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SAMMANFATTNING 

Företaget Combitech AB hade sedan tidigare tittat på att försöka framställa en 

klädhängare ämnad åt deras konsulter. Den tänkta produkten skall få konsulten att alltid 

känna samhörighet till Combitech AB då konsulten befinner sig på uppdrag hos kund. 

Produkten skall fungera som klädhängare, men också som reklampelare för Combitech AB 

när konsulten är på plats hos en kund.  Andra sekundära användningsområden är att 

klädhängaren utgör en så kallad ”give away” produkt på mässor, arbetsmarknadsdagar 

etcetera för att göra reklam för företaget.  

 Examensarbetet gick således ut på att ta fram tillverkningsunderlag och prisbild för 

framställandet av två prototyper av en tänkt klädhängare som motsvarade ovanstående 

önskemål. 

Arbetsgången började med en konceptgenerarande fas där ett antal möjliga kandidater 

togs fram. Dessa koncept förfinades sedan i omgångar där beskrivningen av koncepten 

förbättrades. Efter hand valdes ett antal av dessa ut för fortsatt ytterligare utvärdering. 

Under denna utvärdering förbättrades förslagen ytterligare och ett till urval ägde rum för 

att gallra ut de koncept som inte var tillräckligt bra.  

Detta gav sex stycken förslag som genom en urvalsmatris jämfördes mot en ställd 

kravspecifikation samt en referensprodukt från företaget Ikea AB.  

De olika koncepten graderades med en poängsumma efter hur bra de svarade mot den 

ställda kravspecifikationen. Tre av förslagen fick högre poäng än de andra och gick vidare till 

nästa fas där koncepten modellerades med hjälp av Cad programmet Solid Works. 

När den första ritningen var klar valdes det koncept som var det bästa alternativet ut. 

 Det koncept som valdes ut analyserades sedan med hjälp av en FMECA analys för att 

finna eventuella brister i designen. I analysen framgick det att ytor som hade skarpa kanter 

på klädhängaren samt dess fästanordning behövde ändras då dessa kunde skada 

klädesplaggen. Cad modellen förfinades ytterligare och därefter framställdes ritningar. När 

dessa var sammanställda, skickades de till två utvalda leverantörer, SAPA Group samt 

Nordisk Aluprofil, för att på så vis få en prisbild på framställandet av två prototyper. 

Priser erhölls och tillverkningsunderlaget var klart. Combitech kan med denna 

information gå vidare att producera prototyper för testning som sedan kan leda till 

serieproduktion av produkten. 
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Utfört vid: Combitech Ab 

Handledare vid MDH: Gustaf Enebog 

Handledare vid Combitech AB: Lennart Kisswani 

Examinator: Gustaf Enebog 
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Kapitel  1  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

För att ta examen som flygingenjör ingår ett sista moment där ett examensarbete skall 
utföras. Examensarbetet skall ge studenten erfarenhet av hur ett typiskt ingenjörsarbete går 
till.  

Combitech AB som är ett dotterbolag till SAAB AB är aktiva inom flera branscher. Dock 
är några av deras största områden flyg, försvar och fordonsindustrin. 

När det var dags att söka examensarbete var det därför ganska självklart att vända sig till 
just Combitech pga. Företagets intressanta branschinriktningar. 

Tillsammans med Lennart Kisswani, som är Consult manager på Combitech AB’s kontor 
i Västerås, togs några stycken förslag fram på ett eventuellt examensarbete. Ett av dessa 
förslag hade sedan tidigare arbetats lite på av anställda på Combitech, men hade lagts på 
hyllan på grund av tidsbrist. 

Efter att ha diskuterat förslaget blev det klart att examensarbetet skulle gå ut på att ta 
fram produktionsunderlag för en klädhängare. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med själva examensarbetet var att konstruera en klädhängare som erbjuder en 
enkel, effektiv och medtagbar upphängningsmöjlighet för klädesplagg som Combitechs 
konsulter har med sig på sin arbetsplats. Klädhängaren skall få konsulten att alltid känna 
samhörighet med Combitech AB då konsulten befinner sig på uppdrag hos kund. Produkten 
skall fungera som klädhängare, men också som reklampelare åt Combitech AB ute hos 
kunder där konsulterna arbetar. Andra sekundära användningsområden är att klädhängaren 
utgör en så kallad ”give away” produkt på mässor, arbetsmarknadsdagar etcetera för att göra 
reklam för företaget.  
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1.3 Problemställning  

Då ingen liknande produkt finns på marknaden, gällde det att skapa en ny produkt som 
motsvarade de önskemål som var ställda på projektet.  Denna process innebar alltså 
genererandet av nya koncept. Arbeta fram en kravspecifikation med de krav som ställs på 
produkten. Därefter analysera och välja ut det koncept som svarar bäst mot denna 
kravspecifikation. När en produkt tillslut valts ut skall den designas med hjälp av Cad. 

Slutligen måste material och tillverkningsmetod fastställas för att kunna få fram en 
prisbild för två prototyper. 

 

1.4 Avgränsningar 

Då klädhängaren är tänkt att användas i kontorslokaler ges ett mindre antal tänkbara 
platser där klädhängaren kommer att kunna fästas. Men för att hålla konstruktionen hyfsat 
enkel kommer klädhängaren enbart att inriktas på att kunna användas och fästas på 
skärmvägg alternativt dörr. Ingen anpassning kommer att ske efter andra fästytor. 
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Kapitel  2  

METOD 

Projektet använde sig av flera olika metoder för att få fram ett koncept med tillhörande 
produktionsunderlag. Nedan beskrivs tillvägagångssätten. De olika koncepten med 
beskrivning kommer att ligga som en bilaga. 

2.1 Konceptgenerering 

Arbetet började med ett möta med Lennart Kisswani på Combitech AB som 
presenterade idén samt vad företaget ville med produkten. Därefter började hela projektet 
med en stor brainstorming där ett 20 tal förslag togs fram samt en enklare tidsplanering för 
att ge en överblick över projektet. Därefter var det dags att ta fram koncept. Ett koncept är en 
idé eller en gissning av hur den slutgiltiga produkten kan tänkas fungera och hur den kan se 
ut. 

När koncepten genererades togs ingen hänsyn till några andra omständigheter än att 
hängaren skulle kunna användas i modern kontorsmiljö genom att kunna fästas på 
skärmvägg. 

Konceptgenereringen går ut på att få fram en mängd olika lösningar på ett problem. 
Denna process används flitigt vid generering av produkter, men sker oftast med fördel i 
grupp, då olika människor tenderar att tänka på helt olika vis. Genom denna process 
fastställer man således att man får fram mängder med olika förslag som man sedan kan 
arbeta vidare med. 

För att få fram så många förslag som möjligt samt att inte uppfinna idéer som redan 
existerar, så gjordes en lätt research kring olika branscher för att se om någon form av 
inspiration gick att hämta kring fästen och galgar. De områden som undersöktes var mode 
och detaljhandeln, klätterutrustning samt brandkårsmaterial.  

Det visade sig ganska snabbt att klätterutrustningar och brandkårsmaterial gick hand i 
hand. De bestod mest av olika kabinhakar och detaljer för linor. Inom detaljhandeln fanns 
det dock ett mycket större utbud av olika lösningar. Bland annat hittades ett lampfäste för 
hyllplan (se bild 1) vilket gav inspiration till ett fäste för koncepten. Andra inspirationskällor 
var också gamla uppblåsbara galgar samt ståltrådsgalgar.  
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Bild 1. Inspirationskälla till fäste för klädhängare. 

Efter konceptgenereringen var det 18 stycken enkla förslag framtagna. Dessa förslag 
skiljde sig åt på olika vis och för att hålla ordning på dem, indexerades de i ett dokment med 
ett konceptnamn.  Koncepten kan ses i bilaga A. 

Det sista momentet i den första fasen var också att titta kring huruvida någon av 
metoderna från flygbranschen kunde gå att implementera i projektet. Direkt så vändes 
blickarna mot avioniken där flertalet olika metoder används vid framställande av nya projekt 
och produkter. Efter lite djupdykning i minnesbankarna, hittades en metod, FMECA  (Failure 
Mode Effect And Criticallity Analysis). Denna metod används vid bland annat vid 
framtagandet av ett nytt avioniksystem. Metoden används även flitigt i andra branscher, fast 
går då oftast under namnet FMEA (Failure Mode Effect Analysis). Denna metod går ut på att 
hitta fel som kan inträffa och vad det får för följder. Beroende på hur allvarliga effekterna blir 
ställs olika krav på hur systemet skall designas. 

Metoden användes i ett senare skede i arbetet, varför detta återkommer senare. 

 

 

 

2.2 Förfining och urval steg 1 

Nästa steg i processen var att förfina förslagen. Alltså att beskriva de lite mer kring de 
olika konceptens grundläggande funktion.  

Vad som är direkt noterbart är att många av förslagen i listan i bilaga A, är helt galna och 
kanske inte helt realiserbara. Av just denna anledning var det dags att börja titta på vilka av 
förslagen som borde tar bort. Urvalet gick till på så vis att de förslag som inte kändes varken 
realiserbara eller vars funktion inte stämde med grundidén, (att de skulle vara lätt att ta med 
och kunna fästas på skärmvägg), togs bort från listan av möjliga kandidater. Nedan visas ett 
utdrag ur första urvalet. Här står även given anledning till urvalet. 
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1.1.1 Klädhängare med krokfunktion -> utgår då förslag 1.1.1 och 1.1.2 är mycket lika och 

förslag 1.1.2 är den bättre av de två. 
1.1.2 Klädhängare med expanderben -> (Möjlig) 
1.1.3 Klädhängare med motriktat moment -> utgår då hela klädhängaren inte känns 

realistisk med de mål som satts upp för projektet. 

1.1.4 Klädhängare med expanderben och sugpropp -> (Möjlig) 
1.1.5 Klädhängare med kantfäste -> Liknande och bättre funktion finns redan i flera 

andra förslag. Inte tillräckligt enkel att ta med. 
1.1.6 Klädhängare med cirkulärt sugproppsfäste -> Utgår pga. Sugproppsfästet inte 

troligtvis inte ger tillräcklig stabilitet i konstruktionen. 
1.1.7 Klädhängare triangel -> utgår då designen inte känns tillräckligt mobil. 

1.1.8 Klädhängare med design Jas Gripen ->(Möjlig) 
1.1.9 Klädhängare med design Combitech ->(Möjlig) 
1.1.10 Klädhängare nyckelhål -> utgår då plagg hamnar för nära marken 

 
1.1.11 Klädhängare med inspiration från väggfästen av tv etcetera -> (Möjlig) 
1.1.12 Klädhängare med paraplyteknik -> (Möjlig) 
1.1.13 Klädhängare med multikrok -> utgår då lösningen inte är någon riktig galge 
1.1.14 Klädhängare fällknivsvariant -> utgår då konstruktionen känns för komplicerad 
1.1.15 Klädhängare med saxmekanism -> (Möjlig kan gå att kombinera med andra 

förslag) 

1.1.16 Klädhängare med upplåsbar galge -> (Möjlig kan gå att kombinera med andra 

förslag) 
1.1.17 Klädhängare med skena -> (Möjlig kan gå att kombinera med andra förslag) 
1.1.18 Klädhängare med arm -> (Möjlig kan gå att kombinera med andra förslag) 

 

 

Efter att utsorterat de förslag som var för dåliga på ett eller flera olika sätt, gällde det att 
summera de förslag som var kvar. Det blev ett ganska högt antal förslag som blev kvar 
beroende på att flera av dessa kan kombineras för att eventuellt få fram ett nytt bättre 
koncept tillsammans.  Efter urvalet blev följande koncept kvar för ytterligare utvärdering. 

 

 

1.1.2 Klädhängare med expanderben(Möjlig) 

1.1.4 Klädhängare som kan expandera (sugpropp)(Möjlig Version 2) 

1.1.8 Klädhängare med design kring JAS Gripen(Möjlig) 

1.1.9 Klädhängare Combitech(Möjlig) 

1.1.11 Klädhängare i med inspiration från väggfäste av tv etcetera(Möjlig) 

1.1.12 Klädhängare med paraplyinspiration(Möjlig) 

1.1.16 Klädhängare med uppblåsbar galgen(Möjlig) 

1.1.17 Klädhängare med skena(Möjlig) 

1.1.18 Klädhängare med arm(Möjlig) 
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 Förfining av förslag och kravspecifikation 
Processen mot att hitta en optimal produkt fortsatte med att förfina de utvalda förslagen 

ytterligare. Nu gällde det att förbättra koncepten så att deras tänkta funktion fick en hyfsad 
beskrivning för att ytterligare urval skulle kunna utföras. Koncepten med sin förfining kan 
ses i bilaga B. 

Efter att ha förfinat förslagen, var det dags att ställa upp en mer precis kravspecifikation. 
Detta för att få en överblick på vad som skall uppnås med produkten.  

Kravspecifikationen är de funktioner och egenskaper som vi vill att vår produkt skall 
uppfylla. Dock fanns det vissa krav som av sin karaktär kunde vara mer önskvärda än 
nödvändiga för att uppfylla grundkonceptet med klädhängaren. 

Grundtanken med hela klädhängaren var att det skall vara en produkt som erbjuder en 
enkel, effektiv och medtagbar upphängningsmöjlighet för klädesplagg som Combitechs 
konsulter kan ha med på sin arbetsplats. Klädhängaren skall få konsulten att alltid känna 
samhörighet till Combitech AB när konsulten befinner sig på uppdrag hos kund. Produkten 
skall fungera som klädhängare, men också som reklampelare åt Combitech Ab ute hos 
kunder där konsulterna arbetar. Andra tänkbara användningsområden är att klädhängaren 
utgör en så kallad ”give away” produkt på mässor, arbetsmarknadsdagar etcetera  

För att kunna uppnå dessa variabler måste ett antal specifika krav ställas på den tänkta 
klädhängaren. De krav som ställdes var följande: 

 

• Huvudfunktionen är att klädhängaren erbjuder en upphängningsfunktion för 
konsulternas klädesplagg.  
 

• För att konsulten lätt skall kunna använda hängaren ute hos olika kunder, är det 
viktigt att klädhängaren är lätt att ta med sig. 
 

• För att klädhängaren skall vara lätt att ta med, är det viktigt att den väger lite.   
 
 

• För att klädhängaren skall vara lätt att ta med, måste det gå smidigt och snabbt att 
montera upp och ned den.  

• Då de flesta kontorslandskap ute hos kunden erbjuder ett fåtal tänkbara 
upphängningsplaceringar, måste klädhängaren kunna fästas på kanter och ytor som 
finns att tillgå. De kanter eller ytor som anses vara bäst och som finns i störst mängd 
på konsulternas arbetsplats är framförallt skärmväggar, men också hyllor och 
dörrkarmar. Av denna anledning måste klädhängaren kunna fästas på framförallt 
skrämväggar.  

 

• Klädhängaren får heller inte ha en design eller form vilken kan komma att skada eller 
skrynkla klädesplaggen.  

 

• Klädhängarens design skall på något sätt representera Combitech AB:s kärnvärden 
vilka är: Säkerhet, teknik och miljö. Detta kan uppnås på olika sätt genom t.ex. 
mekaniska konstruktioner och materialval etcetera  
 

• Klädhängaren skall på ett naturligt sätt göra reklam för Combitech AB. Genom att 
klädhängaren har en tilltalande design kommer folk automatiskt att lägga märke till 
produkten på arbetsplatsen. Genom någon form av logotyp kan designen både locka 
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till sig ögon samt sprida budskapet att det är en Combitech anställd som sitter vid just 
den arbetsplatsen.  
 

• Hänsyn bör också tas till maximal nivå för tillverkningskostnad och styckepris för den 
tänkta konstruktionen. 
 

• För att ta hänsyn till miljön kan försök göras för att minimera materialåtgången. 
Hänsyn till materialval och tillverkningsprocesser är också vikigt i detta avseende då 
det kan vara stor skillnad i energieffektivitet och utsläpp. 
 

• Klädhängaren måste ha tillräcklig hållfasthet för att kunna bära upp klädesplagg utan 
att gå sönder. 
 

• Klädhängarens material bör ha en viss resistans mot korrosion orsakad av väta och 
fukt.  
 

• Klädhängaren skall vara enkel att tillverka. 
 

• Klädhängaren bör minimera åtgången på material för att minska påverkan på miljön 
men också kostnaden för produkten. 

Kravspecifikationen kom att utgöra den grund som användes för att förfina koncepten 
ytterligare. Kravspecifikationen användes sedan i en urvalsmatris för att få fram den eller de 
kandidater som bäst matchade den uppställda kravbilden. 

Den slutgiltiga kravspecifikationen med kategorisering kan ses i bilaga D. 

 

Ytterligare förfining av förslag samt urval 
 

Efter att ha fått fram ett par mer intressanta koncept, var det bara att börja utvärdera 
och ytterligare förfina de koncept som var kvar.  

 I detta förfiningssteg, gällde det att beskriva hur de olika koncepten skall fungera samt 
hur de skall se ut i grova drag. För att beskriva utseendet användes först enklare skisser för 
hand som sedan fick fungera som underlag till de bilder som gjordes med skiss och 
bildbehandlingsprogrammet Paint på dator. Beskrivning av funktionerna hos koncepten var 
svår att endast göra med ord, varför flera enkla bilder skapades för att skapa någon form av 
pedagogik i det hela. 

Efter denna förfining så gjordes ett till urval bland de kvarvarande koncepten. Här togs 
en större hänsyn till om den föreslagna modellen var tillräckligt enkel för att gå att tillverka 
samt att den var lätt att ta med och hantera.  Resultatet kan ses i bilaga C. 
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2.3 Urvalsmatris (Pugh Matris) 

 

Denna metod är mycket användbar för att få fram hur de kvarvarande koncepten svarar 
emot den ställda kravspecifikationen. I datorprogrammet Excel skapades således en matris 
som ser ut på så vis att kolumnen fylls med kraven från den ställda kravspecifikationen. Den 
första raden i matrisen motsvaras av en referensmodell.  Därefter följer de andra koncepten.  

Referensprodukten som användes i urvalsmatrisen kommer från företaget Ikea. Deras 
hängare, ”Grundtal”, är en produkt som har en funktion som påminner lite om den funktion 
som skall uppnås med detta koncept. Dock med den väsentliga skillnaden att Grundtal inte är 
en riktig galge, utan har krokar på vilka klädeplaggen placeras. Sjäval hängaren placeras 
ovanpå dörrkarmar. 

 

Bild 2.  Ikeas ”Grundtal” 

Metoden med urvalsmatrisen går till på så vis att alla koncept jämförs mot 
referensmodellen för varje ställt krav. Om konceptet är bättre än referensmodellen sätts en 1a 

ut. Om det är mycket bättre sätts en 2a ut. Om konceptet är sämre på ett visst krav än 
referensmodellen sätts en minus 1a ut. Om konceptet är mycket sämre sätts en minus 2a ut. 
Är produkten likvärdig mot referensen sätts en nolla. När denna process är färdig, summeras 
antalet plus och minus tecken så att ett totalt index för de olika koncepten fås.  Med denna 
metod får man fram vilka av koncepten som svarar bäst mot de ställda kraven, men också 

konceptens svaga respektive starka sidor.  

För att komma igång med urvalsprocessen gällde det att välja ut vilka krav som skulle 
användas i själva matrisen. Kravspecifikationen kan ses i bilaga D. 

 

De krav som togs bort från kravspecifikationen var följande: 

Materialrelaterade krav 

• Goda egenskaper mot fukt och korrosion pga. blöta kläder  

De materiella kraven togs bort då materialet ännu inte har tagits upp. 

 

Övriga krav 

• Tillräcklig hållfasthet (nödvändigt) – Inga beräkningar av hållfasthet har utförts 
och bedömning kan sdf ske genom att bara beskåda modellen. 
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Efter utsortering av kraven blev den slutgiltiga listan på de krav som skall användas i 
urvalsmatrisen följande: 

Erbjuda upphängningsmöjlighet (nödvändigt) 

Erbjuda skrynkelfri upphängningslösning (nödvändigt)  

Lätt att ta med (nödvändigt)  

Lätt att installera (nödvändigt)  

Kan fästas på olika kanter/ytor som dörrar/skärmväggar/ (nödvändigt) 

Förmedla Combitech AB:s kärnvärden och identitet (önskvärt) 

Fungera som reklampelare(önskvärt) 

Estetiskt tilltalande (önskvärt) 

Enkel att tillverka (önskvärt) 

Minimera vikt (önskvärt) 

Minimera materialåtgång (önskvärt) 

Minimera kostnad(önskvärt) 

 

 

Viktning och gradering av krav 

Kraven i kravspecifikationen var av olika karaktär. Av denna anledning delades dessa in i 
två kategorier, nödvändiga krav och önskvärda krav. Kraven i respektive kategori poängsattes 
för att visa vilka av dessa som vägde tyngst och som var viktigast att uppfylla. Denna viktning 
infördes sedan i urvalsmatrisen för att viktiga egenskaper på så vis skall väga tyngre än andra 
mindre viktiga. 

 

Poängsättning och motivering av nödvändiga krav 

 De krav som användes var de krav som behandlar själva grundtanken med hela 
konceptet.  

Då det mest basala för hela konstruktionen var att kunna erbjuda en 
upphängningsmöjlighet ansågs detta vara det viktigaste kravet, därför graderades detta med 
(5). 

Att klädhängaren är lätt att ta med sig var viktigt då det var grundtanken att produkten 
skulle vara liten och enkel att ta med ut till och mellan olika kunder. Graderades därför med 
(4). 

För att användaren skulle vilja bruka produkten och ta den med sig, var det viktigt att 
klädhängaren var enkel att montera upp och ned. Om klädhängaren är lätt att montera, 
kommer brukaren att enkelt kunna ta med sig produkten till nya platser. På detta vis uppnås 
flera ”bounseffekter”. Om brukaren tar med klädhängaren när han förflyttar sig till olika 
uppdragsgivare och kunder, kommer fler personer se klädhängaren och får upp ögon för 
Combitech. Graderades med (3). 

Att klädhängaren skall kunna fästas på olika ytor ansågs också vara en viktig egenskap. 
De flesta kontorslokaler ser idag ganska lika ut med antingen någon form av skärmvägg eller 
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dörr, varför klädhängaren bör kunna appliceras på dessa. Detta medför att klädhängarens 
potentiella mobilitet och användningsområde förbättras ytterligare. Graderas med (2). 

Att klädhängaren skall vara skonsam mot kläderna som hängs upp på den är viktigt. Om 
klädesplaggen skulle skadas av själva konstruktionen missgynnas hela idén med 
klädhängaren och produkten kommer tillslut inte att kunna användas. Därför graderades 
detta med en (1). 

 

Poängsättning och motivering kring gradering av önskvärda krav 

Även de önskvärda kraven graderades efter hur viktiga dess funktioner är för konceptet. 

 Då produkten skall få konsulten att känna samhörighet med företaget samt att personer 
runtomkring den skall uppmärksamma att det är en Combitech anställd som sitter vid en 
specifik arbetsplats, anses det särskilt önskvärt att konceptet förmedlar Combitechs 
kärnvärden och identitet och samtidigt gör reklam för företaget.  Detta graderades med (5). 

Att produkten var estetiskt tilltalande ansågs också viktigt för att den potentielle 
användaren skall vilja använda klädhängaren i publika miljöer som kontorslandskap. 
Graderas med (4). 

För att den slutgiltiga produkten skall vara realiserbar var det önskbart att minimera 
kostnaden. För att kunna bedöma kostnaden togs hänsyn till bland annat antalet detaljer i 
konstruktionen och hur avancerad den verkar vara. Att minimera kostnaden graderas med 
(3). 

Om produktens tänkta design och konstruktion får en låg vikt ökar mobiliteten hos 
konstruktionen. Detta skulle också medföra att själva handhavandet av produkten skulle bli 
enklare, samt att materialåtgången skulle minska.  Av dessa anledningar graderades detta 
med (2). 

Att produkten kräver minimalt med material är önskvärt då detta kommer att minska 
kostnaden för tillverkning, men också bidrar till en mindre miljöpåverkan. Graderas med (1). 

Den slutgiltiga graderingslistan såg tillslut ut på följande vis. För att enklare kunna 
överskåda det hela, graderades de nödvändiga kraven för sig.  Urvalsmatrisen bestod alltså av 
två kategorier av krav vilka kom att användas för att bedöma de olika koncepten. 

 

(5) Erbjuda upphängningsmöjlighet (nödvändigt) 

(4)Lätt att ta med (nödvändigt) 

(3)Lätt att installera (nödvändigt)  

(2)Fästbarhet på olika ytor som dörrar/skärmväggar/ (nödvändigt) 

(1)Erbjuda skrynkelfri upphängningslösning (nödvändigt)  

 

(5)Förmedla Combitech AB:s kärnvärden och identitet (önskvärt) 

(4)Estetiskt tilltalande (önskvärt) 

(3)Minimera kostnad(önskvärt) 

(2)Minimera vikt (önskvärt) 

(1)Minimera materialåtgång (önskvärt) 
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Resultat efter urvalsmatris 

Genom analysen av urvalsmatrisen visade det sig att några av förslagen var ganska lika, 
varför de fick ganska lika poäng. De två förslagen som fick mest poäng har egentligen samma 
galgkonstruktion, dock olika fästen. På så vis har de olika för och nackdelar. nedan. Matrisen 
med resultat kan skådas i Resultatdelen. 

 Med resultatet från urvalsmatrisen i bakgrunden, hades ett möte med handledaren 
Lennart Kisswani från Combitech AB för att diskutera hur arbetet skulle fortsätta. För att gå 
vidare togs beslut om att skapa lite enklare CAD modeller på de förslag som fått bäst resultat 
i urvalsmatrisen. Detta för att med modellerna som underlag kunna ta en slutgiltig ställning 
till vilket förslag som kunde tänkas besitta mest potential. 

Under samma mötet presenterade  Combitech sina koncept som företaget tagit fram 
under tidigare arbete. Erhållna resultat jämfördes och det framgick tydligt att det fanns en 
del skillnader. Den största skillnaden var att de förslag som tagits fram i detta arbete var 
mycket mer inriktade på att ta så liten plats som möjligt för att enklare kunna transporteras. 
Detta medförde i sin tur att många av de koncepten som tagits fram i detta arbete troligtvis 
skulle komma att visa sig var något för komplicerade. 

Combitech visade också en bild på en redan existerande konstruktion som de tyckte var 
intressant. Företaget ville se om det på något vis kunde gå att få fram någon idé eller 
konstruktion från den. Bilden visade en enkel konstruktion med en krok och ett bockat fäste 
som hängdes upp på kanten av en vägg.  Inspirationen lät inte vänta på sig, och två nya 
koncept såg dagens ljus. Dessa kom att kallas koncept 6 respektive koncept 6.1.  

Beskrivning av koncept 6 resp koncept 6.1 samt bilden från mötet kan ses i bilaga E. 

2.4 Urvalsmatris nummer två 

Beroende på att två nya koncept skapades, ansågs dessa så intressant att ytterligare 
utvärdering ansågs nödvändig. Ännu en vända i urvalsmatrisen gjordes med de två nya 
koncepten för att se hur dessa stod sig emot den ställda kravspecifikationen och de tre bästa 
koncepten från den första urvalsmatrisen.   

Resultatet som kan ses i resultatdelen, pekade på att koncept 6 hade de främsta 
fördelarna gentemot de andra koncepten. 

 

 

 

2.5 Val av koncept och CAD design 

Från de två urvalsmatriserna var det tre koncept som fick lite högre poäng än de andra, 
varför dessa ansågs värdiga till bli datorgenererade med hjälp av CAD programmet Solid 
Works. Med hjälp av programmet byggs en tre dimensionell bild upp av konceptet, vilket 
medför att man på ett mycket överskådligt sätt kan se produktens utseende och funktion.  

Koncepten som valdes ut för en första CAD generering var koncepten 1.1.11, 1.1.16, 1.1.17 
samt koncept 6 som tillkom efter den första urvalsmatrisen.  
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När de första grova CAD modellerna var färdiga för respektive koncept ställdes dessa 
upp emot varandra för att se vilken av de olika produktlösningarna som kändes mest 
intressant och som bäst motsvarade de krav och förväntningar som var ställda på projektet. 
Cad genereringarna för samtliga koncept kan ses i resultatdelen. 

Det stod direkt klart att koncept 1.1.16 tenderade att bli allt för komplicerad med för 
mycket delar. Detta skulle i sin förlängning troligtvis resultera i  en allt för hög 
tillverkningskostnad. Av denn anledning kasserades detta koncept. 

Kvar stod koncepten 1.1.11, 1.1.17 samt koncept 6.  Av dessa koncept kändes koncept 6 som 
det bästa valet pågrund av sin ganska enkla konstruktion och smidiga 
upphängningsannordning vilket troligtvis skulle medföra en lägre kostnad och enklare 
tillverkning. 

För att kunna gå vidare, hölls ett möte med handledaren på Combitech där de kvarvarande 
koncepten redovisades. Efter att ha diskuterat och gått igenom de olika alternativen, stod det 
klart att koncept 6 var det bästa alternativet. På grund av detta valdes koncept 6 som ensam 
kandidat för ytterligare arbete och finslipning.  

 

 

 

Bild 3. Första CAD genereringen av koncept 6 
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2.6 FMECA 

 

En vanlig metod som används mycket inom flygindustrin, men också inom andra 
tillverkningsbranscher är FMECA. Akronymen står för ”Failure mode effect and criticality 
analysis”. Metoden går i stort ut på att få fram brister och barnsjukdomar hos en produkt 
innan den har tillverkats. 

Metoden går till på så vis att den föreslagna designen av produkten undersöks efter 
eventuella defekter och brister som finns på eller som kan uppstå vid all form av användning 
och transport av produkten. De påkomna bristerna graderas efter hur alvarliga effekter som 
uppstår, hur sannolikt det är att felet inträffar samt hur lätt felet är att upptäcka. 
Siffervärdena multipliceras till en summa som talar om hur allvarligt felet är.  Därefter 
används detta som underlag för att förbättra designen på produkten.  

Av detta får man direkt en enkel men effektiv utvärdering av eventuella brister i sina 
tänkta designer. 

Metoden tillämpades efter att första CAD designen av klädhängaren, (koncept 6), hade 
producerats. Då man endast har tillgång till själva CAD modellen, blir det att tänka ut många 
av de brister som produkten kan tänkas ha genom brainstorming. Detta visade sig vara 
ganska klurigt då det krävdes en stor hjärnaktivitet och förmåga att sätta sig in i produktens 
användande. 

Efter att ha gått igenom produkten med både handhavande och användningsenvelopen i 
åtanke, listades och kategoriserades bristerna som kunde tänkas uppstå. För varje fel som 
hittades, uppskattades ett värde för hur stor sannolikhet det var att felet skulle inträffa, hur 
lätt felet är att upptäcka samt vilken konsekvens felet får om det uppstår. Värdena baserades 
efter en enkel lista. 

 

 

Bild 4. Indexering av konsekvenser 

 

 

När en brist var utvärderad, multiplicerades dess givna värden ihop till en total summa 
där det maximala värdet kunde vara (10 x 10 x 10 = 1000). Ju allvarligare en upphittad brist 
var, ju högre total siffra. På detta vis fås en enkel gradering av vilka brister som är viktigast 
att åtgärda på designen. 
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I analysen framgick det ganska fort att det var de vassa kanterna på den preliminära 
designen som var det allvarligaste och högst graderade felet. Detta fel kunde få som följd att 
kläderna som kommer att hängas på klädhängaren skulle kunna skadas och gå sönder. Om 
detta inträffade, skulle hela idén med konceptet gå till spillo. Av denna anledning ändrades 
konceptets design omgående med avrundningar på utvalda kanter. 

En annan brist som inte var lika alvarlig, men som sannolikt skulle komma att kunna 
inträffa väldigt ofta, var det faktum att fästet mycket enkelt skulle kunna glida på fästytan 
pga. att designen på fästet saknade någon form av mekanism som grep om kanterna där den 
skall hängas upp.  Designen på fästet ändrades därför så att baksidan av fästet har en C – 
formad profil, vilken kommer att pressa emot kanten där klädhängaren sätts upp. 

En ytterligare brist som hade allvarliga effekter men som är ganska lätt att upptäcka var 
klämrisken vid utfällningen av galgens armar. I det nedersta läget går galgens armar ihop, 
varför det finns en viss risk att brukaren kan klämma ett finger mellan dessa om oturen är 
framme. Dock så ansågs det att det är ganska lätt att upptäcka att det föreligger en klämrisk i 
denna zon, varför felet inte blev kategoriserat som allt för allvarligt. Men på grund av att 
konsekvensen av denna brist kan leda till personskador, ansågs det nödvändigt att införa 
avrundningar även på detta område. 

Övriga brister som togs upp var bland annat utmattningsskador på olika delar som kan 
uppstå till följd av en längre tids användning samt att pinnarna mellan fäste och galgens 
armar troligtvis var lite för tunna. 

För att motverka de upptäckta bristerna, ändrades designen på klädhängaren på ovan 
nämnda punkter.  

2.7 Underlag för tillverkning av prototyp 

Som sista steg i examensarbete, ingick det att ta fram underlag för tillverkning av två 
prototyper av den utvalda designen på klädhängaren.  Det som återstod var att välja ett 
lämpligt material med tillhörande tillverkningsmetod, för att sedan vända sig till en 
tillverkare för att få en prisbild kring framställandet av två prototyper av den tänkta 
klädhängaren. 

Under tidigare utvärderade kravspecifikation ställdes en del önskvärda krav upp på 
material och tillverkningsmetod som kan ses nedan. 

Krav på material 

Hög hållfasthet 

Låg vikt 

Tåla viss grad av väta och fukt - korrosionsmotstånd 

Miljövänligt 

Låg inköpskostnad 

 
Krav på tillverkningsmetod 

Minimera materialåtgång 

Miljövänlig 

Bra kvalité på slutprodukt 

Billigt pris 
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Efter en stunds övervägande var det aluminium eller någon form av formsprutad plast 
som lockade mest och som verkade uppfylla en del av kraven. Dock visade det sig att 
formsprutad plast generellt är dyrare än aluminium. Sen ansåg även författaren att 
aluminium har större tilltalande designmöjligheter. Av dess anledningar valdes aluminium 
till material för den tänkta klädhängaren. Nedan följder en summering av fakta kring 
aluminium som material vilket agerade underlag vid beslut kring materialet. 

 

Kort om aluminium: 

1Ett material som används mycket inom flygindustrin, men som också är på frammarsch 
inom många olika industrier. Fördelarna med just aluminium är många. 

Aluminium reagerar med luftens syre bildas ett oxidskikt på ytan. Detta oxidskikt är 
mycket fördelaktigt då det agerar som ett naturligt skydd mot korrosion. 

Aluminium har en densitet på 2,7gram/kubikcentimeter vilket är en tredjedel av stålets. 
Hållfastheten är god och flera olika legeringar med andra metaller kan användas för att 
uppnå önskat resultat. Metallen blir heller inte sprött vid låga temperaturer. Dock påverkas 
hållfastheten vid temperaturer över 100 grader. 

När aluminium tillverkas åtgår det en större energimängd än t.ex. stål. Men 
aluminiumet kan återanvändas och cirkulera i ett nästan oändligt kretslopp. Dessutom är den 
största fördelen mot stål att aluminiumet väger mycket mindre. Flertalet olika analyser av 
bland annat tunnelbanetåg har visat att pga. av viktminskningen med att använda aluminium 
istället för stål, så tjänar man in den energi som åtgår vid framställningen av aluminium efter 
1 – 2 år. Om återvunnet aluminium används så fås fördelar med energiåtgången redan vid 
tillverkning av produkten. 

Andra fördelar för miljön är att aluminium inte är giftigt. 

När aluminiumprofiler tillverkas pressas de genom ett verktyg som ger stycket en 
önskad form. På så vis går det mycket enkelt att tillverka olika profiler.  Efter pressning sker 
efterarbete för att färdigställa produkten. Här kan bland annat aluminiumprofilen 
ytbehandlas, vilket kan ge produkten en yta som ser ut som trä etcetera 

 

Tillverkningsunderlag 

När materialvalet nu var klart, återstod det att hitta en lämplig tillverkare för att få fram 
en prisbild för kostnaden av framställning av två prototyper. För att få en bättre bild kring 
prisnivåerna i branschen valdes ett större företag samt ett mindre. En av de största aktörerna 
i norden när der gäller aluminiumprofiler är företaget SAPA. Företaget har stor kunskap 
kring tillverkning och att ta fram aluminiumprofiler efter kunders önskemål. På grund av 
deras stora kompetens inom området, ansågs företaget vara en mycket lämplig kandidat. 

Kontakt togs med företaget och ritningar till CAD modellen skickades till kontaktperson 
på företaget för utvärdering. Dock framgick det att företaget inte kunde ta fram 
kostnadsunderlag för prototyper, utan endast för serietillverkning. Ritningarna kan ses under 
bilagor. 

                                                        

1 Information hämtad från SAPA 
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En mindre aktör som verkade mycket intressant var det Halmstad baserade företaget 
Nordisk Aluprofil. Detta företag är också specialiserat på tillverkning av aluminium.  Kontakt 
togs med företaget och ritningar skickades över till kontaktpersonen. Kontaktpersonen var 
mycket hjälpsam och påvisade en del saker som kunde vara bra att ta hänsyn till för att 
reducera prisbilden. Saker som skulle öka kostnaden enligt kontaktpersonen var det 
efterarbete som krävdes för att få till den önskade designen. Av denna anledning togs två 
prisunderlag fram från denna tillverkare, där det ena underlaget var för en enklare design 
med mindre efterarbete, vilket egentligen var den ursprungliga designen innan FMECA 
analysen var utförd. Det andra kostnadsunderlaget var för den nya designen efter FMECA 
analysen. 

Ritningarna skickades också till företaget Digital Mechanics AB i Västerås som är 
specialiserade på att ta fram prototyper via stereolitografi. Denna metod är mycket smidig 
när det gäller att snabbt får fram prototyper av en produkt. Metoden går till på så vis att den 
färdiga Cad modellen matas in i en dator som är kopplad till stereolitografimaskinen. 
Maskinen bygger sedan upp modellen i ett plastmaterial. 

Svaren som erhölls från tillverkarna presenterades sedan för Combitech AB´s 
representanter som inom den närmaste framtiden ska ta ställning till en eventuell 
serietillverkning av klädhängaren. 
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Kapitel  3  

RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från de processer och metoder som används under arbetet med 
att ta fram produktionsunderlag för en klädhängare.  

3.1 Urvalsmatrisen 

Resultatet ur första urvalsmatrisen med koncept från för början. Som tydligt kan 
urskiljas från bilderna på matrisen är det koncept 1.1.11,1.1.16, 1.1.17 som får bäst resultat. 

 

 

Bild 5. Resultatet från första urvalsmatrisen. 
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Resultat från andra urvalsmatrisen 
 

Eftersom två nya koncept tillkom efter analysen kring Combitechs koncept, utfördes en 
extra urvalsmatris för att se hur dessa koncept stod sig gentemot originalkoncepten från 
arbetets början. 

 

 

 

 

Bild 6. Resultat efter urvalsmatris nummer två. 
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3.3 FMECA metoden 

 

Resultat som erhölls från FMECA analysen på den första designen av klädhängaren. 

 

 

Bild 7. Rresultat från FMECA analysen. 

 

 

Bild 8. Indexering vid FMECA 
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3.2 Slutgiltig design 

 

FMECA metoden gav några indikeringar på detaljer i designen som borde ändras, av 
denna anledning förfinades designen ytterligare på punkter som avrundade kanter, mindre 
former för att minska materialåtgång samt annorlunda form på fästet. 

 

 

Bild 9. Slutgiltiga designen för prototyp av klädhängaren 
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3.3 Tillverkningsunderlag och prisbild för tillverk ning av prototyper 

 

Nedan följder de uppgifter som erhölls från tillverkarna efter att förfrågan om 
tillverkning av två stycken prototyper samt tillverkningsunderlag hade skickats till dem. Med 
dessa uppgifter kan nu Combitech ta fram prototyp för testning och utvärdering inför en 
eventuell serietillverkning av produkten.  

 

Nordisk Aluprofil AB 

• Två prototyper enligt designen som tillverkas massivt ämne som kan användas till 
serie: 25000 kr totalt. 

 

Utöver detta gav de även en del information kring kostnaden vid serietillverkning. 

 

• Serietillverkning enligt design i Aluminium Legering 6063 

 

Verktygspriset är inräknat i denna kostnad. 
Galgarm 1000 st till en kostnad av 69 kr/st (samma pris höger/vänster) 
Fäste 1000 st till en kostnad av 52 kr/st 
 
Verktygskostnad:  Profilverktyg Arm 50 000 kr 

Profilverktyg Fäste 15-20 000 kr 
 
 
 

 
SAPA profiler AB 
 
Endast uppgifter för eventuell serietillverkning 

• Fästets verktygskostnad ca 20 000 kr 
• Galgarmens verktyg kostar ca 10 000 kr 

 

•  Med tjocklek enligt design: (väger ca 6,5 kg/m) så skulle 250 kg ( minsta 
orderkvantitet) kosta ca 300:-/m + ställ 3000:-  (ca 40 m profil) 

 

• Enklare dimensionering av designen som endast skulle väga hälften så mycket, 
3,25kg/m, skulle kosta ca 150:-/m och ingen ställkostnad (80 m profil).  

 

• Med en tunnare design som väger mindre sjunker verktygskostnaden för fästet till ca 
15 000:-. 
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Digital Mechanics AB 
 

Kostnad tas fram efter påbörjad volym (cm3). 

Standardmaterialet som används är ABS-M30 som kostar 26sek/cm3.   

Då modellen tar ca 312 cm3 blir kostnaden således 8112kr + moms och frakt. 
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Kapitel  4  

TACK  

 

4.1 Combitech Ab och Lennart Kisswani 

Ett stort tack går till Combitech och Lennart Kisswani för att jag fick göra detta arbete 
för dem.  

Ett ytterligare tack går till Lennart Kisswani för det goda samarbetet som har fungerat 
genom hela arbetet.  

 

Handledare på Mälardalens Högskola Västerås – Gusta f Enebog 
Ett stort tack till handledaren Gustaf Enebog som har hjälpt mig med färdigställandet av 

denna rapport och som har funnits till hands om arbetet skulle kört fast. 

 

Övriga 

Ett stort tack går ut till: 

Tommy Nygren för all hjälp jag fick när jag var på jakt efter ett examensarbete. 

Lars Bark för att ha erbjudit sina kunskaper i Solid Works. 
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A. APPENDIX 

 

Konceptgenerering  

 

1.1.1 Klädhängare med krokfunktion 

Klädhängare som har en funktion med vilken man kan fälla ut ett fäste för skärmvägg. 
Själva klädesplagget kommer att hänga på en vanlig galge utformad med bra passform för 
kläderna. Galgen vecklas ut för vid användning för att på så vis ta mindre plats när den 
används. Fästningsanordningen kommer att utgöras av en balk vars ända går att haka på en 
skärmvägg. Balken fälls ut från själva galgen, så att ett avstånd fås mellan galgen och 
skärmväggen. När balken är i sitt uppfällda läge kan den även används som en vanlig krok.  

När balken är utfälld fästs hela ekipaget fast med öppen fyrkant som går att justera så att 
storleken på fästet kan anpassas till skärmväggens tjocklek. Detta kan med fördel göras med 
någon form av skruvstädsprincip alt. Klämma. 

 

1.1.2 Klädhängare med expanderben 

Klädhangare som fungerar lite som en expanderbatong. D.v.s. liten medtagbar 
klädhängare som genom en viss manöver kan fällas ut och in. Konstruktionen som sådan 
består av en fästanordning och två stycken cylinderformade ben som går att expandera. 
Fästanordningen ger ett avstånd mellan den tänkta väggen och klädhängaren. Själva 
fästmekanismen är en enkel konstruktion med en öppen fyrkant som fäster sig på 
skärmväggens kanter. 

 

1.1.3 Klädhängare med motriktat moment 

Klädhängare som med hjälp av ett motriktat moment, bär upp klädesplagget. Hängaren 
består av ett stativ och en arm som sitter ihop med själva galgen. Armen kopplar samman 
stativet och galgen. Armen har en liten vikt på den sidan som är motsatt mot själva galgen. 
Genom att flytta punkten där stativet och armen sitter ihop kan olika moment fås för att 
balansera ut klädernas vikt. Detta då t.ex. vinterkläder kan väga mer än sommarkläder osv. 

 

1.1.4 Klädhängare som kan expandera (sugpropp) 

Hängaren ser i infällt tillstånd ut som tre stycken små korvar som ligger bredvid 
varandra. De sitter ihop via en ledad platta som har sugpropp på sig. Från plattan till 
sugproppen går det en mycket kort arm som kan förlängas för att öka avståndet mellan vägg 
och plagg.  

Galgens ben roteras fram med plattan och benen vinklas ut till en bestämd vinkel. Benen 
är också korta med kan förlängas med hjälp av expanderfunktionen.  

En annan version är: 

Hängare som ser ut som en liten långsmal låda. På var sin sida av lådan finns 2 stycken 
cylinderformade ben som kan fällas fram och roteras ut till en förutbestämd vinkel. Därefter 
kan cylinderbenen förlängas med hjälp av teleskopmekanism. Fästena består av ett antal 
sugproppar som kan fästa på yta som t.ex. bokhylla eller skåp. 
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1.1.5 Klädhängare med kantfäste 

Vanlig galge med någon form av kantfäste som hakas på ovansidan av skärmväggen. 
Fästet består av bockad plåt som enkelt träs ned på kanten av dörr eller skärmvägg. Mellan 
galgen och själva fästet finns det lite material för att öka distansen mellan vägg och 
klädesplagg.  

 

1.1.6 Klädhängare med cirkulärt sugproppsfäste 

Cirkelformad fästpunkt med 2 stycken ben som går att vinkla ut och förlänga med 
teleskopfunktion. Fästet sker med hjälp av sugpropp som sätts rakt på väggen. Sugproppen 
kommer att vara av starkare karaktär för att klara att hålla upp saker. 

 

1.1.7 Klädhängare triangel 

Klädhängare som ser ut som en triangel. Vid belastning av klädesplagg trycks kateterna 
ned och hypotenusan expanderar till ett förutbestämt mått. Detta mått är avstämt för att 
passa vanliga klädesplagg. Själva fästanordningen kan vara en vanlig kork eller öppen fyrkant 
av tidigare nämnda utföranden. 

 

1.1.8 Klädhängare med design kring JAS Gripen 

Klädhängaren består av två delar. Där den ena delen är ett fäste och den andra är själva 
galgen för klädesplagget.  

Fästet fungerar på så vis att en krok med ett kantfäste sätts på skärmvägg eller dörrkant. 
Detta fäste sitter statiskt och flyttas inte.  

Galgen ser ut på så vis att designen påminner om någon flygplansdetalj som t.ex. vinge 
eller flygplanskropp. Som exempel tas JAS.  Galgens design påminner om JAS flygplanets 
kropp, där den bakre deltavingen fungerar som själva galgen. Kroken som sitter på väggen 
går enkelt att fästa runt kroppen mellan de främre och de bakre deltavingarna.  

Stjärtfenan skulle kunna fungera som en extra hängplats för externa detaljer så som 
väska, halsduk etcetera 

Denna hängare kan även designas som andra föremål som representerar Combitech. 
Några andra möjligheter vore olika typ av fordon som Combitech sysslar med. T.ex. 
flygplansvinge som påminner och för tankarna till Airbus A380 eller olika fordonsdetaljer 
eller fordon inom industrin. 

 

1.1.9 Klädhängare Combitech 

Klädhängare där själva galgen ser ut som Combitechs logotyp. Alltså inget tryck utan att 
kläderna hängs på Combitechs bokstäver som utgör själva galgen. Galgen kan i sin tur fästas 
på skärmväggar eller dörrkanter med hjälp av ett slags klipps. 

Klippset som träs på kanten av en skrämvägg eller hylla, består av ett material som gör 
att den utövar en tryckande kraft och klämmer om kanten där den sätts. (Vid detta tillfälle 
oklart vilket material det kan röra sig om).  

Galgen fästs fast i klippset som bär upp klädesplaggets vikt. 
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1.1.10 Klädhängare i nyckelhål 

Fäste sker med hjälp av nyckelhål i dörren. En pinne träs igenom nyckelhålet och galgen 
skruvas på pinnen på andra sidan dörren. Galgen är en enkel konstruktion av metall. 

 

1.1.11 Klädhängare i med inspiration från väggfäste av tv etcetera 

Detta fäste sätts ovanpå skärmväggens ovansida eller en dörrkarm. Fästet greppar runt 
skrämväggens sidor. På framsidan är det ett spår som blir smalare ju längre ned man 
kommer. När galgen sätts på plats har den en bultliknande sak som stoppas in i spåret och 
förs ned så långt det går. Då hamnar galgen tillslut i ett låst läge och sitter fast. På så vis kan 
man ta med sig hela galgen medan fästet sitter kvar. Detta påminner mycket om hur dagens 
väggfästen för tv och vissa hemmabiosystem använder, där man enkelt fäster fast teven på 
det sedan tidigare placerade väggfästet. 

Själva galgens konstruktion är tänkt att vara något som man kan och vill plocka med sig. 
Alltså något som tar lite plats. I detta fall kan man tänka sig att man har någon form av 
fjäderkonstruktion alternativt en konstruktion som bygger på tidigare lagda förslag med 
cylinderformade ben som kan expanderas.  

För att få en medtagbar galge kan cylinderkonstruktionen användas med fördel. Här 
ligger benen bredvid själva fästet. När galgen skall användas roteras galgen ut från fästet och 
benen kan förlängas.  

Galgen kan även ha en form som påminner om antingen företagets logotyp eller någon 
produkt som Combitech sysslar med.  Galgen kan även vara uppblåsbar. 

 

1.1.12 Klädhängare med paraplyinspiration 

Galgen är tänkt att fungera lite som ett paraply som fälls ut. Galgen består av tre delar 
där en cylinderformad rör utgör själva stommen och rymmer mekanismen/fjädern för 
utfällning av de två armarna som kommer utgöra galgen.  

Konstruktionen kan med fördel kombineras med det tv inspirerade väggfästet då den 
cylinderformade stommen kan ha sekundär funktion som gör att den går att sätta fast i 
väggfästet. 

 

1.1.13 Klädhängare med multikrokfunktion  

Ett fäste sätts på toppen av skärmväggen. Fästet består av en enkel metallbit som är 
bockad för att passa över dörrkarmar.  Fästet sitter ihop med en metallbit där det finns spår 
att fästa galgar i.  

 

1.1.14 Klädhängare fällkniv 

Produkten har en enkel fästmekanism som sätts på ovansidan av skärmvägg eller 
dörrkant. När den sitter på plats kan en arm fällas ned som fungerar som en slags distans 
mellan väggen och själva klädesplagget. Från armen så kan sedan galgens armar fällas ut i 
sidled.  
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Detta blir alltså en mycket mekanisk funktion med infällbara armar. Fördelen med detta 
är att den blir ganska enkel och smidig att ta med sig. Samt att den även blir enkel att 
konstruera. Man kan tänka sig hela konstruktionen lite som en fällkniv. 

Ytterligare idéer kan vara att andra externa funktioner skulle kunna integreras i denna 
produkt precis som en fällkniv. Allt från en penna till skruvmejsel, kniv etcetera Saker som 
representerar teknik, säkerhet och miljö. 

 

1.1.15 Klädhängare med fjäderarm 

Själva hängaren består av två delar, själva galgen och fäste med arm. Fästet träs på 
kanten av skrämväggen. Fästet är en enkel konstruktion som ser ut som en öppen fyrkant. 
Kan vara viktigt att sidan på fyrkanten där själva galgen sitter bli något längre än motstående 
sida, för att motverka kraften från plagget. Från själva fästet går det en arm som består av 
saxade balkar som på så vis kan expanderas och extraheras. Som följd av detta kan armen gå 
från en sak som tar lite plats, till en arm som distanserar klädesplagget från väggen.  

Själva galgen kan vara av olika karaktär. Man kan t.ex. utnyttja en vanlig galges 
konstruktion eller använda någon form av utfällbara armar. Dessa armar kan t.ex. vara av 
tidigare nämnd karaktär där teleskoparmar används.  

 

1.1.16 Klädhängare med uppblåsbar galgen 

Själva galgen går att blåsa upp med luft.  Galgen fästs på skärmväggen med hjälp av 
klämma eller alternativt en bockad plåt som kan läggas ovanpå skärmväggen. Fördelen med 
en uppblåsbar galge är att den blir oerhört lätt att ta med sig överallt. Går fort att blåsa upp 
och materialen kan göras miljövänliga genom enklare tillverkningsmetoder blir bättre då 
mindre energi åtgår. 

 

1.1.17 Klädhängare med skena 

Fästanordning som träs på kanten på skärmväggen. Från fästet går det en kort balk som 
distanserar klädesplagget från väggen. I denna balk finns ett spår i vilket själva galgen kan 
fästas fast i. Galgen består av en eller flera tråd av metall som böjts så att de kan bära upp 
kläderna på ett bra sätt. Galgen har i toppen en led så att galgen kan gunga lite. Vid denna led 
sitter själva fästanordningen som består av en fyrkantig bit som passar in i spåret.  

Man trär alltså in klädesplagget på galgen och sätter sedan galgen i spåret på hängaren.  

 

1.1.18 Klädhängare med arm 

Samma fästide som ovan, fast här sitter galgen redan fast i själva balken. Galgen ligger 
under själva balken och när den skall användas kan den enkelt blåsas ut. 
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B.  APPENDIX 

 

Förfining och grovgallring 

 

1.1.2 Klädhängare med expanderben 

Originalidé: Klädhangare som fungerar lite som en expanderbatong. D.v.s. liten 
medtagbar klädhängare som genom en viss manöver fälls ut och in. Konstruktionen som 
sådan består av en fästanordning och två stycken cylinderformade ben som går att 
expandera. Fästanordningen ger ett avstånd mellan den tänkta väggen och klädhängaren. 
Själva fästmekanismen är en enkel konstruktion med en öppen fyrkant som fäster sig på 
skärmväggens kanter. 

Förfining: 

Klädhängaren kommer att bestå av fyra delar. Tre stycken cylinderformade ben som 

är expanderbara då det ligger ytterligare rör inuti benen som går att dra ut till en given 

gräns. Benen sitter i sitt infällda läge parallellt med varandra och fäster i en platta. Det 

mittersta benet kommer vara själva fästpunkten som kommer sättas på skärmväggen.  

Mittenbenet roteras 90 grader nedåt från de andra benen och plattan. Mittenbenet är 

något kortare än de andra benen för att inte ge allt för stort moment, men ge tillräckligt 

avstånd mellan plagg och vägg. Själva fästet som sitter på mittenbenet ser ut som en öppen 

fyrkant. På den sida på fästet som är motsatt själva hängaren, sitter det en skruv som kan 

justera fästet efter skrämväggens storlek.  Liknande princip: Skruvstäd.  

Inuti fästet finns även ett litet jack som är tänkt att kunna fästa på vanliga 

garderobstänger. 

Själva galgen består av de två andra cylinderbenen som från plattan sett kan vinklas 

ut åt vänster respektive höger. Benen är relativt korta i sitt infällda läge för att minimera 

den totala designen och öka dess mobilitet.  

Plattan i vilken benen sitter fast måste ha rundade former då den utgör centrum i 

själva galgen. Detta för att inte skada plaggen. Plattan har leder i två riktningar(x, y) för 

att benen skall kunna skapa själva galgfunktionen. 

 

1.1.4 Klädhängare som kan expandera (sugpropp) 

Originalidé: Hängare som ser ut som en liten långsmal låda. På var sin sida av lådan 
finns 2 stycken cylinderformade ben som kan fällas fram och roteras ut till en förutbestämd 
vinkel. Därefter kan cylinderbenen förlängas med hjälp av teleskopmekanism. Fästena består 
av ett antal sugproppar som kan fästa på yta som t.ex. bokhylla eller skåp. 

Förfining: Hängaren består av tre stycken delar. En fästanordning samt två stycken 

expanderbara, cylinderformade ben.(Kan även ha annan form). De tre delarna sitter ihop 

genom en led som kan roteras 90 grader. Fästanordningen fungerar på så vis att en stor 

och lite tyngre platta med sugproppar trycks fast på en yta, t.ex. ovansidan av ett skåp. 

(Sugpropparna och tyngden hos fästplattan skall motverka krafterna och momenten som 

klädesplagget skapar med galgen). En del av plattan kommer att vara utanför kanten på 

skåpet för att skapa distans mellan skåpets kant och plagget. Galgens ben ligger vid infällt 

tillstånd i den del av fästplattan som sticker ut över kanten. Benen sitter fast i en led som 

kan roteras från horisontellt till vertikalt läge. När galgen skall användas vinklas fästet 

med benen nedåt 90 grader till sitt vertikala läge. I detta läge kan benen sedan vinklas ut åt 
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sidan för att bilda galgens båda ”armar”.  Eventuellt kan benen även förlängas med hjälp 

av cylinder/kolv expansion. Annars bör galgen med fördel ha en form som är snäll mot 

klädesplaggen som skall hängas på. 

 

1.1.8 Klädhängare med design kring JAS Gripen 

Originalidé: Klädhängaren består av två delar. Där den ena delen är ett fäste och den 
andra är själva galgen för klädesplagget.  

Fästet fungerar på så vis att en krok med ett kantfäste sätts på skärmvägg eller dörrkant. 
Detta fäste sitter statiskt där och flyttas inte.  

Galgen är designad på så vis att designen påminner om någon flygplansdetalj som t.ex. 
vinge eller flygplanskropp. Som exempel tas JAS.  Galgens design påminner om JAS 
flygplanets kropp, där den bakre deltavingen fungerar som själva galgen. Kroken som sitter 
på väggen går enkelt att fästa runt kroppen mellan de främre och de bakre deltavingarna.  

Stjärtfenan skulle kunna fungera som en extra hängplats för externa detaljer som väska, 
halsduk etcetera 

Denna hängare kan även designas som andra föremål som representerar Combitech. 
Några andra möjligheter vore olika typ av fordon som Combitech sysslar med. T.ex. 
flygplansvinge som påminner för tankarna till Airbus A380. Olika fordonsdetaljer eller 
fordon inom industrin. 

Förfining: Designen bygger på att förmedla Combitech och SAAB’ s historia och dess 

verksamhet, genom att galgen anspelar på en produkt som utvecklats av dessa företag. Då 

Saab och Combitech har djup förankring i flygindustrin, bygger detta förslag på att 

galgens design ser ut som profilen hos stridsflygplanet Jas 39 Gripen.  Om produkten skulle 

visa sig vara för komplicerad att anpassa eller skapa, kan förslaget med fördel anpassas 

efter en annan produkt som är relaterad till verksamheten hos Combitech och SAAB. 

Själva klädhängaren är tänkt se ut som Jasflygplanets profil sett från ovan. Plagget 

kommer att hängas på så vis att det bärs upp av själva huvuddeltavingen hos flygplanet. 

Deltavingens form anpassas således för att på bästa sätt bära upp klädesplagget. 

Fästanordningen sker med hjälp av en öppen fyrkant som placeras på en 

skärmväggskant. Fyrkanten har på motsatt sida plagget, en skruv som kan justera fästet 

efter hur godstjockleken på den aktuella skärmväggen.  Sidan som vetter mot själva galgen 

kommer vara något längre för att med hjälp av klädesplaggets moment bygga upp en 

tryckande kraft mot väggen. Från själva fyrkantsfästet går en liten kort balk, i vilken det 

hänger en krok. Denna krok är särskilt utformad för att på bästa sätt kunna greppa runt 

Jasplanets främre deltavingar. Krokens övre del ligger dikt an nosen på flygplanet, medan 

den undre delen av kroken greppar runt de främre deltavingarna. På så vis förbättras 

krokens grepp av tyngden hos galgen och det klädesplagg som hängs på. (Denna metod 

används flitligt vid upphängning av krattor, spadar etcetera) 

 

1.1.9 Klädhängare Combitech 

Originalidé: Klädhängare där själva galgen består av Combitechs namn. Alltså inget 
tryck utan att kläderna hängs på Combitechs bokstäver som utgör själva galgen. Galgen kan i 
sin tur fästas på skärmväggar eller dörrkanter med hjälp av ett slags klipps. 
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Klippset som träs på kanten av en skrämvägg eller hylla, består av ett material som gör 
att materialet utövar en tryckande kraft och klämmer om kanten där den sätts. (Vid detta 
tillfälle oklart vilket material det kan röra sig om).  

Galgen fästs fast i klippset som bär upp klädesplaggets vikt. 

Förfining: Konstruktionen är tänkt att på ett mer uppenbart sätt, göra reklam för 

Combitech genom sin design, där galgen består av Combitechs namn.  

Klädhängaren kommer att bestå av två stycken delar, fäste och galgen. Fästet är tänkt 

att fungera som ett slags klipps där det tycks på valfri kant. Genom materialets egenskap, 

fås en tryckande kraft som ”greppar” om kanten på skärmvägg eller dörr etcetera Ett 

sådant material kan vara någon form av metall som ligger inuti någon gummiklädsel som 

ger grep. Förslaget bygger lite på en vanlig reflexremsa som slås fast runt ben etcetera  

Från fästet går en kort arm ut (för att ge distans mellan vägg och plagg). På denna 

arm fästs galgen fast. Galgen ser i sin tur ut som Combitech namnet, svept i som en galge. 

Galgen fästs på fästet genom en enkel krok. 

 

1.1.11 Klädhängare i med inspiration från väggfäste av tv etcetera 

Originalidé: Detta fäste sätts ovanpå skärmväggens ovansida eller en dörrkarm. Fästet 
greppar runt skrämväggens sidor. På framsidan är det ett spår som blir smalare ju längre ned 
man kommer. När galgen sätts på plats har den en bultliknande sak som stoppas in i spåret 
och förs ned så långt det går. Då hamnar galgen tillslut i ett låst läge och sitter fast. På så vis 
kan man ta med sig hela galgen medan fästet sitter kvar. Detta påminner mycket om hur 
dagens väggfästen för tv och vissa hemmabiosystem använder, där man enkelt fäster fast tv 
på det sedan tidigare placerade väggfästet. 

Själva galgens konstruktion är tänkt att vara något som man kan och vill plocka med sig. 
Alltså något som tar lite plats. I detta fall kan man tänka sig att man har någon form av 
fjäderkonstruktion alternativt en konstruktion som bygger på tidigare lagda förslag med 
cylinderformade ben som kan expanderas.  

För att få en medtagbar galge kan cylinderkonstruktionen användas med fördel. Här 
ligger benen bredvid själva fästet. När galgen skall användas roteras galgen ut från fästet och 
benen kan förlängas.  

Galgen kan även ha en form som påminner om antingen företagets logotyp eller någon 
produkt som Combitech sysslar med.  Galgen kan även vara uppblåsbar. 

Förfining: Klädhängare som bygger på inspiration från väggfästen som används för 

tv och stereoanläggningar. Där används oftast ett fäste som sätts statiskt på ett ställe. 

Fästet innehåller spår i vilka tevens fästpunkter sätts ned i. Spåren blir smalare ju längre 

ned man kommer. På så vis kommer tevens fästpunkter tillslut matcha radien i spåret och 

teven låses fast.  

Detta förslag består således av två delar, fäste och själva galgen. Fästet är tänkt att 

fungera som en öppen fyrkant med skruvstädsmekanism som ser till fästet kan anpassas 

efter godstjockleken på skärmväggen. På fästet finns det ett spår i vilken galgen skall 

fästas. Spåren blir smalare ju längre ned man kommer.  

Galgen har en pinne som passa i spårets nedersta läge. På detta sätt låses galgen fast i 

väggfästet. Galgen kan vara uppblåsbar vilket medför att den tar mycket liten plats när det 

inte används och är uppblåst. Galgen kan tack vare detta lagras i en ficka i armen som 

fästs i spåret. 
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1.1.12 Klädhängare med paraplyinspiration 

Originalidé: Galgen är tänkt att fungera lite som ett paraply som fälls ut. Galgen består 
av tre delar där en cylinderformad rör utgör själva stommen och rymmer 
mekanismen/fjädern för utfällning av de två armarna som kommer utgöra galgen.  

Konstruktionen kan med fördel kombineras med det tv inspirerade väggfästet då den 
cylinderformade stommen kan ha sekundär funktion som gör att den går att sätta fast i 
väggfästet. 

Förfining: Konstruktionen bygger på att använda funktionen hos ett paraply för att 

fälla ut själva galgen. Består av två delar. Fästet och själva galgen. Fästet fungerar som en 

fyrkant med skruvstädsmekanism. Fästet bygger på teve och stereofästningen som 

beskrivits tidigare. 

Galgen fungerar på så vis att den har ett skaft som fungerar precis som skaftet på ett 

paraply. Genom att trycka fram ett handtag förs galgens armar fram från skaftet. Galgens 

armar kan antingen vara uppblåsbara eller bestå av cylinderformade, expanderbara ben.  

Alternativt kan galgen och fästet sättas ihop så att det från fästet går ett skaft som 

innehåller själva galgen. Således fås en konstruktion som endast består av en del. 

 

1.1.16 Klädhängare med uppblåsbar galgen 

Originalidé: Själva galgen går att blåsa upp med luft.  Galgen fästs på skärmväggen med 
hjälp av några av tidigare nämnda fästmetoder. Fördelen med en uppblåsbar galge är att den 
blir oerhört lätt att ta med sig överallt. Går fort att blåsa upp och materialen kan göras 
miljövänliga genom enklare tillverkningsmetoder blir bättre då mindre energi åtgår. 

 

1.1.17 Klädhängare med skena 

Originalidé: Fästanordning som träs på kanten på skärmväggen. Från fästet går det en 
kort balk som distanserar klädesplagget från väggen. I denna balk finns ett spår i vilket själva 
galgen kan fästas fast i. Galgen består av en eller flera tråd av metall som böjts så att de kan 
bära upp kläderna på ett bra sätt. Galgen har i toppen en led så att galgen kan gunga lite. Vid 
denna led sitter själva fästanordningen som består av en fyrkantig bit som passar in i spåret.  

Man trär alltså in klädesplagget på galgen och sätter sedan galgen i spåret på hängaren.  

Förfining: Fästet är som tidigare en öppen fyrkant med skruvstädsmekanism för att 

kunna fästas på skärmväggar med varierande godstjocklek. Fästet sitter ihop med en kort 

balk som skall ge distans mellan plagg och skärmvägg. I denna balk finns ett spår. I detta 

spår kommer sedan galgen att träs på. 

Galgen består i sin tur av flertalet böjbara ståltråda som är formade likt en vanlig 

traditionell galge. Detta används mycket inom modebranschen och är lite futuristiskt. 

Fördelen med ståltråden är att den är mycket enkel att forma efter behov. 

Galgen kommer att sitta fast i en led. Den andra änden av leden matchar spåret i 

balken. Så när något skall hängas upp tar man enkelt fram galgen, trär på plagget på 

galgen och sätter in galgen i spåret i balken. Klädesplagget är nu upphängt. 
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1.1.18 Klädhängare med arm 

Originalidé: Samma fästide som ovan, fast här sitter galgen redan fast i själva balken. 
Galgen ligger under själva balken och när den skall användas kan den enkelt blåsas ut. 

 

Förfining: Förslag 1.1.17 och 1.1.18  går lite hand i hand då de båda bygger på samma 

idé att använda en uppblåsbar galgkonstruktion. Detta kan kombineras med antingen 

tevefästet, balk med spår eller med t.ex. nypkonstruktion som griper om kanten och håller 

sig fast med hjälp av en fjäder. Principen bygger på en vanlig klädnypa. 
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C. APPENDIX 

 

Utvärdering och förfining av kvarvarande koncept 

 

1.1.2 Klädhängare med expanderben 

Ytterligare förfining och Kommentar: Hela klädhängaren kommer att bestå av 
fyra delar. Tre stycken cylinderformade ben som är expanderbara då det ligger ytterligare rör 
inuti benen som går att dra ut till en given gräns. Benen sitter i sitt infällda läge parallellt 
med varandra och fäster i en platta. Det mittersta benet kommer vara själva fästpunkten som 
kommer sättas på skärmväggen.  Mittenbenet är ledat i plattan och kan roteras 90 grader 
vertikalt från de andra benen. Mittenbenet är något kortare än de andra benen för att inte ge 
allt för stort moment, men ge tillräckligt avstånd mellan plagg och vägg.  

Själva galgen består av de två andra cylinderbenen som från plattan sett kan vinklas ut åt 
vänster respektive höger. Benen är relativt korta i sitt infällda läge för att minimera den 
totala designen och öka dess mobilitet.  

Plattan i vilken benen sitter fast måste ha rundade former då den utgör centrum i själva 
galgen. Detta för att inte skada plaggen. 

Plattans funktion kräver lite mer ingående förklaring. I plattan sitter galgens ben fast i 
var sitt kugghjul som i sin tur sitter fast i plattan men kan rotera. Visas med rosa och blå 
cirkel i bilden. När galgen skall fällas ut drar man det ena benet uppåt. Då roterar benet det 
rosa kugghjulet som i sin tur driver det bruna kugghjulet. Det bruna kugghjulet driver det 
gröna kugghjulet som i sin tur driver det blåa hjulet. På det blåa hjulet sitter det högra benet 
som får samma rörelseriktning som det vänstra, det vill säga uppåt. På detta vis rör sig benen 
symetriskt.  

För att benen skall fastna i ett bestämt läge, sitter en silverfärgad sprint som greppar in i 
kuggarna. På grund av sprintens placering tillåter den kugghjulet att rotera fritt i en riktning. 

Men när benen skall fällas in, måste denna spärr tryckas in. Eftersom spärren är en slags 
hävarm kommer den delen som ligger i kuggarna lyftas upp när den övre delen av sprinten 
trycks ned. 
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För att låsa benen i en maximal vinkel kommer det rosa kugghjulet ha en extra stor 
kugge. När benet roteras mot sin maxvinkel kommer denna stora kugge på det rosa hjulet gå 
emot det bruna hjulet, vilket hindrar ytterligare rotation på benen. 

 

Från plattan går även själva mittbenet, vilket är det ben som utgör distans mellan galgen 
och väggen. Detta avstånd behöver vara runt ca 10 cm. För att konstruktionen skall ta så liten 
plats som möjligt vid infällt tillstånd kan antingen mittenbenet göras som ett litet 
expanderben som går att fälla in, eller så att det kan fällas in i själva fästet när detta inte 
används. Även en kombination av dessa. Plattan kommer även att fungera som reklampelare 
genom att Combitechs logga kan tryckas på framsidan. 

Fästet är tänkt att vara en öppen fyrkant, i vilken en skruv med en platta på kan skruvas 
och trycka fast fästet på skrämväggen. Fördelen med att ha denna skruvstädsprincip är att 
konstruktionen nu blir mer mobil och kan fästas på skrämväggar och hyllor med olika 
godstjocklekar.  Liknande konstruktion visas på bilden nedan.  

 

 

 

 

För att återgå till tidigare stycke angående mittenbenet. Vid infällt tillstånd ligger 
mittbenet indraget i det tomma utrymmet i fästet, där skärmväggen sedan skall vara. (Bilden 
visar fästet framifrån. Rosa pilen visar ingångshålet där mittenbenet skall passas in för att 
kunna föras in i fästets tomma utrymme. De två röda pilarna visar utrymmet där galgens ben 
kommer att passera in till utrymmet inuti fästet). 
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Mittbenet dras ut och låses fast i sitt yttersta läge. Därifrån förlängs benet ytterligare 
genom sitt inre expanderben. För att mittenbenet i sitt yttersta läge skall kunna överföra de 
krafter och moment, måste mittenbenet ha en bit som inuti fästet ligger an mot taket på 
fästet. (Metallbiten markerad med röd ring på bilden). 

 

 

 

 

 

 

När mittbenet är infällt i fästet kommer plattan för galgen att ligga emot ytterkanten på 
den vänstra sidan av fästet. 

 

Kommentar: Detta förslag känns fortfarande högintressant pga. Funktionen och 
mobiliteten hos hängaren. Nackdelen med förslaget kan vara att konstruktionen är lite för 
komplex. Konceptet bör utvärderas ytterligare. 
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1.1.4 Klädhängare som kan expandera (sugpropp)(Version 2) 

Ytterligare förfining och Kommentar: Hängaren består av fyra stycken delar. En 
fästanordning samt två stycken expanderbara, cylinderformade ben som sitter fast i en ledad 
platta. Plattan sitter fast i en arm som agerar som distans mellan galgen och själva fästet. 
Delarna sitter ihop i plattan som är ledad med distansarmen och kan roteras från horisontellt 
läge till vertikalt läge, det vill säga 90 grader. Fästanordningen fungerar på så vis att en stor 
och lite tyngre platta med sugproppar trycks fast på en yta, t.ex. ovansidan av ett skåp. 
(Sugpropparna och tyngden hos fästplattan skall motverka krafterna och momenten som 
klädesplagget skapar tillsammans med galgen). Fästets sidor kan fungera som reklamplats 
med logotyper från Combitech. Distansarmen och galgens ben ligger vid infällt tillstånd inuti 
fästet för att konstruktionen skall ta mindre plats Armen medför vid utfällt tillstånd att 
plattan kommer att vara utanför kanten på föremålet där den fästs för att skapa en distans på 
ca 10 cm mellan kant och plagg.  

 När galgen skall användas dras således distansarmen ut ur fästet. Därefter vinklas fästet 
med benen nedåt 90 grader till sitt vertikala läge. I detta läge kan benen sedan vinklas ut åt 
sidan för att bilda galgens båda ”armar”. För att detta skall vara möjligt används samma idé 
som i förslag 1.1.2 med kugghjul på varje ben som ligger emot varandra samt en spärr som 
stoppar dem i rätt vinkel. När benen är utfällda i sitt yttersta läge kan de eventuellt förlängas 
med hjälp av cylinder/kolv expansion. Plattan i vilka benen sitter fast måste ha rundade 
former på ovansidan där benen börjar för att vara skonsam mot klädesplaggen. 

 

Bilden visar konstruktionen från sidan. Rosa pilen visar vart sugpropparna kommer att 
sitta. De streckade linjerna visar vart distansarmen och benen kommer att befinna sig vid 
infällt tillstånd. Röd pil visar vilken riktning som distansarmen kan röra sig. 

Kommentar: Förslaget kan mycket väl fungera och har en relativt enkel konstruktion. 
Dock så erbjuder den begränsade möjligheter beträffande fastsättningsmöjligheter. Det går 
inte att fästa den på en skärmvägg, vilket egentligen är huvudsyftet. Av denna anledning 
läggs förslaget på hyllan tills vidare. 
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1.1.8 Klädhängare med design kring JAS Gripen 

Ytterligare förfining och Kommentar: Designen bygger på att förmedla 

Combitech och SAAB’ s historia och dess verksamhet, genom att galgen anspelar på en 

produkt som utvecklats av dessa företag. Då Saab och Combitech har djup förankring i 

flygindustrin, bygger detta förslag på att galgens design ser ut som profilen hos 

stridsflygplanet Jas 39 Gripen.  Om produkten skulle visa sig vara för komplicerad att 

anpassa eller skapa, kan förslaget med fördel anpassas efter en annan produkt som är 

relaterad till verksamheten hos Combitech och SAAB. 

Själva klädhängaren är tänkt se ut som Jasflygplanets profil sett från ovan. Plagget 

kommer att hängas på så vis att det bärs upp av själva huvuddeltavingen hos flygplanet. 

Deltavingens form anpassas således för att på bästa sätt bära upp klädesplagget. 

Fästanordningen sker med hjälp av en öppen fyrkant som placeras på en 

skärmväggskant. Fyrkanten har på motsatt sida plagget, en skruv som kan justera fästet 

efter hur godstjockleken på den aktuella skärmväggen.  Sidan som vetter mot själva galgen 

kommer vara något längre för att med hjälp av klädesplaggets moment bygga upp en 

tryckande kraft mot väggen. Från själva fyrkantsfästet går en liten kort balk, i vilken det 

hänger en krok. Denna krok är särskilt utformad för att på bästa sätt kunna greppa runt 

Jasplanets främre deltavingar. Krokens övre del ligger dikt an nosen på flygplanet, medan 

den undre delen av kroken greppar runt de främre deltavingarna. På så vis förbättras 

krokens grepp av tyngden hos galgen och det klädesplagg som hängs på. (Denna metod 

används flitligt vid upphängning av krattor, spadar etcetera) 
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Kommentar: Denna konstruktionsidé har en bra grund med att förmedla en viktig del av 
Combitech och SAAB ’s verksamhet. Dock så känns förslaget inte aktuellt då konstruktionen 
inte blir enhetlig, det vill säga flera icke sammanhängande delar. Detta kräver en del 
skruvande inför en eventuell transport, samt att konstruktionen tar stor plats när den är 
nedmonterad. Detta medför att produkten missar en viktig del av kravspecifikationen som 
avser mobilitet och montage. Denna idé kan kanske kombineras med andra föreslagna 
fästanordningar, men förslaget känns inte aktuellt pga. Ovanstående resonemang.  

Således läggs förslaget på hyllan. 
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1.1.9 Klädhängare Combitech 

Ytterligare förfining och Kommentar: Konstruktionen är tänkt att på ett mer 
uppenbart sätt, göra reklam för Combitech genom sin design, där galgen består av 
Combitechs namn.  

Klädhängaren kommer att bestå av två stycken delar, fäste och galgen. Fästet är tänkt att 
fungera som ett slags klipps där det tycks på valfri kant. Genom materialets egenskap, fås en 
tryckande kraft som ”greppar” om kanten på skärmvägg eller dörr etcetera Ett sådant 
material kan vara någon form av metall som ligger inuti någon gummiklädsel som ger grep. 
Metallen fungerar som ett reflexband och trycker gummit mot skärmväggens kant. Från 
fästet går en kort arm ut (för att ge distans mellan vägg och plagg). Denna arm är inte 
hopfällbar. Galgen sitter i sin tur fast på armen. Den del av armen som fäster i galgen måste 
vara rundad för att inte kläder skall fastna. Galgen ser i sin tur ut som Combitech namnet, 
svept i som en galge. Galgens ovansida är en rundad metallbåge från vilken bokstäverna 
sitter på undersidan. Detta för att ett eventuellt klädesplagg inte skall skadas eller fastna i 
bokstäverna. Galgen fästs på fästet genom en enkel krok. 

På bilden nedan visas klädhängaren från sidan. Där den rosa pilen pekar kommer 
Combitechs namn följa undersidan på profilen. 

 

 

 

Bilden ovan visar hur fästet är tänkt att se ut och fungera. Den rosa pilen visar vart 
skärmväggen kommer att tryckas in. När detta sker kommer de båda armarna tyckas utåt. 
Men pga. Materialets egenskaper i armarna, kommer armarna att trycka tillbaka mot 
skärmväggen. 

Kommentar: 

Denna konstruktionsprincip gör att galgen kommer ta ganska mycket plats då den inte 
kommer gå att fälla ihop lika mycket som andra förslag. Detta kan hämma produktens 
mobilitet. D.v.s. att den är blir otymplig att transportera. Detta är dock en liten nackdel som 
får vägas emot det faktum att konstruktionen blir en optimal reklampelare. Förslaget bör 
utvärderas ytterligare. 
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1.1.11 Klädhängare i med inspiration från väggfäste av tv 

Ytterligare förfining och Kommentar:  Klädhängare som bygger på inspiration från 
väggfästen som används för tv och stereoanläggningar. Där används oftast ett fäste som sätts 
statiskt på ett ställe. Fästet innehåller spår i vilka tevens fästpunkter sätts ned i. Spåren blir 
smalare ju längre ned man kommer. På så vis kommer tevens fästpunkter tillslut matcha 
radien i spåret och teven låses fast.  

Detta förslag består således av två delar, fäste och själva galgen. Fästet är tänkt att 
fungera som en öppen fyrkant med skruvstädsmekanism som ser till fästet kan anpassas efter 
godstjockleken på skärmväggen. På fästet finns det ett spår i vilken galgen skall fästas. Spåren 
blir smalare ju längre ned man kommer. Bilden (från väster till höger) visar fästet från sidan 
samt framifrån där själva spåret för galgens arm ses. 

 

 

Galgen har en pinne som passa i spårets nedersta läge. På detta sätt låses galgen fast i 
väggfästet. Galgen kan vara uppblåsbar vilket medför att den tar mycket liten plats när det 
inte används och är uppblåst. Galgen kan tack vare detta lagras i en ficka i armen som fästs i 
spåret. Nedan visas själva distanspinnen från sidan. 

Den västra sidan av pinnen har ett snitt med en mindre diameter. Det är denna diameter 
som skall fästas i själva spåret på väggfästet. 
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På bilden nedan syns distansarmen framifrån. Spåret på undersidan är själva 
lagringsutrymmet som skall utgöra den plats i vilken galgen lagras i när den inte används och 
inte är uppblåst. Galgen sitter fast i den svarta fyrkanten som ligger i ett eget spår. Detta 
möjliggör att galgen kan flyttas in i sitt utrymme inuti distansarmen. När galgen skall fällas ut 
stoppas metallfästet (svarta fyrkanten) i det yttersta läget. Lagringsutrymmets längd kommer 
bero på hur mycket plats galgen kommer att behöva. För att galgen skall ta så lite plats som 
möjligt är det viktigt att någon form av standardiserat invikningssätt används.  

 

Nedan ses bild på distansarmen framifrån med galgen utfälld och uppblåst. Dock i 
mycket fula färger. Logotypen kan antigen stå centrerad som på bilden, eller alternativt ligga 
längs med galgens form. Observera att detta är en mycket grov illustration av hur det kan 
tänkas se ut. Galgens måste exempelvis ha mycket mer rundade former för att bättre bära upp 
klädesplagget. 
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Ändring: Fästet kommer utgöras av en öppen fyrkant som sitter ihop med distansarmen. 
Detta för att mindre antal delar gör det lättare att tillverka. Galgen är uppblåsbar och 
förvaras inuti distansarmen när den inte används.  Bilden nedan visar den tänka ändringen. 

 

 

 

Kommentar: Den direkta nackdelen med denna idé är att konstruktionen får två delar.  
Detta medför att det kan bli bökigt att hantera dessa vid eventuell transport. Själva galgen 
blir dock mycket smidig i och med att den är uppblåsbar samt att den kan fällas in i armen. 
Fästets princip beskrivs med bild i förslag 1.1.12 nedan. Detta förslag bör utvärderas 
ytterligare. 

 

 

 

1.1.12 Klädhängare med paraplyinspiration 

Ytterligare förfining och Kommentar: Konstruktionen bygger på att använda 
funktionen hos ett paraply för att fälla ut själva galgen. Klädhängaren består av två delar. 
Fästet och själva galgen. Fästet fungerar som en fyrkant med skruvstädsmekanism. Fästet 
har ett spår i vilken galgens arm sätts fast i. Precis som tv fästet. Galgen fungerar på så vis att 
den har ett skaft som fungerar precis som ett skaft på ett paraply. Genom att trycka fram ett 
handtag förs galgens armar fram från skaftet. Galgens armar kan antingen vara uppblåsbara 
eller bestå av cylinderformade, expanderbara ben.  

 



 

20 

 

 

 

Alternativt kan galgen och fästet sättas ihop så att det från fästet går ett skaft som 
innehåller själva galgen. Således fås en konstruktion som endast består av en del. Detta kan 
vara fördelaktigt då det förenklar användningen av produkten. 

 

 

 

Bilden ovan visar hur galgens mekaniska konstruktion från ovan. När den metalldelen 
vid den röda pilen till höger förs framåt, förs även armarna för galgen framåt. Precis som när 
man fäller ut ett paraply.  
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Kommentar: Konstruktionens princip känns spännande då det erbjuder en enkel och 
mekanisk utvecklingsmekanism. Denna mekanism blir troligtvis alldeles för komplicerad vid 
en eventuell tillverkning, varför detta förslag läggs på is tillsvidare. 

 

 

1.1.16 Klädhängare med uppblåsbar galgen 

 

Ytterligare förfining och Kommentar: Detta koncept går ut på att själva galgen är 
gjort av något gummiliknande material som man kan blåsa upp med luft när den skall 
användas. Klädhängaren kommer bestå av en enhetlig del med fäste, arm och själva galgen. 

Fästet kan ske med hjälp av en from av klädnypskonstruktion som griper om 
skärmväggen med kraft från en fjäder. Ungefär som bilden nedan visar. 

 

 

 

 

Från fästet går en liten arm ut för att ge distans mellan upphängningsplatsen och själva 
galgen. Denna arm bör vara ca 10 cm. För att ta mindre plats vid transport, kan armen 
eventuellt göras expanderbar. Armens sidor kan med fördel förses med Combitechs 
logotyper. När galgen inte brukas, ligger den (tömd på luft), inuti armen och vecklas ut av 
användaren när den skall blåsas upp. När galgen skall fällas in tömmer man den på luft och 
rullar ihop materialet som sedan träs in i hålrummet i armen. En annan idé är att 
Combitechs logga är tryckt på den uppblåsbara galgens framsida. 



 

22 

Bilden nedan visar galgen med fäste från sidan. Den röda pilen visar hålrummet för 
galgen. Den rosa pilen visar vart skrämväggen skall vara. 

 

Kommentar: Fördelen med en uppblåsbar galge är att den blir oerhört lätt att ta med sig 
överallt. Klädhängaren kommer få en låg vikt samtidigt som uppblåsbara galgar tenderar att 
vara skonsammare emot kläderna pga. Sina rundade former. Hängaren kommer också att gå 
väldigt snabbt att fästa genom det mycket enkla fästet. Galgen, som har mindre volym än en 
normal ballong, kommer gå fort att blåsa upp och materialen kan göras miljövänliga genom 
enklare tillverkningsmetoder blir bättre då mindre energi åtgår. Dessutom blir det en mycket 
snygg reklampelare att man blåser upp Combitechs logga. 

Detta koncept känns fortfarande mycket aktuellt och bör utvärderas ytterligare. 

 

1.1.16.v2  Klädhängare med utfällbara ben 

Alternativ version: 

Efter att ha studerat flertalet olika benstöd till prickskyttegevär har en hel del inspiration 
hittats till hur galgen skulle kunna fällas ut. 

Således blir detta version 2. 

Samma fäste som i koncept 1.1.16 används. 

Genom att benstödet enkelt fästs på distansarmen fås samma princip, dock med den 
stora skillnaden att de två benen istället för att bära upp geväret, blir benen som utgör själva 
galgen. Benens fäste är redan vinklade i en förutbestämd vinkel för att optimalt kunna bära 
upp ett klädesplagg. När benen inte används fälls dessa bak till horisontellt läge där de ligger 
längs med distansarmen. För att benen skall ta så lite plats som möjligt är det bra om dessa 
har teleskopfunktion och kan förkortas vid infällning. Bilden nedan visar principen som är 
tänkt. 
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1.1.17 Klädhängare med skena 

Ytterligare förfining och Kommentar: Konceptet består av två delar, fäste med 
distansarm samt själva klädhängaren. Fästet utgörs av en öppen fyrkant med 
skruvstädsmekanism för att kunna fästas på skärmväggar med varierande godstjocklek. 
Fästet sitter ihop med en kort balk som skall ge distans mellan plagg och skärmvägg. Balken 
är mellan 8 – 15 cm lång. I denna balk finns ett spår. I detta spår kommer sedan galgen att 
kunna fästas.  

Galgen består i sin tur av flertalet böjbara ståltråda som är formade likt en vanlig 
traditionell galge. Detta används mycket inom modebranschen och är lite futuristiskt. Då 
ståltråd är mycket enkel att forma och böja, kan galgens konstruktion ändras av användaren 
vid behov. I galgens mitt kan även en liten krok sättas för att ge upphängningsmöjlighet för 
diverse olika accessoarer.  

Galgen kommer att sitta fast i en led. Den andra änden av leden matchar spåret i balken. 
Så när något skall hängas upp tar man enkelt fram galgen, trär på plagget på galgen och 
sätter in galgen i spåret i balken. Klädesplagget är nu upphängt. 

Kommentar: När man överblickar detta koncept känns det som ett bra förslag. Fördelen 
är att själva galgen blir mycket lätt och kan formges (inom rimliga gränser) av användaren. 
Som nackdel blir hela konstruktionen en aning otymplig då den inte kommer gå att fälla 
ihop. Detta medför också att den kommer ta en viss plats vid transport.  
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Det måste dock tilläggas att konstruktionen med sitt spår kan göras så att flera galgar 
kan få plats för ytterligare klädesplagg för gäster etcetera Förslaget går vidare för vidare 
utvärdering och analys. 

 

1.1.18 Klädhängare med arm 

Ytterligare förfining och Kommentar: Dessa två förslag går lite hand i hand då 
de båda bygger på samma idé att använda en uppblåsbar galgkonstruktion. Detta kan 

kombineras med antingen tevefästet, balk med spår eller med t.ex. nypkonstruktion som 

griper om kanten och håller sig fast med hjälp av en fjäder. Principen bygger på en vanlig 

klädnypa. 

Kommentar: Då denna konstruktion liknar förslag 1.1.16 och 1.1.17 så mycket att den blir 
helt onödig och utgår därför tills vidare. 
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D. APPENDIX 

Kravspecifikation 

 

Funktionella krav 

Erbjuda upphängningsmöjlighet (nödvändigt) 

Erbjuda skrynkelfri upphängningslösning (nödvändigt)  

Lätt att ta med (nödvändigt)  

Lätt att installera (nödvändigt)  

Förmedla Combitech AB:s kärnvärden och identitet (önskvärt) 

Kan fästas på olika kanter/ytor som dörrar/skärmväggar/skåp/bokylla 
(nödvändigt) 

Fungera som reklampelare(önskvärt) 

Fysiska & materiella krav  

Minimera vikt (nödvändigt)  

Minimera materialåtgång (önskvärt) 

Estetiskt tilltalande (önskvärt) 

Hög hållfasthet (nödvändigt) 

Enkel att tillverka (önskvärt) 

Goda egenskaper mot fukt och korrosion pga. blöta kläder (önskvärt) 

Minimera kostnad för produkten (önskvärt) 
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E. APPENDIX 

 

Tillkomna koncept och Cad material 

 

Koncept 6. 

 

Tidigare arbete utfört av anställda på Combitech AB hade berört två stycken på 
marknaden redan etablerade koncept. Combitech ville således att dessa två koncept 
skulle studeras och se om man kunde modifiera dessa koncept.  

Det första av de två koncepten var ett enkelt fäste med en krok som sätts ovanpå 
kanten av en dörrpost eller skärmvägg.  

 

 

 

 

Bilden visar konceptet som skulle utvärderas 

 

 

 

Inspiration togs och från produkten. För att få en bättre upphängningsförmåga modifierades 
konceptet med en galge uppdelad i två armar. Armarna kan roteras ned med hjälp av en 
fjädrad skruv som drar ned armarna tills dess att de ligger emot varandra. I uppfällt tillstånd 
hålls armarna ihop med antingen kardborreband eller någon form av sprint. När galgens 
båda armar trycks emot varandra kan ett plagg hängas upp. Detta fick således bli koncept 6. 
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Bild 10.  Koncept 6 – första designen 
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Bild 11. koncept 6 – slutgiltig design 
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Koncept 6.1 

Nedan visas bilderna av koncept 6.1 som var en annorlunda lösning där galgen och fästet 
inte sitter ihop. Detta medförde dock att mobiliteten i konstruktionen begränsades avsevärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12.  Koncept 6.1 
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Övriga Cad modeller 

 

  

Bild 13. Koncept 1.1.11 

 

 

 

 

  

 Bild 14.  Koncept 1.1.17 

 


