som inte är mot väggen.  

Förenklingar i analysen gjordes då fixturer sattes till hela ytan mot väggen och 
inte bara i hålen. Detta gör konstruktionen automatiskt mer styv än vad den är. 
Projektgruppen var medvetna om denna felkälla.  

Även vid A-upphängning visar simuleringen att hyllans högsta spänningar 
uppkommer i hörnen, vid spalterna och vid skruvhålen.  
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6.5 Inspirationsbilder - Vikner i miljö 
För att ytterligare utvärdera konceptet Vikner och dess estetiska uttryck, dess 

mångsidighet och anpassningsförmåga så analyserades olika kombinationer som 
användaren kan välja att montera hyllan i. Detta genomfördes genom att två utav 
prototyperna skruvades upp på en vägg. Olika kombinationer testades och 
studerades. Kombinationer av hyllan är otaliga och användaren bestämmer helt 
och hållet dess utförande, utifrån användarens behov. Enbart fantasin sätter 
gränser.  

På offentliga platser, exempelvis bibliotek, kontor eller butik, kan ett större 
antal hyllor kombineras för att skapa ett mönster på stora ytor på väggen. På detta 
sätt är Vikner flexibel och mångsidig, vilket var ett av målen i frågeställningen. 
Önskemål fanns om att skruva upp 5-10 stycken hyllor för att se hur de kan 
kombineras i offentlig miljö, dock satte tidsspannet och budgeten stopp för detta.  

 

 
Figur 43 - Inspirationsbilder - Vikner i miljö 

När prototyperna sattes upp på väggen fick projektgruppen större förståelse i 
hur hyllorna ter sig på väggen och tillsammans. Resultatet av att sätta upp fysiska 
hyllor gav kännedom i hur det fungerar praktiskt att sätta upp en hylla samt hur 
kombinationerna som tidigare enbart skissats i teorin såg ut i verkligheten.  

Hyllans utformning gör att den i kombination med flera kan bilda ett 
konstnärligt uttryck på väggen. Projektgruppen insåg att med rätt ljussättning kan 
skuggningen under hyllorna bli spektakulär, vilket skulle kunna vara användbart i 
offentliga miljöer såsom butiker eller mässor.  
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6.6 Konkurrensanalys 
I slutet av genomförandefasen genomfördes en konkurrensanalys för att 

uppfylla att projektet inte kränker någon annan producents upphovsrätt, 
modellskydd, patent eller varumärke och på så sätt skada Storefactory. 
Konkurrentanalysen gjordes under en arbetsdag och utfördes på Pinterest, Google 
bildsökning samt på hemsidor till interiörsföretag. Fokus på analysen var att hitta 
bockade plåthyllor med enkel och okomplicerad form samt hyllor med 
bokmärkesfunktion som liknade Vikners. 

Konkurrentanalysen resulterade i ett konstaterande om att inga direkt liknande 
produkter finns på marknaden. Analysen fungerade även som en idégivare för 
fortsatt arbete. 

 
 

 
Figur 44 - Från vänster: Edgy hylla, Ledge:Able hylla, LiliLite, Pulseline, Libreria Zig Zag, Muuto 

Folded Shelf 

7 Överlämning och avslut 

7.1 Val av tillverkningsmetod 
I början av överlämnings- och avslutningsfasen definierades alternativa 

tillverkningsmetoder av hyllan för en hållbar och ekonomisk produktion. Därefter 
tas ett val av vilka produktionsmetoder som ska användas. Fakta ur det här 
avsnittet är taget från Qimtek. 

 
Steg 1: Beskärning i råmaterial 
Alternativa metoder: Stansning, klippning eller laserskärning 

Vid beskärning av materialet hade projektgruppen tre alternativ: stansning, 
klippning och laserskärning. Stansning används vid masstillverkning av 
komponenter. Vid stansning används en maskin som med specialutformade 
verktyg pressar ur arbetsstycket. Det övre verktyget (stansverktyg) trycks mot det 
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undre (dynan) och materialet slås ut eller antar samma form som verktyget. 
Eftersom specialanpassningen av verktyg anpassas till varje komponent passar 
stansning till massproduktion.  

Klippning påminner om en sax, då det till skillnad från andra 
bearbetningsmetoder inte använder något roterande skärverktyg utan blad som 
trycks mot varandra. Arbetsstycket spänns fast i en maskin därefter trycks ett blad, 
som är mer fyrkantig i formen än vasst, in i arbetsstycket och möts upp av ett 
motsvarande instrument på undersidan. Låglegerade stål samt aluminium, mässing 
är särskilt lämpade för klippning.  

Laserskärning används också vid skärning av tunnplåt. En pulserande 
alternativt kontinuerlig laserstråle används för att skära materialet. När den tunna 
energikoncentrerade laserstrålen träffar materialet “försvinner” material därifrån 
och skärning uppstår, det som händer är att materialet förångas, smälts eller 
bränns då lasern träffar materialet. Den tunna laserstrålen gör det möjligt att skära 
ut komplicerade former i tunna material. 
 
Steg 2: Formning av plåtstycke 
Alternativa metoder: Bockning 

Steg två i tillverkningsprocessen innebär att forma hyllan och vika upp dess 
flänsar.  Bockning innebär att ett arbetsstycke i plåt böjs kring en linje eller ett 
spår, vilket skapar en given vinkel. För att åstadkomma denna vinkel används 
vanligtvis en bockningsmaskin som böjer och pressar arbetsmaterialet som ger en 
permanent böjning i en specifik vinkel. Falsning och smide valdes bort eftersom 
det är för kostsamt för projektet och skapar variationer då en smed arbetar på olika 
sätt.  

 
Steg 3: Lackering och färgsättning 
Alternativa metoder: Pulverlackering 

Pulverlackering görs genom att färgpulvret görs statiskt med hjälp av en 
elektrisk laddning, detta för att pulverpartiklarna ska fastna på den tänkta ytan när 
de sprutas på med tryckluft. Efter applicering härdas pulvret genom hög 
temperatur i en stor ugn under en viss tid, då smälter pulvret samman och bildar 
den sammanhängande ytan, det vill säga lacken. Vid lackering ska de tänkta 
ytorna vara rena från olja och andra rester, föremålet kan också i vissa fall behöva 
slipas för att förberedas inför lack. Korrosions- och andra behandlingar valdes 
bort och togs ej i åtanke då hyllan enbart var avsedd för inomhusbruk. 

 
Val av tillverkningsmetod 

Valda metoder för hyllan, utifrån kommunikation med Forserums Verktyg och 
med hänsyn till projektets målsättningar: stansning, plåtbockning och 
pulverlackering. 

7.2 Design for Manufacturing - utvärdering 
Under konceptutvecklingsfasen har projektgruppen arbetat, i den mån det gått, 

med DFM för att skapa en tillverkningsanpassad konstruktion, som är en av 
projektets målsättningar. Målet med DFM var att projektteamet i slutändan ska 
välja rätt tillverkningsteknik för att minska kostnader utan att sänka 
produktkvaliteten. Målet med DFM är också att minska risken för variationer och 
varierande kvalitet på varje enskild slutprodukt. Projektgruppen har försökt 
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produktionsanpassa i den utsträckning det har varit möjligt utifrån 
projektgruppens kunskapsförutsättningar. Här presenteras det genomförda DFM-
arbetet utifrån tre kategorier. 

 
DFM utifrån valda tillverkningstekniker 

● Stansning - i samråd med Forserums Verktyg ansågs hyllan möjlig att 
stansa med gemensam stansning, vilket innebär att ett mellanrum eller ram 
mellan hyllorna kan undvikas och därmed också onödig materialspill. 
Hyllan Vikner kan beskäras genom stansning och laserskärning undviks 
helt. Även upphängningshål stansas. 

● Plåtbockning - en enkel bearbetningsmetod. Projektgruppen såg en 
nackdel att flänsarna är bockade åt olika håll men detta blir endast ett 
problem då hyllan bockas manuellt och kommer inte vara ett problem på 
Forserums Verktyg, som har en lämplig maskinpark. 

● Pulverlackering - skruvhålen på hyllan är lämpliga att användas vid upp-
hängning i pulverlackeringslinan.  

 
Hänsyn till de verktyg och maskiner som finns hos Forserums Verktyg har 

tagits. Inga externa kostnader till någon av de tre tillverkningsstegen tillkommer, 
för varken verktyg eller maskiner. 

 
DFM utifrån design och form 

Design- och formval har stor betydelse för hur produkten i övrigt kan bli 
anpassad till DFM. Val vid formgivning påverkar hela kedjan, från material och 
tillverkningstekniker till montering och val av förpackning och transport. Formen 
på Vikner är okomplicerad och består i en bockad plåtbit, svetsning och annan 
sammanfogning har valts bort. Komponentkostnaden är låg och har i princip 
reducerats till enbart hyllan förutom de komponenter (skruvar och plugg) som är 
inköpta från leverantörer. Skruvar och plugg som skickas med är av 
standarddimension.  

 
DFM utifrån montering och transport 

Ett mål för DFM är att reducera monterings- och transportkostnader. Denna 
hylla anser projektgruppen är anpassad i detta syfte, dels då montering av slutkund 
är mycket enkel och att transport av hylla görs platseffektivt. Flera hyllor packas i 
kartong tillsammans med medföljande skruvar. Hyllan kan vid förpackning 
packas tätt vid transport då hyllan är stapelbar, mer om detta i kapitel 7.4. 
Förpackning och val av kartong återstår. 

Hyllan monteras direkt på väggen, tyngdkraften hjälper till att stabilisera 
produkten. Komponenten är självinriktande då skruvhålen leder till finjustering på 
väggen av sig självt. En aspekt som projektgruppen inte anser uppfyller DFM vid 
montering men som låtits passera ändå är att produkten kräver uppsättning med 
två händer. Val av skruv och plugg återstår. 

En aspekt som uppfyller DFM till viss del men som kräver vidareutveckling är 
hur produkten staplas/packas i en kartong. Hyllans utformning gör att distanser 
mellan hyllorna vid förpackning skapar tomrum, vilket är oundvikligt. 
Projektgruppen är medvetna om detta och ser detta som ett projekt för 
vidareutveckling. 
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7.3 Design for Environment - utvärdering 
Att designa för miljön innebär att man optimerar tillverkning och distribution 

så att minsta möjliga miljöpåverkan sker. DFE-metoden har gruppen haft i 
baktanke då varje koncept och produktidé utvärderats, eftersom hållbar 
produktion ingår i en av projektets frågeställningar. Arbetet med DFE har gjorts 
utifrån projektgruppen inbördes kunskap inom området och presenteras här utifrån 
fyra kategorier. 

 
DFE utifrån materialval 

Plåten som används är av återvunnet material, plåten som köps in har varierad 
procentandel och detta specificeras vid beställning. Återvunnet material har låg 
miljöpåverkan. Plåten som används på Forserums Verktyg tillverkas i Sverige. 

 
DFE utifrån tillverkningstekniker och design 

Hyllan Vikner är tillverkat i ett stycke utan externa fastsatta komponenter, detta 
medför att hyllan kan återvinnas i sin helhet utan demontering. Medföljande 
skruvar och plugg kan sorteras för sig. Få bearbetningsmetoder är valda och 
Vikner kan tillverkas i tre tillverkningssteg. Valda tekniker och 
bearbetningsmetoder innebär ej några särskilda högre risker för miljön. 

 
DFE utifrån distribution 

Produkten är tänkt att förpackas tätt med flera i samma förpackning, detta för 
att minska på kartong samt effektivisera transport. Enskilda kartonger skulle med 
Vikners design medföra onödigt stora enskilda förpackningar och vid frakt 
innebära transport av mycket luft, vilket skapar onödiga transporter, både för 
miljön och kostnadsmässigt. Färdig hylla levereras först till Storefactorys 
distributionslager i Jönköping och därefter, i gemensam transport, med andra 
produkter ut till olika återförsäljare. 

 
DFE utifrån användning 

Vikner kräver i regel inget underhåll och kan rengöras effektivt, genom att 
torkas av med fuktig trasa. Inga kemikalier krävs för varken rengöring eller 
underhåll. Användningsområdet för hyllan ser projektgruppen som stort och även 
långsiktigt då behov att förvara saker alltid kommer att finnas i hemmet. Vikner 
kan komma att överleva och återanvändas i flera hem under lång tid, detta tack 
vare hyllans utformning, beständiga material och användningsområde. För miljön 
och ur hållbarhetsperspektiv är produkter med lång livslängd bra och 
eftersträvansvärt. Vid deponering kan materialet i Vikner återvinnas, tack vare att 
hyllan är i ett stycke krävs ingen nedmontering.  

7.4 Materialspecifikation och materialutnyttjning 

7.4.1 Standarddimensioner tunnplåt 
Enligt Tibnor benämns tunnplåt även bandplåt och avser kontinuerligt valsad 

plåt från tjocklek 1,8 mm till 2 mm. Forserums verktyg, där projektgruppen 
önskar att producera hyllan, får leverans av plåtark i standarddimension i 
3000x1000, 3000x1250 och 3000x1500 (L x H)5. Tunnplåt DC01, som 

                                                
5 Ulf Larsson, Order beredare, Forserums Verktyg, 2017-02-10 
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specificerades som den valda tunnplåten, är en kallvalsad tunnplåt. I vissa 
sammanhang kallas DC01 för svartplåt. 

Valsat stål kan vara malmproducerad eller skrotbaserad. Vid malmbaserad 
tillverkning framställs stål huvudsakligen av råjärn. Då blandas råjärn (Fe) med 
20-25% återvunnet metall, som också används som kylmedel (Jernkontoret, 
2015). DC01 är en kvalitetsbeteckning på malmproducerad, valsad tunnplåt. Den 
plåt som levereras till Forserums Verktyg innehåller cirka 20-25 % återvunnet 
metall.6 

7.4.2 Produktion - stansning och materialutnyttjning 
Vid stansade detaljer i plåt ska helst detaljens orientering i förhållande till 

valsriktning tas i akt (Reiman, 1983). Skrotkant (kvantavstånd) fungerar som ett 
detaljmellanrum mellan detaljerna och det ska helst vara det minsta möjliga men 
ändå tillräckligt för att materialet inte ska spricka (Reiman, 1983). I vårt fall krävs 
inte detta då en gemensam klippning på ett plåtark kan ske. Bockning ska i den 
mån det är möjligt ske vinkelrätt mot valsriktningen, detta för att minska faran för 
sprickbildning (Reiman, 1983). I vårt fall kommer detta inte bli aktuellt då faran 
för sprickbildning är obetydlig. 

 
Censurerad figur för sekretess 

 
Figur 45 - Setup Report - Materialutnyttjning av plåtark med avseende på Vikner 

Utnyttjandegraden definieras som förhållandet mellan de utklippta detaljernas 
ytor dividerad med utgångsmaterialets yta (Reiman, 1983). Utnyttjandegraden på 
Vikner är 87,8%. Vikner kommer att stansas ut från ett standarddimensionerat 
plåtark av storlek 3000x1500. Av det arket kan 28 stycken hyllor stansas ut, vilket 
tar 12 minuter, se Setup Report. En hylla väger 1 kg enligt Setup Report.  

 
Censurerad figur för sekretess 

 
Figur 46 - Setup Report- Stansningsverktyg och tillverkningsspecifikationer 

7.5 Färgval 
Storefactorys färgspråk togs i aktning i val av färg på hyllan. Företaget arbetar 

med jordnära färger, svart, vitt och grått, med inslag av pastellfärger i olika 
nyanser, beroende på säsong. Projektgruppens mål inbegriper att produkten ska 
tala samma form- som färgspråk som övriga produkter i Storefactorys sortiment. 
Projektgruppen valde att använda svart och vit som basfärger på hyllan. Hyllan 
ska vara matt och ej upplevas blank likt billackering då detta passar bäst in på 
Storefactory. Matt lack återfinns på plåtdetaljer i Storefactorys nuvarande 
sortiment. 

Storefactory kontaktades men har inte definierat specifika RAL-färger som de 
använder. I samråd med Forserums verktyg togs färgerna RAL 9005 (svart) och 
RAL 9003 (vit) fram. Enligt Ralcolor definieras den svarta nyansen som 
“djupsvart” och den vita “signalvit”. 

För att bestämma glans studerades två glansmättnader av RAL 9005 på Sprut 
& Bränn i Eskilstuna, nämligen GL70 samt GL17. Glans 70 ansågs för blank och 

                                                
6 Ove Larsson, Inköp, Gujab tunnplåtsleverentör, 2017-04-03 
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valdes bort, glans 17 passade betydligt bättre in på Storefactorys sortiment. En 
lägre glansmättnad minskar reflektion samt har egenskapen att den döljer vissa 
skavanker vilket i detta fall är önskvärt. 

Beslut föll på RAL 9005(svart) och RAL 9003(vit) och glans 30 då Forserums 
Verktyg använder sig som lägst av glans 30 när de vill lacka matt. 

7.5.1 Färgvariationer 
Utöver basfärgerna svart och vit kommer Vikner även produceras i olika 

färgvariationer. Inspiration till färgval är inhämtat från Storefactory, Formex SS17 
och företagen House Doctor, SO-MA samt Muuto. Projektgruppen sökte 
dämpade, natursköna färger som balanserar varandra och uppfyller harmoni 
tillsammans.  

 
Figur 47 - Färgpalett framtagen för Vikner 

Projektgruppen valde följande färgvariationer för Vikner. 
 

Färgbenämning Kulör 

Vit RAL 9003 

Grafitgrå RAL 7044 

Duvgrå RAL 7011 

Svart RAL 9005 

Bränd rosa RAL 3012 

Safirblå RAL 5008 
Tabell 20 - Färgvariationer för Vikner 

7.6 Förpackning och leverans 
Ett krav ur kravspecifikationen var att hyllan ska kunna fraktas miljövänligt 

och effektivt, det vill säga med så lite transport av luft som möjligt. Därför är det 
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viktigt att frakten och förpackningen optimeras på bästa sätt utan att stora ytor av 
förpackningen går till spillo.  

Med den vetskapen beräknades förpackningsmöjligheter för att maximalt 
utnyttja en standard Europapall. Enskilda kartonger för varje hylla valdes bort på 
grund av antingen dyra specialutformade kartonger eller frakt av för mycket 
tomrum, istället väljs gemensam kartong för frakt av flera hyllor samtidigt. Tack 
vare hyllans form som gör att den kan staplas eller läggas intill varandra kan 
hyllorna packas tätt med en distans mellan varje hylla. En distans om cirka 10 mm 
är tänkt att placeras mellan hyllorna för att inte orsaka slitage eller repningar 
under frakten. Distansen kan bestå utav bubbelplast eller frigolit. 

 

 
 

Figur 48 - Första förslaget på hur hyllan kan förpackas 

I figur 48 visas ett förslag på hur hyllan kan förpackas. På detta sätt kommer 
det dock krävas en större förpackningslåda då hyllorna bygger ut på kanterna på 
grund utav dess utformning. 

 

 
Figur 49 - Andra förslaget på hur hyllan kan förpackas 

Projektgruppen ansåg att sättet som presenteras på figur 49 är det mest 
optimala sättet att förpacka hyllan. Vid detta förpackningssätt går hyllan ut mot 
kanterna på lådan. Dock uppnås inte kravet att hyllan ska kunna packas tätt då 
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projektgruppen anser att det är delvis stora hålrum mellan, ovan och under varje 
hylla. 

Projektgruppen har utgått från standardstorleken för pallar som används vid 
distribution och transport, önskvärt är att passa in på både hel och halvpall. Enligt 
EdgeEmballage har helpall måtten 1200x800 och halvpall 600x800 (L x H), vilket 
gör att det är möjligt att lägga hyllan längs pallens bredd. Wellpappkartonger 
undersöktes hos leverantörer av dylika i Jönköpingstrakten. I kontakt med 
företaget Pappersgrossisten fanns möjlighet att specialbeställda kartonger med de 
mått som var önskvärda, utöver det fanns en standardkartonglåda med måtten 
570x380x285 mm vilket skulle passa bra för hyllan. 

7.7 Montering och skruvar 

7.7.1 Skruvhål 
Hyllan Vikner produceras med åtta hål, fyra hål på vardera sida, utplacerade 

enligt figur 50. Antalet hål och placering av hål har testats fram för att hyllan ska 
bli stabil när den hängs upp. Projektgruppen började med att enbart ha tre hål, de 
två på hyllplanets fläns samt det hålet på V-delens fläns som är i förlängning av 
hyllplanet. När hyllan då hängdes i A-upphängning fanns en risk att den inte var 
stabil då V-delen skapade en hävarm som inte var fast i väggen. Detta problem 
löstes genom att skapa ett fjärde skruvhål, längst ned i V-delen. Problemet fanns 
ej i V-upphängning då momentet av hävarmen tas upp av motståndet från väggen. 

 
 

Figur 50 - Vy på bockad hylla och utplattad vy på hyllan 

7.7.2 Val av skruv  
Gruppen ansåg att skruvar var en detaljdel på hyllan som också skulle tas i 

aktning, detta för att få kontroll över slutresultatet. Skruvar kommer att synas på 
hyllan som upphängd och val av skruvar skulle inte lämnas åt slutkund och 
därmed åt slumpen. 

Gruppens önskemål på skruvhuvud var att det skulle gå i linje med hyllans 
estetik, detta ansåg gruppen skulle uppfyllas genom att skruvhuvudet antingen 
skulle vara kryss eller spår. Skruvarna skulle inte vara försänkta, detta för att 
skruvarna ska ligga dikt an hyllan vid upphängning. En undersökning av skruvar 
gjordes dels på butiken Clas Ohlson och hos leverantörer av skruvar online. Efter 
undersökningen på Clas Ohlson fann projektgruppen tilltalande krysspårskruvar, 
visas i figur 51. Dessa var elförzinkade och svartmålade. Företaget NP Produkter, 
vilka Storefactory har etablerat samarbete med, kontaktades för utprovning av 
skruvar och för att finna liknande de som hittades på Clas Ohlson.  
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Figur 51 - Skruvhuvuden med spår- och kryssform, krysspårskruvar från Clas Ohlson 

I samband med kontakt med NP Produkter skickades flertalet provskruvar för 
utvärdering och skruvval. Projektgruppen valde sedan 35x4 mm krysspårskruv, 
med önskemål om att skruven ska vara lackerad i svart. Skruvarna på hyllan 
kommer att vara gängade ända upp till skruvhuvudet och skruvplugg är tänkt att 
skickas med till slutkund, så att denne har möjlighet att sätta upp hyllan på 
gipsvägg eller dylikt. 

7.8 Kostnadskalkyl 
Kvalitetssäkring av produkten genomfördes via en kostnadskalkyl. Detta för att 

se om målsättningen för en kostnadseffektiv tillverkning är möjlig.  
 

Beredning Kostnad 

Framtagning av verktyg 0 kr 

Ställkostnad per färg 650 kr 

Tillverkningskostnad/enhet (Á-pris) 60 kr 

Förpackningskartong 20 kr/styck (ungefärligt pris från 
Pappersgrossisten) 

Övrig materialkostnader (4 skruv och 4 
plugg per hylla) 

8 kr/hylla (ungefärligt pris från Clas 
Ohlson)  
 

Tabell 21 - Kostnadskalkyl 

Uppskattad tillverkningskostnad vid serietillverkning av 100 stycken Vikner 
 

Ställkostnad 650 kr 

Tillverkningskostnad (á-pris x 100) 6 000 kr 

Sammanlagd tillverkningskostnad 6 650kr 
Tabell 22 - Tillverkningskostnad för 100 stycken Vikner i en färg 

Tillverkningskostnad per hylla: 6 650÷ 100 = 66,50 𝑘𝑟 
Transport, kartong, skruv och plugg tillkommer på priset.  

Projektgruppen är nöjda med tillverkningskostnaden per hylla och anser att det 
går att sätta ett rimligt pris för slutkund. Priset skulle kunna har varit högre på 
grund av önskemål om tillverkning i Sverige. Tack vare effektiva 
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tillverkningsmetoder och designval har hyllan gjorts möjlig för svensk produktion 
med rimlig prissättning och produktion för Storefactory anses realiserbart, vilket 
var en av projektets målsättningar. 
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8 Resultat 
Huvudfrågan och problemet som denna examensrapport avhandlat har handlat 

om att interiörsföretaget Storefactory söker en ny interiörsartikel till deras 
befintliga produktsortiment. 

 
Figur 52 - Slutgiltigt resultat 

Den slutliga produkten som detta examensarbete resulterat i är en vägghängd 
hylla, namngiven Vikner, som är avsedd för inomhusmiljö. Hyllan är producerad i 
tunnplåt med tjocklek 1 mm och med måtten 542 x 155 (L x B).  

En av arbetets målsättningar var att tillverka produkten hållbart, det vill säga 
både ekonomiskt, designmässigt och miljövänligt. Efter reducering av antal 
bearbetningsmoment kommer hyllan endast att genomgå tre tillverkningsmoment 
vilka är stansning, bockning och pulverlackering.  

Hyllan kommer att produceras i Sverige på industrin Forserums Verktyg, vilka 
är nära belägna Storefactorys huvudkontor där all distribution till återförsäljare 
sker. Hyllan har färdiga produktionsunderlag och tillverkningskostnaden per hylla 
uppskattas till 66,50 kr.  

Montering på vägg sker med hjälp av fyra medföljande skruvar. Resultatet av 
designen på hyllan är att den kan monteras och användas utefter användarens 
behov, då formen och upphängningsanordningen på hyllan är symmetrisk och 
vändbar åt fyra olika håll. 
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9 Analys 
Analysavsnittet innehåller två delar. Den ena delen är en analys av den slutliga 

produkten baserat på projektets tre frågeställningar och målsättningar: 
Storefactorys vision, hållbarhet och samhällets trender. De tre målsättningarna är 
delvis sömlösa och går till viss del hand i hand med varandra, därför kan det på 
vissa ställen i detta avsnitt uppfattas som upprepning. Den andra delen är en 
analys av projektets upplägg och arbetssätt. 

9.1 Frågeställning 1 
Hur kan denna möbel designas så att den passar in i Storefactorys vision och 

övriga produktsortiment? 
Projektgruppen började med att göra en analys av Storefactory som företag och 

produkter i deras befintliga sortiment, detta för att få en större förståelse för 
företaget och vart de är på väg framöver. Storefactorys vision är att skapa 
produkter med en känsla av tidlöshet och enkelhet. Med kärlek till naturen, rena 
linjer och äkta material skapar Storefactory produkter som passar de svenska 
hemmen. Produkterna är designade av svenska formgivare och till viss del 
producerade i Sverige. Övrigt produktsortiment består av interiörsdetaljer såsom 
ljusstakar, skålar, vaser och dylikt. Produkterna är tillverkade i rena material som 
glas, plåt, trä och keramik med mera. Färger som återses i sortimentet är dämpade 
basfärger samt pastellfärger i olika nyanser. Storefactory förklarade vid ett möte 
“vikten av att deras produkter ska komplettera de nordiska hemmen utan att 
produkten tar makten eller för mycket uppmärksamhet i rummet”.  

Hyllan Vikner anser projektgruppen passar in hos Storefactory som företag, i 
deras vision och övriga produktsortiment. Vikner har en enkel och tidlös design 
med tre okomplicerade bearbetningssteg. Projektgruppen har haft Storefactorys 
produktidé om enkel konstruktion som ledord under hela projekttiden. 
Projektgruppen anser att hyllan Vikner uppfyller önskemålet om att produkten 
inte ska ta över uppmärksamheten i hemmet, hyllan fungerar också som ett 
komplement till Storefactorys övriga produktsortiment.  

Att designa en hylla med ledord “enkelhet” har inneburit att skapa en hylla som 
trots sin okomplicerade konstruktion ska tilltala köpare och vara funktionell. 
Enkelheten återspeglas också i hyllans tillverkningsteknik, då enbart tre 
tillverkningsmoment kommer att krävas. 

Valet att producera hyllan i plåt bedömer projektgruppen lämpar sig för 
Storefactorys profil då plåt återfinns i det övriga sortimentet. Detta möjliggör 
också att produkten kan tillverkas i Sverige eftersom Storefactory har en etablerad 
plåtleverantör i Forserum, utanför Jönköping. Materialvalet uppfyller företagets 
önskemål om en tidlös produkt, då designen är tidlös och inte trendspecifik. 
Färdigt produktionsunderlag, innehållande ritningar och specifikationer, som är 
anpassat till Storefactorys plåtleverantör har tagits fram för företaget. 

Färg och form har analyserats och tagits hänsyn till. Då många produkter inom 
Storefactorys sortiment har dämpade naturfärger med låg glans har den utvecklade 
produkten fått en matt ytbehandling. Färger som hyllan kommer produceras i 
kommer till största delen vara basfärger. 

Produktionskostnad per hylla uppskattas uppgå till 66,50 kronor. Detta är enligt 
projektgruppen ett bra pris då Storefactory kan sälja hyllan med god prismarginal 
och i deras prisklasser. 
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9.2 Frågeställning 2 
Hur kan en hållbar produktion uppnås med fokus på ekonomi, miljö och 

design? 
Ekonomi: Målsättningen inom fokusområdet ekonomisk tillverkning var 

att uppnå en kostnadseffektiv produktion. För projektgruppen innebar det att 
minimera antal bearbetningsmoment för produkten för att uppnå lägsta pris, låg 
materialkostnad, minimalt materialspill, med möjlighet att återvinna produkten 
och att produkten är designad för produktion. Detta har kunnat uppfyllas genom 
att arbeta med sprinter innehållande idégenerering, prototypbygge och testning 
samt utvärdering av utfallet. Under utvecklingsstadiet genomgick konceptet 
Vikner fem sprinter där detaljer, mått och specifikationer utvecklades, testades 
och utvärderades. Under varje sprint kunde en ny insikt fastställas samt att viktiga 
beslut och val kunde tas vilket underlättade vidareutveckling i nästa sprint. Under 
projektets fem sprinter fastslogs bland annat materialval, måttspecifikationer, 
detaljer på hyllan samt bearbetningsmoment. 

Hyllan ska produceras i tunnplåt (tjocklek 1 mm). Plåt uppfyller att hyllan 
består av relativt billigt material och därav blir materialkostnaden låg. Plåt valdes 
också på grund av dess formbarhet och lade grund till att projektgruppen 
fokuserade på att försöka få hyllan producerad i ett stycke, vilket också 
uppnåddes. Att hyllan är producerad i ett stycke underlättar mycket ekonomiskt. 
Det gör att bearbetningsmomenten kan förkortas, materialkostnaden blir låg, 
materialspill kan minimeras, komponentkostnad reduceras samt att hyllan kan 
återvinnas i ett stycke. För att minimera materialspill utvecklades hyllan i enkla, 
geometriska former. Hyllan är designad för produktion då bearbetningsmomenten 
är få samt att hyllans upphängningsanordning är integrerad. Skruvhålen kan även 
användas vid upphängning på linan när hyllan ska pulverlackeras. 

Projektgruppen gjorde en del aktiva val och justeringar på hyllan för att 
korta ner antalet bearbetningsmoment, vilket ökade möjligheten för en 
kostnadseffektiv tillverkning. Antal bearbetningsmoment i resultatet är tre: 
stansning, bockning och pulverlackering. Tillverkningskostnad för en hylla 
uppgår till 66,50 kr, vilket projektgruppen anser är kostnadseffektivt.  

  
Miljö: Målsättningen inom fokusområdet miljö var bland annat att uppnå 

så låg påverkan på miljön som möjligt. Låg miljöpåverkan kan uppnås genom 
materialval, bearbetningsmetod, närproduktion samt att produkten ska vara 
anpassad för återvinningsmöjligheter. Utifrån målsättningen uppstod önskemål 
om produktion i Sverige vilket skulle minimera transportsträckor, med hållbar och 
tät packad frakt och med så få miljöfarliga bearbetningsmetoder som möjligt. 

En av Storefactorys önskemål och visioner är att producera så mycket av 
deras sortiment som möjligt i Sverige. Detta för att det är värdefullt för kunden 
eftersom det anses mer miljömedveten och för att det höjer värdet på produkten. 
Projektgruppen har anpassat sig till denna vision. Plåt valdes som material dels för 
att Storefactory har en leverantör i Sverige som tillverkar produkter i plåt. 
Produkten har anpassats efter Storefactorys leverantörs maskinpark så att 
tillverkningen kan ske så effektivt och miljövänligt som möjligt. Materialvalet och 
reducering av bearbetningsmomenten gjorde det möjligt att producera hyllan i ett 
stycke i en och samma fabrik, nära beläget Storefactorys lager och huvudkontor. 
Detta minimerar transportsträckorna och materialspill, samt utesluter helt 
internationell tillverkning. 
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Formen på Vikner gör det möjligt att stapla hyllorna på varandra i en 
kartong, vilket minskar hålrum i förpackningen.  

  
Design: Målsättningen inom fokusområdet design var att produkten ska 

vara tidlös i sitt uttryck, med beständigt material för en lång livslängd samt med 
en design som underlättar för användaren och för en hållbar transport. 

Formen på hyllan i kombination med materialvalet plåt gör hyllan kräver 
inget underhåll. Materialet och formen är beständig, tål stötar och väta vilket 
minimerar underhållstiden för användaren. Hyllan är anpassad och designad för 
användaren, den är enkel att skruva upp vilket ökar kundnöjdheten. Eftersom den 
är designad efter grundformer (triangel och kvadrat), går den att kombinera i flera 
olika utföranden och placeras efter behov på väggen. På så sätt kan hyllan leva 
över generationer då den är beständig och kan användas i flera rum på olika sätt. 
Grundformerna gör det också möjligt att uppfylla en hållbar och effektiv transport 
eftersom hyllan är stapelbar och kan då paketeras tätt vid frakt i en och samma 
förpackning. 

Hyllan är tidlöst designad med avseende på materialval, färgval och de 
geometriska formerna som projektgruppen anser håller över tid. Att använda 
bockning som tillverkningsmetod och att utesluta svetsning, gör det möjligt att 
minimera variationer på hyllan som kan störa användaren och sänka 
kundnöjdheten.  

9.3 Frågeställning 3 
Hur kan denna möbel designas så att den har en allsidig funktion i ett 

yteffektivt och föränderligt hem? 
Projektgruppens mål inom denna frågeställning var att produkten ska fungera 

och verka i de samhällstrender som finns idag, urbanisering och Compact Living i 
trångbodda städer samt ett växande fokus på ett hållbart, ekologiskt och medvetet 
samhälle. 

Dagens trender såsom att allt fler bor i singelbostäder, stadigt växande 
urbanisering och stigande priser på lägenheter gör att fler bor trångt. De trånga 
hemmen ställer krav på funktionaliteten och användbarheten hos möbler och 
prylar i hemmen. Compact Living är ett begrepp som innebär att optimera sin 
boyta, bl.a. handlar det om att skapa utrymmen för förvaring som för användaren 
inte är uppenbara. Kännedomen av dessa trender utgjorde en viktig aspekt inför 
utvecklingen av produkten. Projektgruppen undersökte och analyserade diverse 
koncept för att hitta en optimal produkt som är enkel i sin konstruktion, som utför 
flera smarta lösningar och som är flexibel och kan användas efter användarens 
behov. För att uppfylla detta ansåg projektgruppen att förvaringsmodulen kräver 
en symmetri som fungerar åt flera håll och i olika utföranden. För att ta hänsyn till 
Compact Living valde projektgruppen att utveckla en vägghängd förvaringsmodul 
som utnyttjar väggens yta. 

Förvaringshyllan utvecklades i en form som är geometriskt förflyttningsbar, 
utan att förstöra hyllans funktioner. Den slutgiltiga hyllan är designad med 
upphängningsanordning som är bockad åt olika håll vilket gör att det går att 
montera hyllan på fyra olika sätt på väggen och går att kombinera i oändligheten 
när fler hyllor används. Detta uppfyller att hyllan har en allsidig och mångfaldig 
funktion i ett hem som ska effektivisera sina ytor via Compact Living. För att 
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underlätta för användaren integrerades upphängningsanordningen för att minimera 
komponenter på hyllan och för en enklare montering. 

Projektgruppen valde att designa hyllan med geometriska former, detta för att 
hyllan ska kunna passas in i ett föränderligt hem med olika behov. V-delen på 
hyllan kan användas som ett bokmärke vid sängen, förvaring av böcker eller 
annat, beroende på hyllans placering på väggen och rum. 

En ökad trend kring hållbarhet och ekologi ses i samhället och medvetenheten 
kring dessa frågor har ökat bland konsumenter och individer. Hyllan Vikner är 
anpassad för att kunna tillverkas i Sverige, detta för att kunden i allt högre grad 
efterfrågar närproduktion gällande andra discipliner än enbart mat. Närproduktion 
är eftersträvansvärt, dels ur miljösynpunkt men också näringslivsmässigt, att 
stödja den inhemska industrin stöttar också fler i näringslivskedjan. Den medvetna 
kunden önskar gärna veta hur en vara producerats och vad den kan förväntas ha 
för kvalitet. Vid tillverkning i Sverige ställs helt andra krav än vid produktion i 
andra länder, dels gällande produkters kvalitet men också gällande arbetsvillkor 
etc. Att hyllan kan produceras i Sverige ser projektgruppen som utslagsgivande 
och kan användas som argument i vidare marknadsföring.  

9.4 Analys av arbetets upplägg och arbetssätt 
Detta arbete har bedrivits genom ett agilt arbetssätt. Arbetssättet infann sig 

naturligt då projektgruppen såg en fördel i att hela tiden under arbetsgången ta 
tillvara på eventuella förändringar. Då arbetet inte har innehållit ett tydligt givet 
uppdrag av Storefactory har det agila arbetssättet fungerat utmärkt. Att vara låst i 
olika faser och arbetssätt skulle enbart sätta gränser för projektgruppen. Det öppna 
uppdraget tillsammans med ett öppet arbetssätt var någonting som Storefactory 
uppmuntrade starkt och själva är en givande inspirationskälla kring. Storefactory 
har sedan starten 2015 designat och producerat mer än 200 produkter och etablerat 
fler än 120 återförsäljare runt om i landet. Deras totala utvecklingstid för en 
produkt kan röra sig mellan en vecka till några månader. Arbetssättet behöver inte 
alltid vara strikt och kontrollerat, utan kan gott och väl innehålla snabba beslut 
och tvära kast. Projektgruppen ser därför med något kritiska ögon på de etablerade 
teorierna kring produktutvecklingsprocessens olika faser och vad de bör innehålla. 

Ett av projektteamets mål och vision innan detta examensarbete började ta 
form, var att få möjlighet att utveckla en produkt från idé till färdig, prissatt 
produkt i butik. Projektgruppen såg en tydlig avsaknad i skolans undervisning av 
helhetsperspektivet i produktutvecklingsprocessen. Gruppen anser att det är 
många steg i vad som lärs ut inom skolans värld som fattas för att förstå 
komplexiteten i att utveckla och sälja en kommersiell produkt. Genom detta arbete 
har projektgruppen fått utöka sin kunskap i att skapa ett nätverk av viktiga 
kontakter, testa förhandlingsfärdigheterna samt att få uppleva total motvind eller 
medvind när produkten ska förberedas inför och genomgå tillverkning. 

Att förhandla om priset på sin produkt är bland de absolut viktigaste momenten 
för ett företag eller formgivare, det är det som kommer att generera intäkter i 
framtiden. En uppfinnare eller formgivare ska inte enbart kunna “designa”. 
Arbetet, förbi idé- och konceptstadiet, med ekonomi, marknadsföring, tillverkning 
och kontakt med leverantörer, hur man skapar ett starkt varumärke med mera och 
är högst väsentlig inom produktutveckling annars kommer produkten för alltid stå 
som en prototyp i bokhyllan. Detta arbete har innehållit ständig kommunikation 
med uppdragsgivare, leverantörer, fabriker, personer med spetskompetens och 
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butiker, vilket gett studenterna som utfört detta arbete stor insikt om 
helhetsperspektivet inom produktutveckling - från idé till färdig produkt i butik. 

Oerhört betydelsefullt för detta arbete har varit att utveckla produkten i flera 
sprinter. Sprinterna har innehållit idégenerering, prototypbygge och utvärdering i 
kombination med ständig kommunikation med leverantörer som hjälper till, 
analyserar och ger synpunkter på hur produkten skulle kunna utvecklas till en mer 
kostnadseffektiv och miljövänlig produktion. Det arbetssätt som användes under 
projektets gång (idégenerering, prototypbygge och utvärdering) har varit 
avgörande för att produkten skulle sluta som ett optimalt koncept. Vikten i att 
bygga prototyper och testa dessa har varit ovärderlig. Genom att hela tiden testa, 
bygga och utvärdera, kunde det fastställas att den rätta konstruktionen togs fram 
och processen frambringade slutligen en hylla med komplett produktionsunderlag. 

9.5 Uppfyllande av syfte, mål och krav 
Syftet med detta arbete var att designa och skapa en interiörsartikel för 

företaget Storefactory. Arbetet skulle resultera i ett konkret produktförslag, med 
komplett materialspecifikation, vald tillverkningsmetod, slutgiltiga ritningar och 
en kostnadsuppskattning. Målet är att arbetet med produkten senare ska leda till 
produktion och försäljning av produkten via Storefactorys återförsäljare i Sverige. 

Projektgruppen har uppfyllt arbetets syfte med att designa och skapa ett 
konkret produktförslag för Storefactory, med ritningar, valda produktionsmetoder 
och en slutlig kostnadsuppskattning. 

Målet är uppfyllt då arbetet har resulterat i att produkten är färdig och klar för 
produktion, med fullständigt produktionsunderlag. Forserums Verktyg har valts ut 
som tillverkningsindustri då företaget både kan stansa, bocka, pulverlackera och 
paketera produkten i samma verksamhet. Industrin är redan etablerad hos 
Storefactory och är geografiskt nära belägen Storefactorys huvudlager där 
produkter distribueras ut till återförsäljare. Det som återstår efter detta arbete är att 
ta nästa steg och sälja produkten via Storefactorys återförsäljare i Sverige. Detta 
beslut kommer att överlåtas åt Storefactory för vidare arbete. 

Nedan listas de uppsatta kraven i kravspecifikationen samt ett uttalande om 
respektive krav är uppfyllt eller inte. 

  
Hyllan ska konstrueras så att den är vägghängd, upphängning med skruvar. 

Målet är uppfyllt. Vikners konstruktion ger montering med hjälp av fyra 
skruvar, tack vare den integrerade konstruktionen av upphängningsanordningen. 

  
Upphängningsanordningen ska vara integrerad i konstruktionen. 

Målet är uppfyllt. Upphängningsanordningen är integrerad i hyllan då flänsar 
på hyllans kant bockas 90 grader åt olika håll. Tack vare dessa flänsar skruvas 
hyllan upp, med hjälp av fyra skruvar. 

  
Konstruktionen ska vara enkel och okomplicerad. 

Målet är uppfyllt. Hyllan är designad så att den ej kräver externa komponenter 
eller komplicerade tillverkningstekniker och är på det sättet enkel och 
okomplicerad i sin konstruktion. 

  
Hyllan ska tillverkas i ett stycke. 
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Målet är uppfyllt. Hyllan stansas ur råmaterialet plåt och bockas sedan till dess 
slutgiltiga form. Förutom lackering krävs därefter inga andra 
bearbetningsmoment. 

  
Hyllan ska klara av stötar och vätska i inomhusmiljö. 

Målet är uppfyllt. Materialet plåt tillsammans med pulverlackering uppfyller 
kravet att hyllan klarar av stötar utan att deformeras samt tål vätska(normalt 
slitage gäller). 

  
Konstruktionen av hyllan ska vara sådan att produkten ska kunna packas tätt 
vid frakt. 

Målet är delvis uppfyllt. Hyllan är designad utifrån geometriska grundformer 
och kan staplas/packas i varandra. Hyllans storlek gör det möjligt att packa på 
Europapallar. Vid förpackning uppstår delvis tomrum i en kartong, därav är detta 
krav delvis uppnått och projektgruppen ser det som ett utvecklingsområde. 

  
Hyllan ska vara flexibel i sitt sätt att kunna användas under olika utföranden. 

Målet är uppfyllt. Vikner ger ett avskalat intryck på väggen som kan passa i 
flera hem, hyllan är inte bunden till en speciell trend. Möjligheten att kunna vrida 
och vända hyllan ger en stor mängd upphängningsmöjligheter. Valmöjligheterna 
för hur kunden väljer att sätta upp hyllan är många då hyllan passar som 
nattygsbord, avlastningsyta och som hylla vid förvaring eller dekoration. 

  
Hyllan ska tillverkas i ett material som kan färgas. 

Målet är uppfyllt. Vikner tillverkas i tunnplåt vilket lämpas bra för 
pulverlackering. 

  
Produkten ska passa in i Storefactorys produktrang. 

Målet är uppfyllt. Material- och färgval samt val av produktkategori återses i 
befintligt sortiment hos Storefactory. Storefactorys återförsäljare och dess kunder 
handlar idag interiörssdetaljer för hemmet, Vikner är ett komplement till de 
vägghängda hyllor som finns hos Storefactory idag. 

  
Hyllan Vikner uppfyller kraven i kravspecifikationen och de tre utsatta 

målsättningarna för projektet. 
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10 Diskussion, slutsatser och rekommendationer 
I början av projektet upplevdes förvirring kring vad som skulle utvecklas, hur 

och vad det skulle rymma för funktion för slutkunden och användaren. De tre 
valda målsättningarna underlättade för projektgruppen att börja utveckla och skala 
av den enorma möjlighet som fanns från början. Projektets målsättningar som 
skulle uppfyllas var Storefactorys vision, hållbarhet och samhällets trender. 
Hållbarhet definierades och skalades av till att för detta projekt innebära 
hållbarhet inom ekonomisk tillverkning, inom miljö och inom design. 

Ett medvetet val som gjordes tidigt i projektet var att korta ner några steg i 
processen. Projektets tidsgräns på tjugo veckor medförde ett tvång att korta vissa 
steg för att kunna nå färdigt produktionsunderlag. Verktyg som skulle kunna ha 
använts är kundbehovsanalys, QFD och FMEA för att säkerställa kvalitet. Detta 
skulle kunna utöka kunskapen inom ramen för detta projektarbete, vilket 
projektgruppen är medveten om och där den ser utvecklingsmöjligheter. 

Som tidigare skrivits inspirerades projektgruppen av uppdragsgivaren 
Storefactorys sätt att arbeta och ta fram produkter. Storefactorys process från idé 
till färdig produkt är i många fall mycket snabb och bygger på mångårig kunskap 
inom detaljbranschen och detaljhandeln med allt vad det innebär av 
trendkänslighet och kundkontakt. Frågeställningar som dykt upp under projektets 
gång har dels handlat om detta, vad det finns för alternativa metoder till 
produktutveckling och hur de tekniker som undervisas på högskolan används i 
praktiken. Metoder som undervisas i skolan är bra och i många fall nödvändiga, 
men kan det ge andra och i vissa fall bättre resultat med andra metoder för 
produktutveckling i skarpa verkliga fall. 

Denna rapport visar ett tillvägagångssätt vid framtagning av en produkt med 
helhetsperspektiv i utvecklingskedjan från idé till färdig produkt. 
Produktutveckling innebär ett komplext arbete och kräver kunskap inom flera 
områden - ekonomi, organisationsstruktur, marknad och teknik. Utöver ren 
formgivning krävs en viss entreprenörskapsanda, social förmåga och trägenhet. 
Att ha kunskap om omvärlden, projektledning, förståelse för kunder och deras 
behov, material och tillverkningstekniker är väsentligt för att lyckas med en 
kommersiell produkt. Design och produktutveckling är mycket mer än enbart 
form och färg. Detta är en lärdom och slutsats som projektgruppen tar med sig till 
framtida projekt. 

Nästa steg i detta utvecklingsarbete är att pitcha, det vill säga sälja in 
produktidén för interiörsföretag för att möjliggöra att ta produkten till försäljning. 
Ytterligare utveckling för hyllan Vikner i fortsatt arbete skulle kunna vara att 
utveckla en större serie, det vill säga flera varianter av Vikner. För att ta hänsyn 
till olika boytor och människors olika behov, skulle hyllan kunna produceras i 
olika mått och i olika färger. 

Storefactorys metod för att ta fram produkter tillsammans med de verktyg och 
processmetoder projektgruppen förvärvat under sin utbildning kombinerades och 
resultatet återfinns här i denna rapport. 
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