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 Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar examensarbete utfört för företaget Xsense Design beläget i Stockolm. 
Uppgiften i projektet har varit att utföra produktutveckling från idéstadiet till färdigt koncept. 
Produkten är ett koncept av hyllkaraktär och ska kunna användas i moduler, där flera 
funktioner är inbegripna och variation är möjlig. Formmässiga mål är att skapa ett tidlöst 
koncept, där kunden investerar i hållbar formgivning. Samt en produkt som tillför identitet till 
användaren.   
 
Projektet löper igenom tre faser, analysfasen där konkurrenter, trender och formingredienser 
definieras. Målgruppen preciseras till medvetna karriärmänniskor med stort intresse för design 
och formgivning där stor vikt läggs vid produkter som stärker dess identitet. Målgruppens 
behov och önskningar konstateras även. I andra fasen som är konceptfasen genereras, 
utvärderas och väljs ett koncept som till så stor grad som möjlig svarar på analysfasens grund. I 
sista fasen, slutgiltig designfas, kvalitetssäkras arbetet med verktyg som FMEA och jämförelse 
med de direktiv och mål som konstaterats samt optimeras designmässigt för att möta 
målgruppen.  
 
Resultatet är modulförvaringen BLOX, en modul med utbytbar insida i öppen eller stängd 
variant, allt för en personlig variation. Modulen kan hängas på vägg, enkelt byggas ihop till 
större enhet eller fungera som enskilda förvaringsboxar. Med den kubiska formen och enkla 
omställningar i användningsområden sätter bara kreativiteten gränsen för den ultimata 
förvaringen till den tänkta målgruppen.  
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1. Inledning 
Denna rapport kommer avhandla examensarbete gjort för företaget Xsense Design i Stockholm. 
Arbetet ar skett med handledning av företagshandledaren John Stangdell, handledare från 
Mälardalens högskola Janne Frohm samt Ragnar Tengstrand, och ligger inom ämnet 
produktutveckling, formgivning.  
 
Företaget Xsense Design, med varumärket J.Stangdell, levererar såkallade ”super furnitures” 
vilket är lyxiga, unika och avancerade produkter med hög kvalitet. Detaljer och 
funktionslösningar är grundläggande och varje objekt är signerat och numrerat. I detta 
varumärke önskas en modulär förvaring utvecklas. 
 
I denna rapport kan läsas om arbetet av hela processen. Från marknadsanalyser, definiera 
målguppen med dess behov, genom idéarbete, urval och ett slutgiltigt resultat presenterat i cad-
modell.   
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2. Projektbeskrivning 
Företaget Xsense Design har tankar på att utveckla en ny produkt. Detta projekt går ut på att 
med hjälp av företaget föra denna produktutveckling från idéstadiet till färdigt koncept. 
Produkten är ett koncept av hyllkaraktär och ska kunna användas i moduler, där flera 
funktioner och användningsområden är inbegripna. Projektet löper igenom tre faser: analys, 
koncept och slutgiltig design vilka alla dokumenteras och beskrivs.  
 
Analysfasen inbegriper bland annat analys av kund, målgrupp, kundbehov, marknad, 
konkurrenter, marknadsposition, formingredienser och trender. Konceptfasen börjar med en 
kreativ idégenerering för att få fram olika koncept. Optimering av dessa och till sist den 
slutgiltiga formgivningen av konceptet. Vilket resulterar i skisser, cad-modell samt eventuella 
andra medel för att tydligt beskriva produktens slutskeende.  
 
Nödvändiga produktutvecklingsverktyg för att kvalitetssäkra projektet ska användas och 
beskrivas. Samt handeldarmöten ska ske med vald handledare på Mälardalens högskola. 

 

2.1 Problemformulering 
Xsense Designs varumärke J.Stangdell önskar att den nya produkten identifieras av högklassiga 
material, exklusiva detaljer och hållbar design. Målgruppen är av företaget definierad, men ska 
beskrivas och analyseras ytterligare. Konkurrenter, trender ska även de beskrivas. Målet är att 
skapa en produkt som helt och fullt svarar på målgruppens behov och önskningar samtidigt 
som J.Stangdells identifikativa egenskaper speglas.   
 
J.Stangdell är i dagsläget ett relativt okänt varumärke med ej helt allmänt kända kvaliteter och 
kännetecken, detta behöver stärkas med en produkt som tydligt utstrålar kvalitet, hållbarhet och 
exklusivitet för att väga upp det än så länge relativt okända varumärket.  
 
Formspråket är av vikt, vilken ska genomsyra stilrenhet och hög kvalifikativ klass, samtidigt 
som produkten ska väcka intresse och leverera det lilla extra till kund. Flera 
användningsmöjligheter är önskat, där produkten lika lätta kan användas till det ena som det 
andra, detta utan att kompromissa med en ren formgivning blir en utmaning.     
  

2.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att genom designprocessen ta fram ett koncept till en ny produkt för 
företaget Xsense Design. Målet är att fram till projektets slut få fram ett helt och klart definierat 
koncept under medvetna val och beslut.  
 
Formmässiga mål är att skapa ett tidlöst koncept, där kunden investerar i hållbar formgivning. 
Samt en produkt som tillför identitet till användaren.   
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2.3 Direktiv 
Direktiven som inledningsvis gavs av Xsense Design för att begränsa dess omfattning samt 
fokusera resurser listas nedan. Dessa förmedlades dels muntligt vid uppstartmöte, dels 
skriftligen i mailkontakt.  
 
� Produkten ska vara ett hyllkoncept. 
� Konceptet ska vara av modul -lösning. 
� Konceptet ska kunna användas till olika funktioner  
� Projektet ska i första hand fokusera på en inledande analysfas samt konceptfasen.   
� Projektet ska omfatta utveckling av hela konceptet. 
� Projektet ska resultera i cadmodell.  

 
� Projektet bedrivs under sekretess där avtal skrivits mellan student, Linda Gustafsson, och 

uppdragsgivare, John Stangdell. Alla rättigheter och framtaget material tillhör företaget 
Xsense Design.  

 
2.4 Avgränsningar 
Det som är beräknat att utföras i detta projekt är ett ta fram ett koncept för en ny produkt till 
företaget Xsense Design. Detta är beräknat att hinnas med under den utsatta tiden som projektet 
fortlöper vilket är 40timmar per vecka i 10 veckors tid. Detta motsvarar 15hp på grundnivå. De 
prioriterade uppgifterna är analysfasen samt konceptfasen.  
 
Som resultat beräknas framställa en cadmodell av den utvecklade produkten. Men även 
eventuellt övrigt material som är nödvändigt för att beskriva och påvisa den färdiga produkten 
med dess funktioner, konstruktion och formgivning. Relevanta tillverkningsmetoder ska tas 
fram och diskuteras men behöver inte visa på ett vidare djup. Likaså ska produktens detaljer 
tydligt definieras och funktionen ska påvisa dess princip, utan att en nödvändig funktionstest är 
gjort. 
 
De förväntas inte genomföra en ekonomisk dokumentation och planering av 
produktutvecklingen, utan endast hålla det i en realistisk nivå. Det är heller inte ett krav att 
produkten når modell -nivå eller realiseras i fysisk form. Dock kan en enklare prototyp 
eventuellt bli aktuellt för att beskriva funktioner, former etcetera, men inte något som direkt 
avsätts speciell tidpunkt för. Det beräknas heller inte beskriva ett framtidscenario, eller 
planering för produktens väg till marknaden.  
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3. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Projektet löper genom tre faser, analysfas, konceptfas och slutgiltig formgivning, innan dessa 
sker planering av projektet. Alla faser innehar olika metoder och verktyg för att få fram ett så 
önskvärt resultat som möjligt.  

3.1 Planering 
En väl utförd planering kan hjälpa projektet att gå framåt, leverera resultat i rätt tid samt veta 
vad som ska göras när samt när det förväntas vara klart. Detta leder ofta till ett välutfört projekt 
med resultat därefter. Olika tips och exempel finns att tillhandahålla på olika sätt, men ett sunt 
förnuft och egna erfarenheter spelar stor roll (Österlin, 2010, ss. 37, 31-38).   
 
I detta projekt används två olika verktyg som arbetsplan. Dels har ett Gantt – schema upprättats 
med den tidsplan som beräknas i projektet, dels ett privat planeringsverktyg från företaget 
Xsense Design. I detta verktyg är designprocessen tydligt definierad och delarnas syfte och mål 
är klargjort redan i planeringsfasen vilket används med fördel inom företaget. Hjälpmedlet 
beskriver tydligt och precis vad som förväntas av varje moment, med vilket resultat. Vilket är 
bra att mentalt förbereda sig på i början av ett projekt, samt kan tydliggöra vad som förväntas 
student, uppdragsgivare emellan, verktyget saknar dock en visuell tidsangivelse.  
 
Båda planeringsverktygen är framtagna och diskuterade student och uppdragsgivare emellan. 

3.1.1 Tidplan 

Den primära tidsplaneringen består av ett Gantt – schema. Detta är en lista aktiviteter som ska 
utföras under projektets gång, samt tydligt illustrativt markerat när aktiviteterna ska utföras, 
samt eventuella deadlines. Detta är ett effektivt sätt att övervaka processen och undvika 
fördröjningar och fallgropar (Best, 2006, s. 152).   
 
Gantt – schemat är ett levande dokument som fylls i med tiden, under hela projektet, när dessa 
aktiviteter i verkligheten utfördes. Visuellt kan då ses när aktiviteten beräknades utföras, när de 
ska vara klart samt när aktiviteten verkligen utfördes. Detta kan sedan användas till 
återkoppling efter projektet för att förbättra sin arbetsprocess. (Se bilaga 3). Då en arbetsdag är 
8 timmar, kan här utläsas hur många timmar som lagts på vardera moment.  

3.1.2 Lösningsprocess  

I lösingsprocessen visas illustrativ hur projektets tre faser leder till resultatet. Där analysfasen 
samlar all teknisk och insamlad fakta vilket ligger som grund i konceptfasern. Konceptfasen 
kan med fördel köras flera gånger om, detta för att få fram så många idéer som möjligt, 
utveckla dessa och med uteslutnignsmetoden gå in i den slutgiltliga formgivningsfasen med 
endast ett koncept.    
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3.2 Analysfas 
Under projektets första fas, analysfasen, används en del verktyg och metoder för att framställa 
aktiviteterna i fråga. Mycket ska bestämmas och definieras som ligger till grund för framtida 
arbete därför är det av vikt att tydligt beskriva och dokumentera analysarbetet.  

3.2.1 Persona 

Persona är beteendebeskrivningar av fiktiva personer som skulle kunna vara den tänka 
målgruppen med dess leverne och vanor. Dessa kan vara viktiga att hålla levande i projektet för 
att bevara målgruppen i fokus under arbetets gång, då de kanske lätt glöms bort med tiden  
 
Dessa upprättas dels för att mer grundligt identifiera målgruppen och då för sinnet framsälla en 
mer mänsklig kund än vad en vanlig målgruppsbeskrivning kan ge. Men även för att rent fiktivt 
skapa en möjlig målgrupp och riktigt tänka till hur dess liv ser ut.  
 
Avsikten är att konkritisera de ibland abstrakta kravlistor som upprättas och ge de en 
personlighet. Marknadsinformation är grunden vilken byggs på med målgruppsbeskrivning. 
Addera lite kreativitet och en persona är skapad!  (Österlin, 2010, s. 52). 

3.2.2 Behovsidentifiering  

I behovsidentifieringen samlas information från kundbeskrivningen, med dess levnadssätt, 
vilket definieras till konkreta behov. Här får egen inlevelse tillämpas där man föreställer sig 
även vad kundens har för outtalade behov (Ulrich & Eppinger, 2008, s. 55). Detta genom att 
förstå sig på målgruppens liv och person.  
 
Kundens behov rangordas i ett antal prioriterade behov. Här brukar tre, fyra konkreta saker 
viktas, beroende av hur målgruppen prioriterar i sitt val av produkter (Ulrich & Eppinger, 2008, 
ss. 63-65). Man kan tillexempel undra om målgruppen i första hand väljer praktiska produkter, 
är någon tidsepok särskilt prioriterat, eller någon speciell funktion som är av vikt? Av de 
definierade behoven viktas några få vilka utgör den prioriterade behovslistan.   

3.2.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är en tydligt definierad lista över produktens förväntade funktioner. Här 
tydliggörs varför produkten behövs, huvudsyftet med den samt på vilka sätt det kan utföras 
(Österlin, 2010, s. 42). Funktionerna beskrivas med hjälp av ett verb och ett substantiv i 
kortfattad tappning.  
 
Funktionsanalysen utförs för att för sig själv och i projektgruppen ha en definierad grund, 
gemensam utgångspunk samt ha klart för sig vad syftet med produkten som ska utvecklas är. 
Detta kan sedan användas dels för att generera lösningar till funktionerna och då i längden 
koncept. Men även för att kvalitetssäkra produkten med projektets gång.  
 
I detta projekt är funktionsanalysen bra för att få svart på vitt vad som förväntas av den 
kommande produkten, men får inte följas slaviskt eller styra arbetet till fulla. Verktyget bör 
mer fungera mer som riktlinjer och vägledning som kan hänvisas och återkopplas till under 
gång.   
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3.2.4 Formingredienser 

I formingredienser välj några ord och uttryck för att beskriva hur produkten ska kännas och 
upplevas. Detta uppvisas dels i en ingredienstabell med ren teknisk fakta, men även en 
moodboard som beskriver uttrycket illustrativt. Formingredienserna används sedan för att styra 
produktutvecklingen i rätt riktning uttrycksmässigt, samt kvalitetssäkra arbetet i efterhand.  
 
Orden som valts bygger dels på vad produkten ska utstråla för att tillfredställa kund. Dels på 
uppdragsgivarens önskan av placering på marknaden samt företaget i frågas identitet 
(XsenseDesign, 2009, s. 9). I detta projekt är formingredienserna, precis som med 
funktionsanalysen, ett bra verktyg för det egna arbetet vilket inte får ta överhanden. Att 
återkoppla till formingredienserna, hitta inspiration och vägledning fungerar synnerligen 
utmärkt.  
 

3.3 Konceptfas 
Konceptfasen är en utvecklingsfas där kreativitet ska kombineras med ett mer strukturerat 
utvärderingsarbete. Verktyg används såväl för att stimulera den ena kreativiteten som att 
kvalitetssäkra arbetet vilket är nödvändigt för ett resultativt arbete.  

3.3.1 Brainstorming 

Brainstorming används för att idéskapande och är ett sätt att stimulera hjärnan att producera 
idéer. Kvantitet är viktigare än kvalitet då vissa idéer kan ge inspiration till andra idéer. Att inte 
vara rädd förr att uttrycka mindre kvalitativa, idéer utanför ramarna eller i övrigt avvikande 
idéer är därför viktigt! (Österlin, 2010, s. 55) 
 
Ett sätt kan vara att generera idéer utifrån formanalysen, vilka material, färger, som vill 
användas eller en känsla som ska förmedlas. Hur används i sammanhanget konstiga material i 
en ny tillämpning? Hur görs en produkt helt i ett och samma material? Kan vara frågor som 
sätter igång idéverksamheten. Att idégenerera utifrån funktionsanalysen kan också vara 
givande där funktionerna får prioritet och sedan kan sättas samman till en mer hållbar produkt.  
 
Tvärtom metoden är en annan kreativ metod, där sinnet frigörs genom att generera lösningar 
med tvärtom – funktioner. Exempelvis är det ju givet att en hylla ska kunna bära saker. Då kan 
man med tvärtom metoden tänkta att min hylla inte ska kunna bära saker. Hur ska en sådan 
lösning se ut? 
 

3.3.2 SWOT – analys 

SWOT -analys är ett verktyg som används för att definiera produkten i ett objektivt perspektiv. 
Samt att analysera interna och externa miljön kring ett koncept. SWOT står för: Strength – 
styrkor, Weaknesses – svagheter, Opportunities – möjligheter och Threats – hot. Där vare del 
analyseras och definieras i förhållande till produktens egenskaper och anförande.   
 
Verktyget ger en möjlighet att visa produkten från andra synsätt, men under utförandet får inte 
eventuella problem döljas utan ska med fördel lyftas till ytan för vidare arbete.  
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3.4 Slutgiltig designfas  
I den slutgiltiga fasen där designdetaljer bestäms och ännu inte tagna beslut definieras används 
några metoder för att säkra projektet i fråga om att de svarar på kundens förväntningar, kan 
möta marknaden samt upprätthåller den kvalitet som efterfrågas.  

3.4.1 Kvalitetssäkring  

Kvalitetssäkring är en metod för att kontrollera hur väl arbetet stämmer överens med vad som 
definierades i projektets början och lever upp till de mål och stadgar som satts. 
 
I en kvalitetssäkring jämförs produktens egenskaper med kundens krav och önskemål, där 
produkten objektivs analyseras jäms med de listade kraven. Jämförelse med funktionsanalysen 
sker även det, där funktionerna fungerar som en mall för kvalitet. Formingredienserna ställs 
även de jäms med produkten, där material uttryck och känslan objektivt analyseras och viktas 
hur väl kvaliteten i formingrediensen stämmer.  
 
I kvalitetssäkringen används egna viktningar och egen uppfattning om jämförelsens verklighet. 
Detta verktyg är avgörande för utvärdering av det egna arbetet. Dock är det med fördel om 
hänsyn till de jämförda faktorerna är aktivt taget under hela projektets gång, så att resultatet 
redan är kvalifikativt bra. I detta projekt är det av högsta grad att kvalitetssäkring sker 
kontinuerlig, resultatet önskas genomsyra faktorerna rakt igenom och inte endast kontrolleras i 
slutskeendet.    

3.4.2 FMEA 

FMEA är ett verktyg för att identifiera eventuella fel som kan uppstå. FMEA står för Failure 
Modes and Effect Analysis. Där varje funktions staplar eventuella fel som kan förekomma, 
dess påverkan samt effekt. Därefter vikas hur stor allvarlighetsgrad det eventuella felet har, hur 
ofta det kan beräknas förekomma samt vilken upptäckelserad som finns.  
 
Ett fel med hög allvarlighets som förekommer ofta, och är svår att upptäcka i kvalitetskontroll 
är allvarligt och bör hittas lösning på.  
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4. Analysfas 
I analysfasen inhämtas all information, tekniska fakta och sakförhållanden som sedan ligger till 
grund för utvecklingsarbetet. Detta är en fas av informationsinhämtning, undersökning och 
egen insättning i företagets kultur och identifikation för att kunna förstå och bedriva ett 
utvecklingsarbete med reslutat i kommande faser.   

4.1 Inspiration 
För att bli medveten om marknaden som projekt väntas befinna sig i, samt finna inspiration till 
kreativt arbete används olika metoder, där besök på inspirerande platser samt inhämtning av det 
senaste på marknaden är några av dem.  
 
Detta projekt startades med att inhandla senaste numren av inredning och design -magasin. Här 
sågs snabbt rådande, samt kommande trender, inspirerande hem, miljöer, möbler, 
färgkombinationer och former. Många intressanta lösningar visas på, givande bilder sparas och 
pryder nu kontorsvägen.  
 
Detta ger en bra grund för vidare arbete, med en första inblick i såväl konkurrenter i brashen 
samt hur marknaden ser ut i stort.  
 

4.1.1 Marknad  

Inspirationsbesök har skett på blad annat Nordiska kompaniet (NK), i Stockholm, där 
möbelavdelningen bjöd på det senaste inom förvaring. NK är känd värden över för sitt 
specifika sortiment, med målgrupp därefter och butiken besöks som inspirerande plats därför. I 
butiken presenteras en genomgående hög klass med exklusiva produkter, i klassiska, stilrena 
tecken med prisklasser därefter.  
 
De stora varumärkena inom förvaring Muuto och Montana är för tillfället i fokus på 
möbelavdelningen vilka visar på moderna lösningar av förvaring för privatperson. Här är fokus 
på enkelhet med funktionella lösningar och stilren formgivning.  
 
     

    

 
  

Montana -living              Muuto-stacked 
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Uppenbart blir även att NK visar på oväntat mycket färgkombinationer. Starka nyanser i 
mängder av variationer. Blandningen av randigt, rutigt, blommigt i olika färger är 
återkommande och öppnar sinnet för att experimentera med mönster och färger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Missoni Home 

 

 

Mood är en nyöppnad galleria i centrala Stockholm, här visas det senaste inom såväl inredning, 
arkitektur och formgivning där Europeiska influenser råder och fokus ligger på det absolut 
modernaste, tidsrätt formgivning i alla former.  
 
Mood bjuder på en galleria över det vanliga där ljud- och doftdesign förhöjer besökarens 
upplevelses. Detta ger snabbt tankar om att använda kundens alla sinnen för att förmedla en 
känsla samt hur detta kan praktiserar i möbelformgivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En snabb visit på Designtorget görs för att inspireras av smarta lösningar och kreativa 
funktioner. Som alltid visas extraordinära produkter med tillämpningar som inte förväntas. Att 
känna på, prova och se produkter som inte direkt påvisar sin funktion, där en tids betänketid 
behövs, stimulerar sinnet tillvidare utveckling. Samt många självklara innovationer som man 
tänkte alltid borde funnits väcker kreativiteten.   

 

  

Pressbild – Mood Stockholm  
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4.1.2 Xsense Design 

Xsense Design är en väletablerad och framgångsrik designbyrå belägen i Stockholm. Xsense 
där X står för de okända, eller omedvetna och sense är engelska för sinne eller känsla, betyder 
det ”okända sinnet” eller den ”omedvetna känslan”. Xsense Design vill beröra kundes alla 
sinnen och arbetar för att tillfredställa de omedvetna behoven för att alltid leverera det lilla 
extra.  
 
Design manager, John Stangdell, har inom företaget Xsense Design lanserat varumärket 
J.Stangdell som levererar så kallade ”super furnitures”, vilket är unika, avancerade och lyxiga 
möbler där varje objekt är numrerat och signerat. J.Stangdell identifieras av kvalitet, exklusiva 
detaljer och noggrant utvalda material, där funktionslösningar är i fokus och möbler med mer 
än en funktion ofta visas. J.Stangdell levererar en högre klass av möbler till en målgrupp med 
medvetenhet och önskan av exklusivt designade produkter.    
 
J.Stangdell har hittills levererat två stycken produkter. Matsalsbordet Bliss vilket är ett 
exklusivt matbord som utgår från ett enda stycke vilket visar på en unik formgivning som även 
framhäver bordets undersida. I mitten av bordet finns en utbytbar modullåda som kan varieras 
efter tycke. Samt soffbordet Floaz vilket är ett soffbord med medtagbar bricka.   

 
 
                                                                                         
I projektets utveckling av ny produkt till J.Stangdell är en koppling som en kollektion 
produkterna emellan inte nödvändig. Signifikativa former eller material behöver nödvändigtvis 
inte återanvändas. Den kvalitativa och medvetna formgivningen som identifierar de befintliga 
produkterna i J.Stangdells sortiment ska däremot återspeglas i vidare utveckling.  
 

4.2 Trender 

För att hitta kommande trender på marknaden har sökarbete utförts. En trendanalys kommer till 
genom att man ser på historia och nutid för att se hur framtiden ser ut. Detta ger ett mönster 
som tolkas och kallas trend. Med hjälp av befintliga trendanalytiker har tre olika trender 
analyserats.  
 
Stefan Nilsson är en av Sveriges mest erkända trendexperter. Stefan 
söker nya företeelser och fenomen inom bland annat design, inredning 
och mode för att tolka trenderna. Utifrån hans senaste rapport har denna 
trendanalys utgått från för att sedan söka rätt på inredning, möbler och 
andra produkter i dessa teman men även egentolkade återkommande 
företeelser som noterats. (Nilsson, 2012) 

Stefan Nilsson  

Bliss                Floaz 
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Trendrapporter kommer ofta under januari varje år, i produktutvecklingsarbete kan rapporter 
för en längre tid behövas om produkten i fråga ska svara på den i lansering rådande trenden. 
För att hitta trender längre fram än vad som är definierat av experter så kan en egen analys 
göras vilket är mer omfattande än att se vad marknaden erbjuder, men då även tar betydligt mer 
arbete. Dessa trender som presenterats här ses i butik och tidningar i dagsläget men kan dock 
ge inspiration under utvecklingsarbete. 
 
I stort kan sägas att hälsa, renlighet och avkoppling, att ta hand om sig själv och må bra är 
ständigt återkommande. Även att vara medveten om produktion, var produkter kommer från 
och hur de tillverkas, talas det mycket om. Mer än någonsin ska man välja själv, inreda själv 
inte efter någon annan, spegla en egen stil, trotsa, blanda exklusivt med billigt, i allt från kläder 
till hemmet. En trend som uppmanar att inte följa en trend. Detta speglas på möbler bland annat 
genom stor valmöjlighet, kombinera själv, modulära lösningar där du kan bygga din egen 
möbel. Kundens delaktighet redan i designprocessen, design med fokus på människan, med 
mera. Tre synliga trender kommer här presenteras Pure -okonstlade former, rena material. 
Future Perfect – veteskapliga former, geometri, nya material. Supersport -starka färgkontraster, 
sportliktydighet. (Se Bilaga 1).  
 
 
 
 
 
 
I skrivande stund pågår även Möbelmässan i Milano för år 2012. Förekommanden och 
fenomen som visas på denna mässa är vanligt att de genomsyrar den Svenska designmarknaden 
en tid efter. På mässan i Milano visas mycket ”svar med svart”, neonfärger samt att 
konstruktionen är synlig (Nilsson, 2012). Detta kan vara intressant att memorera då detta 
förmodligen är kommande trender samt det alldra nyaste trendmässigt.  
 

4.3 Konkurrentanalys 
I denna konkurrentanalys framgår vilka som på ett eller annat sätt erbjuder samma lösning på 
problem som vi tänkt göra. Analysen visar på vilka lösningar som hittats efter sökarbete, där 
företagens alternativa produkt presenteras samt några vid första anblick för- och nackdelar 
visas på. För att avgränsa analysarbetet något söktes lösningar som bestod av fysiska produkter 
eller produktserier. 
 
Produkterna är nutidslösningar och finns på marknaden idag samt levereras inom geografiskt 
realistiskt avstånd. För enkelhetens skull delas området upp i två grupper, modulära förvaring 

och hyllsystem samt vägghyllor generellt. Företaget som valts ut har även i marknadsföring 
presenterat och lyft fram de lösningar som söktes enligt konkurrensanalysens gruppering, och 
då gjort detta till produktens huvudsyfte. Vägghyllor har valts efter estetisk karaktär, 
funktionella lösningar och eventuellt mervärde.  
 
I stort kan sägas att mycket konkurrens finns. Att förvara är inget nytt på marknaden och 
många lösningar finns, att själv planera ordningen i så kallade modulära enheter är en praktisk 
lösning som tilltalar många. Många lösningar bygger på att skapa mervärde för användaren, ge 
en identitet eller på annat sätt utmärka sig på marknaden. (Se bilaga 2) 

Bilder från trendgruppen.se  
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4.4 Målgrupp 
Målgruppen är män och kvinnor i åldern 30-40 år. Några har en akademisk bakgrund, de flesta 
är boende i medelstora till större städer. Målgruppen sätter stort värde på design och har gärna 
möbler med det lilla extra. Detta för att pryda ett redan välutvalt boende där inget lämnats åt 
slumpen. De gillar stilren inredning som stärker sin personliga identitet och de investerar gärna 
i hållbar design och tidlös formgivning. Att var rätt i tiden är viktigt, men att ha en unik och 
medveten livsstil viktigare.  
 
Målgruppen tycker om att resa, upptäcka nya platser, inspireras av matkulturer, människor, och 
att njuta av livet. De har ett aktivt liv med mycket intressen och spännande möten, deras hem är 
en samlingspunkt för såväl aktivitet som avkoppling. Här pågår både större bjudningar, 
middagar med familj och vänner, men även stilla rogivande hemmakvällar. Deras möbler måste 
fungera därefter. 
 

4.4.1 Livsstilbilder – målgrupp 

Nedan visas bilder som illustrerar målgruppens leverne, dess stil, vanligt förekommande 
produkter och andra inspirerande bilder som på ett eller annat sätt för tankarna till målgruppen.  
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4.4.2 Persona 

Nedan visas två beteendebeskrivningar vilket är fiktiva personer som skulle kunna tillhöra 
målgruppen. Information om intressen, leverne, är påhittat med grund ur målgrupps-
beskrivningen, detta för att få en mer levande person att se som sin framtida kund.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Behov 

För att bättre förstå målgruppen med dess behov och livsstil underlättar det att själv uppleva 
dess vardag. Detta genom att befinna sig på platser, utföra aktiviteter och då observera 
situationer som inträffar. Allt för att ytterligare förstå och kunna identifiera sig med 
målgruppen för att finna dess behov i sitt leverne och vanor. Samt uppleva målgruppen i fråga 
på närmre håll i sin miljö.     
  
Målgruppen har behov av en kombination av funktionell design i stilsäker klass. De har behov 
av möbler som stärker denna redan självsäkra och medvetna livsstil samt ger ett mervärde till 
identiteten, med som flexibelt fungerar i alla situationer. Hemmet behöver vara fungerande och 
praktiskt, underlätta i vardagen. De vill gärna ha ett mervärde i möblerna, vilka tillfredställer 
mer än ett behov eller användningsområde. Tidslös formgivning är ett måste. Målgruppen gillar 
design och vill ha produkter som håller måttet. Rätt produkt är värd sitt pris.  
 
När det gäller förvaring är målgruppen kräsen. Förvaring får inte se tråkigt praktiskt ut som 
många traditionella förvaringsmöjligheter gör, men de ska däremot fungera minst lika bra! Det 
ska gå snabbt att gömma onödiga saker i hemmet på ett stilrent sätt, men också framhäva 
värdefull inredning lika lätt. Ingenting får lämnas åt slumpen. Målgruppen önskar denna 
designade men samtidigt praktiska förvaring. 
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4.4.4 Målgruppens prioriterade behov 

Behoven som definieras i behovsanalysen viktas med egen uppfattning med målgruppens 
leverne som grund och resulterar i en behovslista som visar på hur målgruppen väntas prioritera 
i val av egna produkter. Det viktigaste för målgruppen utgör plats 1, näst viktigast plats 2 och 
så vidare.   
 
1. Design 
2. Ger rätt identitet till användaren 
3. Funktionell 
 
Detta kan komma till användning i utvecklingsarbete där enligt denna lista fokus bör ske på 
formgivning och vad produkten utstrålar för känsla och upplevelse.  

 

4.5 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen beskriver produktens förväntade funktioner, där de listas i olika klassas. 
Huvudfunktionen delas upp i tre kategorier då dessa tre alla kan ses som produktens viktigaste 
syfte. Delfunktion beskriver hur huvudfunktionen ska lösas samt stödfunktioner förhöjer 
produktens syfte.  
 
Tabellen nedan visar på funktionsanalysen i sin helhet.  
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4.6 Formingredienser 
Formingredienser beskriver så kallade beståndsdelar som sedan utgör formgivningen i fråga. 
Ingredienserna är bland annat material, struktur, ljud, form, färg vilka alla beskrivs hur dessa 
ska komma i uttryck i de olika orden. Dessa önskade uttryck tar även hansyn till varumärkets 
identitet, vilken produktklass som levereras idag, samt vad som vill uttryckas i varumärkets 
namn. 
 
Egna känslor, erfarenhet och upplevelser påverkar hur formingredienserna beskrivs och 
kommer till uttryck, då alla människor har egna uppfattningar om olika beskrivande ord. Efter 
framtagning har formingredienserna påvisats för uppdragsgivare, detta för att en liksinnad 
upplevelse av uttrycken ska ske och inga missförstånd i fråga om hur uttrycken sedan ska ta 
form i den verkliga produkten.    
 
De ord som valts ut är: 
 
� Exklusive, unik  
� Sofistikerad, high tech 
� Tidslös, klassisk 

 

Tabellen nedan visar på formingredienserna i sin helhet.  
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4.6.1 Exklusiv, unik 

Moodboard över den önskade känslan i uttrycken exklusive och unik. Här visas mycket 
metalliska material, glas, vitt, strass. Dramatiska, strama och rena former med släta ytor.  
 

 

4.6.2 Sofistikerad, High Tech 

Moodboard över uttrycken sofistikerad, high tech. Ett klart mer dämpat uttryck med naturliga, 
flytande, plana former. Varma färger och material som brun, guld, trä, sten.  
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4.6.3 Tidslös, klassiskt  

Uttrycket tidslös är mer svårdefinierat då tidslös design kan tolkas på många olika sätt. Här 
definieras tidslöst som formgivning från förr som idag känns lika rätt. Produkter som håller 
rent stilmässigt lågt senare.  
 
Här visas ljusa metaller och träslag, färger i pasteller.  
 

 

4.7 Kravspecifikation  
Utav analysarbetets resultat kan en total kravspecifikation sättas samman. Denna grundar sig i 
marknadens behov och önskemål, funktionsanalysen samt formingredienserna. Nedan följer de 
sammanställdra kraven. Denna kravspecifikation kommer användas för att jämföra de 
kommande koncepten mot och på så sätt utröna om koncepten upplever till kraven eller ej.    
 
Kunna gömma undan saker 
Varieras 
Modulerbar 
Fungera i olika miljöer 
Vara flexibel 
Medge stapling 
Signalera kvalitet 
Minimera eventuell monteringstid 
Uttrycka tidlöshet 

Sofistikerad 
Exklusiv, unik 
Möjliggöra personlig 
Praktisera olika funktioner 
Tillföra identitet till användaren 
Tillföra mervärde 
Frigöra utrymme 
Underlätta rengöring 
Äga öppna ytor
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4.8 Slutsats och diskussion av analysfas 
I analysfasen har förberedelser skett, förutsättningar definierats och grunden för fortsatt 
utvecklingsarbete lagts. Här har produktens specifikationer, funktioner och stiltyper angetts 
vilka ska genomsyra projektets fortsatta gång och framförallt resultat. I en konkurrentanalys 
söktes vad som finns på marknaden idag. Genom resultatet i bilaga 2 kan konstateras att både 
modulära förvaringar och en mer traditionella vägghyll- koncept erbjuds med varierande 
förmågor.  
 
De stora tillverkarna av modulära förvaringskoncept, Montana och Voice, visar på en stor 
variation i förvaringsmoduler. Dock upplevs möjligheten till variation efter hopmontering svår. 
I båda fallen sitter varje modul i sig fast i väggen med egna fästen, för att variera förvaringen 
krävs nedmontering från vägg, omstrukturering och fastborrning på vägg igen. Detta ger dels 
mycket arbete för förvarigsvariation, men också stor påfrestning på väggen i fråga. Dessutom 
kan enbart en hopsättning av modulerna ske, där kortsida mot kortsida vinkelrätt fästs plant 
ihop. En bättre lösning för större möjlighet till flexibel och enkelt hanterad variation av 
förvaring är önskvärt. Där personliga behov kan tillgodoses i större utsträckning och där inte en 
helrenovering av hyllkonceptet och väggen ifråga behöver ske för att variera sin förvaring.  
 
Andra koncept så som Zweed erbjuder kunden att ordna sin förvaring innan tillverkning av 
hyllan, vilket ger en helt personlig förvaring. Dock är den efter tillverkning fast, och omöjlig att 
variera efter tid, vilket inte skapar en hållbar förvaring att investera i. Muuto erbjuder ett enkelt 
sätt att lätt variera sina förvaringsmoduler, med ett snabbt fäste mellan lådplanen. Denna 
förvaring är dock enbart golvställd, den inbegriper enbart öppna moduler och kan inte med 
fördel användas till andra funktioner än just förvaring. Detta visar på möjligheter och 
förbättringar till en optimerad produkt vilket kan fylla dessa hålrum. Inspiration från 
konkurrenter kan dock hämtas.  
 
Målgruppen prioriterar inredning som stärker sin personliga identitet och de investerar gärna i 
hållbar design, detta konstateras av att kundens viktigaste kriterier är just formgivningen av 
produkten samt att den utstrålar rätt image att stärka kundens identitet med. 
Formingredienserna är därför av vikt, vilka förväntas svara på kundens relativt specifika 
önskemål formmässigt.  
 
Då produkten önskas illustrera tidlös formgivning borde inte trendkänsligheten vara av värde. 
Dock är det svårt att få ut en helt trendomedveten produkt på marknaden, utav ett inte ännu 
allmänt känt varumärke, då det inte kommer läggas märke till på den idag redan hårda 
marknaden. Detta ger ändå en vikt att medvetenhet av kommande trender tas hänsyn till i 
utvecklingsarbetet, trots att tidlösheten önskas synas i produktens resultat. Utav analysarbetet 
kommer idégenerering ske, inspiration hämtas och dess stadgar följas, allt för att nå ett optimalt 
reslutat. Men även ses tillbaka på och kvalitetssäkra resultatet utefter.  
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5 Konceptfas 
Utvecklingen av nu förvaringsmöjlighet besår av en rik idégenerering som är levande under 
hela processen. När några grundkoncept bestämts sker utveckling, utvärdering och gallring 
kontinuerligt för att hitta det optimala konceptet. Utveckling sker för att hitta nya lösningar 
inom konceptet och optimera konceptet i sig, samt ta fram mer detaljerade tankar och idéer om 
hur konceptet ska fungera.  
 
Efter detta sker utvärdering där konceptet analyseras i fördelar och nackdelar samt jämförelse 
med kundbehov och önskemål görs. En del känsla och sunt förnuft spelar även in. Detta för att 
kunna ranka vilket eller vilka koncept som kan tillfredställa målgruppen i högst grad. Sist sker 
en gallring, där de koncept som inte håller måttet tas bort, för att ge utrymme för de bestående 
koncepten att vidareutvecklas. Denna procedur sker till enbart ett koncept är kvar. 

5.1 Idégenerering 
 
Idégenerering sker under ungefär en veckas tid. Att skapa en flexibel förvarig som kan varieras 
är i fokus, samtidigt som olika former belyses. En kubisk form tillämpas lätt. De 
brainstormingmetoder som används är tvärtom -metoden, brainstorming utefter funktionsanalys 
samt utefter formingredienser.  
 
Att kombinera hyllplan i olika konstellationer genereras, där en och samma sorts bit kan 
användas för att minimera produktionskostnad. Att fästa block, hyllor eller lådor på en fast 
enhet i väggen är intressant samt att stapla och sammankoppla lådor på olika sätt. Att byta ut 
sidor på lådor så de får olika funktioner provas.  
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Tankar och idéer bollas kontinuerligt, nya lösningar väcks och idéprocessen fortlöper. 
Huvudtankarna i denna idégenerering är att skapa en enkel kubmodul, där insida kan varieras 
efter funktion och behov. Olika sätt att integrera sidan i modulen till, byta ut sidan till 
glas(bord), läder(sittpuff), eller för att stapla i andra moduler för att på så sätt få ett brett 
användningsområde. Hur lösa hyllplan kan kopplas samma till en större enhet genereras, samt 
hur en och samma detalj kan användas till att skapa en helhet. Men också hur en grundmodul 
kan byggas på och varieras till en större enhet.  
 

5.1.1 Idéstrukturering, BLOX 

Uppdragsgivaren kommer fram till arbetsnamnet BLOX, samt grupperar idéer från 
idégenereringen i fem olika huvudkonceptgrupper. Vilka alla på ett eller annat sätt svarar på 
kundbehov, marknadskrav eller formingredienserna.  
 
Dessa huvudkoncept är: fri byggmodullösning, fast modulblock, hype design koncept, 
tavelmodul koncept samt dynamic concept. Fördelar och nackdelar konstateras med dessa 
koncept. 
 

Fri byggmodullösning: 
En mycket flexibel lösning som ger möjlighet att bygga ihop något som passar i hemmet, både 
måttmässigt och funktionsmässigt men även design mässigt. Består av lösa delar som kan 
kombineras till en större enhet efter behov och tycke.  
 

Fördelar och nackdelar: 
 

+ lång livslängd, många 
användningsområden. Stor potential 
med bred funktionalitet och kundgrupp 
 
– Kräver kundens egna engagemang, kreativitet och vilja att bestämma själv.  Svår montering? 
Lätt att den upplevs billigt/ikea? Svårt att förmedla/behålla J.Stangdells identitet? Svårt att 
optimera utformningen. Svår att få designmässigt snygg samtidigt som stabil i konstruktionen. 
 

 

Fast modulblock: 
Bygger på färdiga hyllsektioner som 
man kan bygga ihop till en större enhet.  
 
Fördelar och nackdelar: 
+ ”lagom” mycket flexibilitet/valmöjlighet för kund (ger stor kundgrupp). Stor designpotential 
i material, färger, insida/utsida att hitta rätt känsla. Kan både hängas och stå, staplas, många 
användningsområden. Stor potential med bred funktionalitet 
 
– svårt att få till ihopkopplingen/fästen snyggt? Svårt att optimera utformningen.  Risk att den 
blir för allmän och lik andra produkter på marknaden. 
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Hype design koncept: 
En mer unik designlösning som väcker 
uppmärksamhet som bygger på att olika 
hyllenheter kombineras för optimerad 
förvaring i olika former.  
 
Fördelar och nackdelar: 
Tar mycket estetisk plats/uppmärksamhet = positivt el. negativt? 
 
+ Unik och säregen design 
 
– Få användningsområden?  Lite flexibilitet?  Kortlivad. Blir den populär kan intresset snabbt 
falna 
 

 

Tavel modul koncept: 
En grundkomponent som byggs vidare på med olika förvaringsmoduler. Grundkomponenten 
fäst på vägg en gång, och kan utifrån den skapas olika förvaringskomponenter i olika 
utföranden, vilka lätt kan justeras och varieras med tid.  
 
 
 
 
 
 
 
Fördelar och nackdelar: 
+ Unik? Snabbt och enkelt flexibel.  Kan varieras utan att borra om/förstöra hela vägen = 
enkel/snabb om -modulering 
 
– Grundkomponenten kanske sätter storleken på hela enheten. Fast form på grund-
komponenten. 
 

 

Dynamic koncept: 
Designen bygger mycket på att 
formen enkelt går att justera samt 
att det händer saker då man 
interagerar produkterna. En flexibel 
modullösning som där delarna 
enkelt kan ändras till olika 
funktioner.  
 
Fördelar och nackdelar: 
+ Unik, finns inte mycket till konkurrens, långlivad, många användningsområden =investering!   
Inte ”bara” förvaring. 
 
– Mekaniskt komplext. Hör produktionskostnad, bygger lite på att fasen/kanten mellan blir 
snygg/exklusiv i alla varianter? 
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5.1.2 Utvärdering samt val av vidareutveckling  

En jämförelse och utvärderig med tidigare satta krav och funktionsönskemål görs för att kunna 
se vilka koncept som i högs grad svarar på dessa stadgar. Dessutom tydliggörs vad som 
målgruppen prioriterar samt hur produkten i fråga kan tillgodose detta.  
 
Tabellen nedan visar krav utifrån kravspecifikationen (se 4.7), de fem koncepten samt 
färgmarkerat i vilken vikt kraven är uppfyllda. Där blått betyder mycket tillgodosett, grönt 
representerar något tillgodosett samt vit visa på inte alls tillgodosedda behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar att koncepten Dynamic samt fast modulblock är starka i att svara på behoven. 
Fast byggmodul är en stark kandidat då de har många blåa markeringar. Dessa koncept går 
vidare till vidare utveckling för att söka fler lösningar och möjliga konceptidéer.  
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5.1.3 Vidare idégenerering 

Koncepten Dynamic koncept samt fast modulblock genomgår ytterligare generering för att 
hitta nya lösningar. Olika varianter provas, hörnkapningar, sammansättingar och enheter, detta 
för att hitta en känsla som kan tilltala kund. Enkla sätt att sammankoppla moduler ses över.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Utvärdering, samt val av vidareutveckling  

De framtagna idéerna förmedlar inte den känsla av exklusivitet och sofistikation som 
eftersträvas i uttrycket. Produkterna upplevs lite för lekfulla och allmänna. Målgruppen 
eftertraktar design före funktion, de vill ha stilsäkra produkter som stärker sin identitet. En 
tekniskt avancerad produkt med fokus på funktionen kan upplevas som plottrig, enkel, lite 
barnslig och inte riktigt möter målgruppen med dess behov. Om produkten dessutom kräver en 
hel del hopmontering innan användning kan det dra ner helhetsupplevelsen av konceptet och 
upplevas jobbigt och billigt.  
 
Exklusiv och sofistikerade produkter är ofta de enkla produkterna med kvalitativa 
detaljlösningar och genomtänkta materialval. En större fokus på enkelhet för att optimera 
koncepten mot målgruppen är nu tänkt. Ett stort användningsområde är fortfarande önskvärt 
där produkten kan användas i flera rum till flera olika förvaringsmöjligheter. Dock i en unikare, 
exklusivare skala där elegans och sofistikation går före. Möjligen mer strukturerat. Dynamic 

koncept samt fast modulblock bör härmed utvecklas vidare med detta i tankarna för mer 
anpassade koncept efter målgruppen.   
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5.2  Konceptutveckling 1 
Utav idéerna i Dynamic koncept samt Fast modulsystem utvecklas tre delkoncept som 
presenteras nedan. En enklare, renare formgivning eftertraktas med sofistikerade och exklusiva 
inslag. Funktionen och konstruktionen är den samma, men ett annat intryck och upplevelse av 
produkten vill hittas där kundens behov och intressen lättare möts upp.  

5.2.1 Ett 

I första konceptet, Ett, fokuseras på enkelhet. Raka, stilrena former som består av två ramar, 
kopplade i beslag på vardera sidan. Dessa fungerar även som föste i vägg. Lådorna kan varieras 
i insida material, baksida, dörrar. De presenteras i två djup, samt några varierande hörn. Hören 
skapar olika uttryck och visas för att hitta den rätta känslan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept Ett har provats i olika hörnformer, nedan visas fasat hörn, samt rundat hörn. De fasade 
hörnen ger en modernare känsla, stilrent yttre med uppseendeväckande insida. Runda hörn 
upplevs lätt snällt, mjukt och förlorar det lilla extra som behövs målgruppen söker.  
 
Att hitta ytterligare möjligheter till förvaring, där utrymmet i lådan kan användas till större del 
kan vara intressant. Här visas låda och plan i bakstycket av modulen som en extra detalj i 
produkten.  
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5.2.2 Två 

Koncept Två är mindre moduler som lätt kombineras till större enhet. Här är fokus på 
valmöjlighet och personlighet då insida, alternativt insida kan bytas ut och varieras efter 
personligt tycke. Detta ger ett modernt, exklusivt uttryck som lätt blir uppseendeväckande. 
Noggrant och medvetet formade kanter och hörn bidrar till helhetskänslan. Storleken är 250mm 
vilken kan diskuteras om det är för litet för att fungera rent praktiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.2.3 Tre 

Tredje konceptet är frigående hyllplan som kan sättas samman till en större modul. Här 
uppmanas till stor kreativitet och valmöjligheter att själv komponera sin förvaringslösning då 
helheten ger ett större intryck än delen i sig.  
 
Den öppna hyllan tar liten volym av rummet i sig och bidrar till en stilren, estetisk effekt.  
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5.2.4 Konceptutvärdering  

De tre koncepten jämförs med kundbehov och önskemål samt formingredienser för att avgöra 
hur väl de tillfredställer dessa stadgar.  
 
I samråd med uppdragsgivare upplevs i en första anblick koncept Ett som väldigt allmän. 
Rundade hörn upplevs snällt, vilket blir lite tråkigt. Fasade hörn har en mer särskiljande form 
inger ingen uppseendeväckande effekt. Med målgruppen i tankarna känns koncept Ett lite 
intetsägande och identitetslöst, vilket är något som annars är av vikt för målgruppen i fråga.  
 
Koncept Två ger en mer intressant upplevelses som läggs märke till. Funktionen att stapla 
dessa, fästa i varandra skulle höja upplevelsen. Upplevelsen är mer lekfull vilket ger en risk att 
tappa målgruppen. Dock lätt att använda på många olika platser i olika miljöer. Frågan om 
storleken är för liten för att vara praktisk väcks och bör funderas över.  
 
Det tredje konceptet känns mest sofistikerad och high tech. Där de öppna planen är 
lättplacerade och inte tar så mycket volym från rummet. Kanske är tillverkningsmetoden som 
krävs för att fä denna lösning exklusiv nog dyr att tillämpa?  
 
Tabellen nedan visar hur väl koncepten svarar på krav och önskemål där blått betyder att det 
stämmer mycket, grönt stämmer något samt vitt stämmer inte alls. I tabellen tydliggörs bland 
annat att Trean svarar på alla formingredienser medans de andra enbart två av tre stycken, där 
Ettan dessutom inte är blå på någon av dem. Tvåan är stark i de grundkrav och direktiv som 
sattes upp modul och valfrihetsmässigt samt har dessutom övervägande blåa markeringar jäms 
med Ettan som är medelmåtta.  
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5.2.5 SWOT – analys 

Analysen visar konceptens styrkor, svagheter, hot och möjligheter ur en objektiv synvinkel och 
illustrerar detta på ett tydligt sätt. Nedan ses SWOT – analysen i sin helhet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.6 Val av koncept för vidareutveckling 

Med konceptutvärderingen, SWOT -analysen samt fokus på målgruppen i tankarna ska en 
gallring av koncepten ske där ett fåtal koncept tas med till vidare utveckling. Egen 
uppskattning av koncepten samt uppdragsgivaren, John Stangdells, åsikter väger även in.   
 
I valet av koncept har beslutats att arbeta vidare med koncept Tre, för att utveckla infästning, 
optimera formgivning i material med mera. Dess potential att förmedla ett exklusivt, stilrent 
och lyxigt uttryck som svara på målgruppens värderig av stilsäker design väger upp dess 
kanske bristande funktion att förvara föremål.  
 
Även koncept Två väljs där intressanta uttryck kan skapas i integrerande av modulerna. Här är 
funktionen spännande på marknaden där personlighet och valmöjlighet har stor fokus. Att få 
modulerna att uttrycka mer sofistikerat istället för det idag lite för lekfulla uttryck blir en 
utmaning.   
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5.3 Konceptutveckling

5.3.1 Två 

För att göra produkten mer intressant samt möta målgruppens behov krävs fler 
användningsområden till koncept två. Att använda den hängd på vägg, stående på golv samt i 
hoppsatt flera stycket känns kul, samt att kanske kunna använda lådorna separat som en l
stående box att förvara saker i. 
 
För att få produkten att utstråla mer 
sofistikerat och moget istället för den 
kanske för lekfulla uttryck som 
tidigare visats provas en dovare 
färgskala, bladat med 
aluminium för den exklusiva känslan. 
Träfaner är även ett intressant inslags 
om drar åt det sofistikerade hållet. 
moodboard sid. 20) 
 
Storleken har gjorts något större, 
280mm, för att skapa en mer praktiskt 
förvaring. Dessutom om mod
ska staplas krävs en massa moduler 
för att bygga lite höjd om de är 
alldeles för små.   
 

5.3.2 Tre 

Koncept tre har en stilren, modern känsla, där målgruppen redan lägger stor vikt. En 
intressantare upplevelse kan bli att blanda material, med olika m
 
Konceptet har en öppet, luftig förvaringslösning som kan användas på många olika samt där 
målgruppens identitet styrks.  
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Ingår endast i fullständig
version för företaget.

Konceptutveckling 2 

För att göra produkten mer intressant samt möta målgruppens behov krävs fler 
användningsområden till koncept två. Att använda den hängd på vägg, stående på golv samt i 
hoppsatt flera stycket känns kul, samt att kanske kunna använda lådorna separat som en l
stående box att förvara saker i.  

För att få produkten att utstråla mer 
sofistikerat och moget istället för den 
kanske för lekfulla uttryck som 

provas en dovare 
dat med blankt 

aluminium för den exklusiva känslan. 
Träfaner är även ett intressant inslags 
om drar åt det sofistikerade hållet. (Se 

något större, 
, för att skapa en mer praktiskt 

förvaring. Dessutom om modulerna 
ska staplas krävs en massa moduler 
för att bygga lite höjd om de är 

Koncept tre har en stilren, modern känsla, där målgruppen redan lägger stor vikt. En 
intressantare upplevelse kan bli att blanda material, med olika material i över och undersida. 

Konceptet har en öppet, luftig förvaringslösning som kan användas på många olika samt där 
 
 

2012-07-06   
Linda Gustafsson 

 
Ingår endast i fullständig 

version för företaget. 

För att göra produkten mer intressant samt möta målgruppens behov krävs fler 
användningsområden till koncept två. Att använda den hängd på vägg, stående på golv samt i 
hoppsatt flera stycket känns kul, samt att kanske kunna använda lådorna separat som en löst 

Koncept tre har en stilren, modern känsla, där målgruppen redan lägger stor vikt. En 
aterial i över och undersida.  

Konceptet har en öppet, luftig förvaringslösning som kan användas på många olika samt där 
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5.3.3  Konceptutvärdering samt slutgiltigt val av koncept 

Koncept två är en förvarig som kan också fungera på flest olika sätt så som vägg, golv, enskild 
box, avlastning, och då kan de vara intressant för störst målgrupp. Konceptet kan lätt ändra 
känsla i och med materialval från exklusivt till sofistikerat i enlighet med formingredienserna. 
Frågan ställs om konceptet är för likt konkurrenters lösningar, med den enkla geometriska 
formen, men en hög kvalitetsnivå, detaljrikedom samt exklusiva inslag finns en vision om att 
placera denna möbel på en högre nivå än konkurrenters.  
 
Koncept tre är en kvalitativ förvaring som har en enkel funktion, och då minimal 
monteringstid. Den tillför identitet till användaren, och har svara på många krav och önskemål 
som satts. Koncept tre kan dock upplevas inte helt svara på de grundläggande mål och direktiv 
som sattes inför detta projekt på samma sätt somt koncept två gör. Speciellt med tanke på att ha 
mer än ett användningsområde, där trean i stort sätt kan enbart användas på vägg och enbart att 
ställa saker på.  
 
Koncept två har även en större variationsmöjlighet, även om trean kan varieras i över och under 
– material.  Trean är möjligen mer estetisk och kan på ett lätt sätt byggas om i många olika 
varianter. Där tvåan kan upplevas tung och klumpig, bredvid treans öppna, släta ytor. Tabellen 
nedan visar analysen i sin helhet.  

I det slutgiltiga valet av koncept ska ett sista koncept väljas för vidare utveckling och 
optimering, samt konstruktionsmöjligheter. Här vägs in konceptanalysen, men även ytterligare 
en jämförelse med målgruppens behov och identitet, samt funktionsanalysen.  
 
Då koncept två svara bättre i allmänhet på målgruppens krav, samt det mål som projektet har, 
väljs detta koncept! Kvalitet samt exklusiva detaljer krävs för att urskilja denna från 
konkurrenter.   



Examensarbete KPP106  2012-07-06   
Mälardalens högskola  Linda Gustafsson 

 

35(59) 

 
 

Ingår endast i fullständig  
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Ingår endast i 
fullständig 
version för 
företaget. 

6. Slutgiltig designfas  
6.1 Tillverkningsmetoder 
Modullösningen i koncept två kan tillverkas på olika sätt, två metoder är speciellt intressanta 
och vill undersökas närmre vilka är bockning av aluminiumprofil samt gjutning av aluminium. 
I modulen är några faser i framkant önskvärt samt nedsänkta breda spår för insida samt 
eventuell utsida nödvändig. Bilden nedan visar en genomskärning av den önskade 
uppbyggnaden av modulen med dess delar. Dessa designkrav gör att inte alla 
tillverkningsmetoderna är tillämpningsbara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bockning samt gjutning har fördelar och nackdelar som vägs mot varandra, men kan båda göra 
modulen i de slutgiltiga skick som önskas. Dock med lite olika uppbyggnader i konstruktion 
vilket även detta har sina fördelar och nackdelar.  

6.1.1 Gjutning i aluminium 

Gjutning är en tillverkningsmetod som minimerar antalet lösa detaljer. 
De ger en hel stomme, som inte är delat i mitten, och en konsol för 
hopsättning är inte nödvändigt. De spårade faserna för ytter och 
innermaterial är möjligt att göra även med denna metod.  
 
Tillverkningskostnader för gjutning med verktyg och styckpris är 
dock betydligt högre, dock reduceras hoppfogningsmaterial och annat 
som är integrerat i ramen.  
 
Priset för verktyget i gjutning beräknas av Hackås pressionsgjuteri till 
55000–60000 SEK. Sedan kommer varje detalj kosta 1100-1200:- per 
styck. (Hackås pressionsgjuteri HDG AB) 
 
 
Fördelar och nackdelar: 
 
+ enkel montering för kund. Alla delar reda hoppsatta.  
– synlig kant där mantlar möts. Synlig kant mellan alu-mantel och alu-stomme.  
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6.1.2 Bockning av aluminiumprofil 

Fördelar med att bocka en aluminiumprofil att stor detaljrikedom kan finnas i bland annat fas 
och kanter. Det är dessutom en relativt billig tillverkningsmetod, dock krävs en del 
hoppfogningsmaterial vilket höjer den totala kostnaden. En skevhet i detaljen kan infinna sig 
efter bockning. 
 
Bockning av aluminiumprofil ger relativt många detaljer att hantera. Speciellt när en önskan 
om att kunden själv ska kunna byta ut insida samt utsida. Detaljer som beräknas finnas med är 
en ytterdel, en stomme, en innerdel samt en konsol. Konsolen används dels för att fästa 
modulen i vägg, även för att hålla samman stommens övre halva med den under halvan.   
 
Fördelar och nackdelar: 
 
+ bra pris. Detaljrikedom.  
– mer montering för kund? Många detaljer att tillverka.  
 
Ovansidan som till höger visas i faner, kan även väljas i aluminium 
vilken kan skapa ett problem i övergången. Kanten som skapas mellan 
övermanteln i aluminium och stommen i aluminium är inte önskvärd. 
Detta kan lösas med att utsidan inte är utbytbar, vilket dock tar bort det 
mest intressanta i produkten i fråga vilket flexibiliteten bygger på, men 
ger en betydligt snyggare produkt i fråga om materialet.  
 
För en mer lätthanterad produkt kan stommen vara färdigmonterad med 
konsolen innan leverans till kund, vilket skulle reducera två av 
monteringsstegen från tidigare, detta medför dock en högre kostnad för 
produktion att montera detaljerna. (Alutrade, 2012) 
 

6.1.3 Slutsats av tillverkningsmetoder 

En tillverkningsmetod påverkar i det här fallet både designdetaljer, monteringssätt samt priset 
och då i slutändan det pris som kunden får betala för produkten. Fördelar och nackdelar måste 
ställas mot varandra för att utvärdera vilket som är den rätta tillverkningsmetoden.  
 
En helgjuten variant hade varit smidigt då antalet detaljer reduceras. Precisionsgjutning skulle 
med all säkerhet kunna ge den detaljrikedom i kanter och faser, samt nedsänkningar som 
produkten önskar ha. Då innermanteln är tvådelad för att passas in i stommen skapas en skarv 
där dessa möts. En skarv som annars dölj av konsolen blir i gjutning synlig och behöver lösas 
på annat sätt.  
 
Att konstruera en utbytbar yttermantel kräver både precision och någon slags fästanordning 
vilket blir betydligt mer omfattande än en utbytbar innermantel som enkelt kan med egen kraft 
spännas fast i stommen. Speciellt med tanke på den önskade höga klass på övergångar i 
material samt känslan i produkten där ingen får upplevas skevt eller sekundärt. Att istället fästa 
yttermanteln permanent med lim, och då erbjuda några varianter på grundmodul, med en 
utbytbar insida, men inte utsida skulle bättre svara på kundens önskemål om perfektion i 
hållbarhet och helhetsupplevelse i produkten.  
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Att bocka aluminiumprofiler ger en smidig möjlighet att dölja de kanter som blir av den 
tvådelade insidan. Samtidigt som det kanske skapar ett intressantare intryck när något händer i 
sidan av modulen. För en högklassigare helhetsupplevelse bör modulen levereras 
färdigmonterad till kund, där stomme (med valt yttermanér) är monterad med konsolen. För att 
undvika skruvhål eller annan synlig hoppfogningsmaterial är lim ett bra sätt att sammanfoga 
detaljerna.  
 
Under övervägande har valts att produkten tillverkas i bockad aluminiumprofil, valbar i några 
permanenta varianter i fråga om utsida. Levereras färdigmonterad med konsol samt erbjuds 
utbytbar insida. Detta känns som mest fördelaktigt i fråga om kundens förväntningar på 
kvalitet, materialövergångar men även pris samt helhetsupplevelse av produkten.  
 

6.2 Funktionslösningar 
Funktionen att sätta samman modulerna till en större enhet behöver bestämmas till modulen. 
För att behålla den högklassiga känslan genom alla detaljer önskas en funktion som inte 
inbegriper lösa detaljer, utan att funktionen i fråga är integrerad i modulen.  
 
Hos fler av konkurrenterna som även de byggt samman moduler har en klämma används. 
Klämman fästs över kanten på båda modulerna och håller dessa samman. Muuto´s lösning har 
lösa klämmor, Kam Kam har även de lösa klämmor, vilka sedan skruvas fast i modul.   
 

 
 
 
 
Denna lösning verkar fungera bra i båda fallen, och önskas praktiseras även i detta arbete, dock 
med klämmorna fast i ena modulen med ett gångjärn som enkelt vrids och klämmer över andra 
modulen.  
 
En möjlighet att tillförsluta modulen med en dörr som komplement till den öppna hyllan är 
även de önskvärt och ett enkelt sätt att ytterligare skapa valfrihet, variation och fler 
användningsområden. Detta ger två olika varianter på insida, en med gångjärn där frontlucka 
kan monteras. En utan gångjärn vilken väljs om frontlucka inte används.  
  

Muuto                   KamKam 
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Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

6.3 Tillämpning av formingredienser.  
Formingredienserna talar om på vilket sätt produkten önskas uttrycka sig. Hur produkten 
önskas uppleva och på vilket sätt den ska nå dit. I formingredienserna valdes orden exklusiv, 
sofistikerad och tidslös.  
 
En smalare, nättare, konsol har valts för att skapa en mer exklusiv, medveten, produkt. I 
allmänhet tolkas en exklusiv produkt som en produkt med rena former släta former, vitt, silver, 
glas och blanka ytor förekommer ofta. Stommen i aluminium ger en sådan känsla, att stommen 
skapar en ram och stiligt fasad kant framtill förstärker detta. Konsolen lika så, vilken både 
fungerar till att dölja skarven mellan mantlarna, hänga modul på vägg, men också väcka 
intresse då något händer i den annars så simpla formgivningen, speciellt då iden visar olika 
tjocklek i konsolen på insida respektive utsida vilket kan ge ett lättare intryck inne, men ett 
robustare intryck ute.  
 
Sofistikerat relateras ofta till varma färger, guld, brun, läder, metalliska material kombinerat 
med matta material. Detta får komma i uttryck i insidan, men även i de alla mycket förfinade 
kanter och materialmöten som sker på ett medvetet sätt. Ingen tjocklek i såväl yttermaterial 
som innemanet påvisas utan övergår stiligt i stommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 Kvalitetssäkring  
Som kvalitetssäkring för detta projekt ska jämförelse med kundens behov ske, samt försäkran 
att funktionsanalysen uppfylls men även att produkten lever upp till formingredienser. Dessa 
krav sammanställdes i en kravspecifikation (se 4.7). Om dessa krav stämmer in på produkten 
kan sägas att kvaliteten är vad förväntat.  
 
I jämförelse med kundens krav och önskemål kan ses att kunden sätter värde på en stilsäker 
produkt som praktisk fungerar till förvaring. En personlig identitet är av värde samt att kreativ 
variation kan ske. Detta svaras på fleras sätt! Noggranna övergångar i material ger en medveten 
produkt, den kvadratiska formen skapar varierade möjligheter att stapla, placera enskilt, eller 
hänga och själv bygga upp sin förvaring. Löstagbar innerdel gör även det att produkten kan 
ändras efter personliga val och önskemål.  
 
Funktionsanalysen trycker på förvaring, framhäva objekt samt skapa en estetisk effekt i 
rummet. Den noga valda storleken på modulerna skapar en perfekt förvaring, att komplettera 
med dörr ger möjlighet till en dold förvaring! Den effektfulla innerdelen, samt fasade blanka 
aluminiumramen drar ögat till sig och framhäver gärna objekt. Modulerbarheten där enbart 
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kreativiteten sätter gränser uppmanar till att skapa estetisk effekt i rummet på många sätt. 
Möblera väggen med flera moduler, stapla i fantasifulla kombinationer. Modulen har många 
variationer, möjliggör personlighet, flexibilitet, sammankopplig till större enhet, tillför 
identitet, volym, håller föremål och signalerar kvalitet. Att modulen levereras bruk-klar, utan 
egentlig egen montering, fyller även kravet på en minimerad monteringstid!  
 
Formingredienserna uppfylls i såväl stommens materialval, som de valda fasta yttermanér i 
tidslöst vitt, sofistikerad faner och exklusiv aluminium. Men ingredienserna kommer i uttryck 
även i övergångar, kanter, faser, färgval, storlek, godstjocklek och estetisk upplevelse av 
produkten! 
 

6.4.1 FMEA 

En FMEA visar på eventuella fel med dess orsak och verkan som felet kan skapa. Detta genom 
att lista och analysera alla funktioner på konceptet. Nedan visas FMEA i sin helhet.  
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Ingår endast i fullständig version 
för företaget. 

7. Resultat  
Resultatet består av en förvaringsmodul som kan användas i flera olika områden och 
funktioner. Modulen är lätt att variera i uttryck efter tycke och smak och presenterar ett 
exklusivt och sofistikerat uttryck i såväl material som detaljer. Måtten på modulen är 
280x280x180mm (se bilaga 3-5) 

7.1 Funktion 
Modulen kan bland annat hängas på vägg, fungera som fristående förvaringsbox, eller enkelt 
monteras ihop till en större enhet. En frontdörr kan ske som tillval för att utöka 
användningsområden, då används särskilda innermantlar som har fästen för dörren. För att 
bevara och vidare tillämpa känslan av kvalitet praktiseras 
tyck öppning i dörren, vilken öppnas med ett lätt tryck som 
lossar dörrspärren och kontrollerat låter dörren öppnas utåt.  
 
På baksida modulen finns en konsol med skruvhål för 
väggmontering. Här finns även två stycken klämmor, som 
med gångjärn vrids över kanten och klämmer fast modulerna 
mot varandra. Klämmorna är placerade på ovansida, samt 
högersida. Motsvarande neder, respektive västersida finns 
utrymmet som modulen bredvid klämmer fast i. 
 
 
 
Klämmans funktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fästa samman moduler: 
 
  

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

1. När klämman inte 
används sitter den fast i 
ett måttpassat utrymme 
så de inte åker runt.    

2. För att använda klämman klickas 
den lätt ur fåran och vrids med 
gångjärnets hjälp runt hörnet.     

3. Klämman klickas fast 
i modulen bredvid med 
ett tryck och klämmer 
åt.    

Modulen visad bakifrån  
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7.1.1 Användningsområden 

Modulen har många användningsområden där bara kreativiteten sätter gränserna! Den kubiska 
formen gör den enkel att sätta samman till större enheter. Modulen kan fungera som stilren, 
enkel förvaring, eller uppseendeväckande objekt i hemmet.  
 
Nedan följer några inspirationsbilder till användningsområden.  
 
 
Vägg: 
Modulen kan med fördel användas som förvaring i allmänna utrymmen. Här kan kombineras 
efter personliga behov och önskemål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombinera med en frontdörr och skapa en dold förvaring, för en mer funktionell användning.   
 
  

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 
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Stapla: 
Koppla samman flera moduler till en större enhet och skapa en större förvaring. Men hjälp av 
de enkla klämmorna kan enheten byggas på, ändras och moduleras om när så önskas. 
Kombinera med luckor och skapa en helt personlig förvaringsenhet efter egna behov och 
storlek. Enheten kan stå fritt i rummet, eller mot vägg.  
 
Använd som klassisk bokhylla, rumsavskiljare, avlastningsbord eller som sittmöjlighet med 
förvaring. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box: 
Används boxarna till enskild förvaringsbox! Kombinera med lucka, eller ha en öppen låda. Den 
exklusiva låda ger en lyxig förvaring, tack vare konsolen som är integrerad i stommen är 
undersidan helt plan och kan stå stadigt med helt dolda väggfästen på baksida.  
 
Använd till vantar och mössor i hallen, nycklar, viktiga småsaker, smyckesförvaring eller 
varför inte kryddor i köket?  

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 
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7.2 Estetik 
Rent estetiskt har försökt återskapa ett enkelt och avskalat intryck men med intressanta detaljer 
och hög kvalitetskänsla. Inga skarvar eller kanter har önskats i materialövergångarna för en hög 
medvetenhet i produkten. Detta för att tolka formingredienserna exklusivt och sofistikerat. 
Konsolen ger ett intressant avbrott i modulens båda sidor med en bredare kant på utsida och 
smalare insida. 
 
Den fasade kanten framtill ger en helhet i den annars tvådelade modulen och önskas inte brytas 
av utav konsolen, därför sluter fasen samman längst fram och möter varandra framför 
konsolen. Detta ger även ett snyggt avslut fram, vilket konsolens ändar inte hade kunnat skapa. 
Bilden nedan visa på detta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Material 

Modulen kan väljas i tre olika grundutföranden där ytterskalet skiljer dem åt. Varianterna är 
faner, aluminium eller vit – lack vilka är limmat på stommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

Faner                  Aluminium               Vit.  
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Stommen är tillverkad i bockad aluminiumprofil och konsolen i stål. Insidan är tillverkad i 
relativt böjbar plast som lackas eller kläs i önskat maner som alla finns i en mängds olika 
färgval. Kärnan i insida är alltså alltid plasten, vilken sedan förses i vald lack, tyg, läder, 
gummi, faner. Nedan visas ett urval.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.2.2 Färgval 

Då modulen tillverkas på beställning kan insida väljas i önskad valfri kulör.  
 
Det är även tänkt att ett standardsortiment insida ska finnas tillgänglig hos återförsäljare, så 
byte och variation kan ske smidigt. Modulen presenteras i färger som svara på 
formingredienserna vilket svarar kundens önskemål samt J.Stangdells identitet att skapa 
exklusiva, unika och sofistikerade produkter.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

Plast                  Gummi              Metallic – lack  
  

      Faner    Läder/tyg    Mönster 
  



Examensarbete KPP106  2012-07-06   
Mälardalens högskola  Linda Gustafsson 

 

45(59) 

7.3 Konstruktion  

 
 
Konstruktionen består av en bockad aluminiumprofil i u-form. Profilen har nedfasning för plats 
av ytter och inner sidor, där fasen döljer kanten på inner- och yttermaterialen och ger en jämn 
övergång mellan materialen. Där ingen skarv blir synlig. Profilen har även urfasat för konsolen 
så att konsolen inte sticker ut ur profilen vid montering.  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Profilen i u-form monteras ihop med konsol och ytterligare en likadan profil till det som utför 
grundstommen i modulen. Detta med lim för att slippa synligt fogningsmaterial. Modulen är då 
helt plan i bakkant för att kunna sitta rakt mot vägg, samt ligga plant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponentförteckning: 

Del: Antal/ modul: Material: Tillverkning: 
Stomme 2st Aluminium Bockad alu. profil. Profilen strängpressas 
Yttermantel 2st Trä/plast Faner, el. behandlad plast alt. bockat aluminium.   
Innermantel 
(med eller utan 
fäste för dörr) 

2st Plast, film Plast med önskad ytbehandling alt. beklädnad 

ev.Frontdörr 1st Plast, film Plast med önskad ytbehandling alt. beklädnad 
Konsol 1st Stål el. alu Strängpressade profiler lödda på bakstycket.  
Fogmaterial - Lim  - 
Klammer 2st Stål Bockad stålbit i passmån. 
Gångjärn 2st - - 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

Grunddelar            Grundmodul                           Från sida 
   

Kant för mantlar 
 

Plats för konsol 
 

Plats för klämma 
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7.3.1 Montering  

Modulen levereras till kund hopmonterad stomme med konsol, samt vald maner i ytterskalet. 
Detta enligt bilden nedan.  
 
Om modulen önskas hängas på vägg, sker detta som steg ett i monteringen. Då skruvas 
medföljande skruv i de två hålen på konsolen bak i modulen. Konsolen är placerad jäms med 
modulens bakkant, så att hela modulen kan sättas tight mot vägg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan monteras baksidan i modulen vilken placeras i frästa spår i modulen sida (Bild 1 nedan). 
Sista steget i monteringen är att placera de böjbara insidorna i modulen. (Bild 2 nedan) De U-
formade sidorna böjs lätt och lirkas in, fästes bakom kanten så att insidans kant inte är synlig 
och materialen skapar en slät övergång emellan sig.  
 
Insidorna väljs antingen med integrerade gångjärn för frontdörr, eller utan. Sista steget blir att 
hänga på eventuell lucka (Bild 3 nedan). 

  

 
 

Ingår endast i fullständig 
 version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig  
version för företaget. 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
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8. Projektanalys 
Modulförvaringen BLOX är den ultimata kombinationer av högklassig design och praktiskt 
funktion. Med sin kvadratiska form ger den möjlighet till många olika konstellationer efter 
personligt tycke och behov. Att ha valmöjligheten att variera uttrycket i insida skapar en 
uppseendeväckande effekt vilket inte synts hos konkurrent på marknaden idag. De många olika 
tillämpningsområdena ger en stor marknad med unika variationer.    
 
Målgruppen utnämndes till unga karriärmänniskor med intresse för design och formgivning, 
dessa visade sig vara i behov av en stilsäker förvaring som kan både förvara och gömma undan 
saker men även vara ett uppseendeväckande objekt i hemmet. Målgruppen vill inte lägga ner så 
mycket fysik arbete på att installera och ommöblera sin förvaring i hemmet vilket har lett till en 
modul med alla funktioner sammansatt i baksida, så att variation kan ske utan ansträngning. 
BLOX materialövergångar med släta ytor samt medvetna faser och kanter signalerar kvalitet 
och exklusivitet. Den fasade framsidan ger leder ögat in i produkten och ramar in modulen med 
silver -känsla. Konsolen är placerad kant i kant, så att en slät sida blir, materialskiftet som blir 
skapa ett intressant avbrott i den annars elementära ytan vilket ger en sofistikerad känsla.  
 
Uppdragsgivaren önskade en produkt med modulerbarhet, vilken ska kunna varieras efter 
behov av förvaring, samt byggas om eller ändras efter personliga önskemål. BLOX kan enkelt 
sättas samman till en större enhet med hjälp av klämmorna i baksida modul. Klämmorna är i 
oanvänt läge fasttryckta i en fas med pressmån, så de medvetet är på sin plats. Med en enkel 
vridning hålls två moduler samman med klämman som klämmer samman sidorna på 
modulerna. Detta ger en stor valfrihet i fråga om enhetens storlek och sammansättning, vilken 
enkelt kan ändras och byggas efter tid. Detta utan en stor fysisk ansträngning.  
 
Modulen BLOX har även en konsol för väggupphängning, vilken enkelt skruvas fast en gång, 
fritt från flera olika komponenter levereras modulen redo för användning. Vilken sedan kan 
ändras i uttryck i fråga om insida! Förutom att stapla eller hänga modulen på vägg, kan den 
användas som en exklusiv enskild förvaringsbox då den släta baksidan kan ligga stadigt på 
underlag. Denna variation användningsområden emellan sker helt utan omkonstruktion eller 
annan montering av produkten, då alla funktioner redan från leverans integrerat i 
grundmodulen. Vid hemleverans krävs inte heller någon större montering av produkten. Som 
tillval finns även en frontdörr där en mer dold förvaring, men uppmanar även till kreativa 
kombinationer, att varva öppna lådor, modul med dörr i en mängd olika kulörer och material! 
 
Formingredienserna påvisas i såväl exklusivt aluminium med en känsla av lyxigt silver och 
diamanter i den råa och strama formgivningen. Presentationsbilderna visar modulen i mogna, 
sofistikerade utföranden med dova färger i insida, med en känsla av naturliga, varma och 
klassiska material. Yttersida kan väljas i tre utföranden, tidslöst vitt, sofistikerad faner eller 
exklusivt aluminium vilket alla har en upplevelse som stämmer med formingredienserna.  
 
Att modulförvaringen BLOX svarar på kravspecifikationen är uppenbart då dessa ord varit till 
grund i utvärderingsarbetet som lätt fram till den mest optimala lösning. BLOX kan både hålla 
och gömma föremål, äga volym och frigör utrymme. Dessutom möjliggör den moduler, medger 
stapling och flexibilitet, personlighet och variation samt fungerar i olika miljöer. Uttrycker 
kvalitet och identitet. Medger sammankoppling och minimerar monteringstid.  
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9. Slutsatser och rekommendationer 
Projektet har resulterat i modulförvaringen BLOX vilken är ett givet svar på det direktiv som 
satts från början. Målet var att med medvetenhet skapa ett definierat koncept, där en investering 
i hållbar formgivning och tillförelse av identitet sker. Uppdragsgivaren uttryckte önskemål om 
modulerbarhet med stor variation i användning och utseende. Dessa mål har uppnåtts till 
varierande grad. Ett tydligt definierat koncept är helt klart skapat, konceptet är med all säkerhet 
modulerbar har många användningsområden. Att tillföra och styrka någons identitet visade sig 
vara abstrakt tillämpat på många sätt. Jag vill mena att alla föremål utstrålar någon slags 
identitet som uppfattas på olika sätt av olika människor beroende på ens tidigare erfarenheter 
och upplevelser. Att mäta om BLOX tillför rätt identitet till användaren kan då ses som 
omöjligt, eller allfall väldigt individuellt! 
 
Att göra en produkt väldigt varierande kan resultera i en produkt utan ett definierat och 
medvetet uttryck. En produkt med stor variation är det klassiska LEGO, som kan i 
förvaringsforumet, skapa vilket förvaring som helst med miljontals variationer, men varje egen 
förvaring har ett eget uttryck och är svårt om inte omöjligt att koppla till en viss formgivare. 
Designen blir kundens, istället för J.Stangdells. Denna snäva linje mellan att skapa en given 
produkt som utstrålar varumärkets karaktär och värden, samtidigt som den kan varieras av kund 
har tangerats och lösts med en given grundmodul som kan varieras i innersida samt användas i 
många olika användningsområden.  
 
En av kunden utbytbar utsida var länge önskvärt, men kompromissade i modulens 
kvalitetskänsla och medvetna formgivning. Detta slutade i tre olika varianter vilka är bestämda 
vid produktion men inte kan ändras efteråt. Trots en produkt i olika utföranden knyter den 
stilrena ramen i form av aluminiumfasen på framsida samt konsolens diskreta brytning i sidor, 
ihop produktserien till en igenkännbar formgivning. En produkt som var färdig vid inköp av 
kund var önskat, där kunden inte behöver använda tid för montering av produkten, a `la IKEA -
koncept. Där endas personligt vald insida monteras eller varieras av kunden själv. Detta för en 
lyxigare upplevelse av BLOX i sin helhet.   
 
Projektet har skett med tillgång till egen kontorsmiljö, vilket har gett en lugn arbetsmiljö i 
kreativ miljö och fritt väggutrymme för inspiration. En engagerad uppdragsgivare med mycket 
återkoppling och egna tankar har bidragit till mycket energi i arbetet och på alla sätt ett mycket 
lärorikt, givande och roligt arbete. Mycket direktiv, vägledning och ett klart mål i sikte kan 
dock hämma kreativiteten i arbetet vilket i studentmiljö vanligtvis prioriteras högre.   
 
I vidare utveckling behöver funktionen att på ett smidigt sätt byta insida med flexibla 
komponenter testas och möjligen vidare utvecklas samt material testas och bestämmas. En 
exakt beräkning över kostnader i tillverkning av bockning av aluminiumprofil behöver ske, 
med komponenterna för att hålla samman stomme med konsol, samt produktion av konsol 
kanske det ändå blir ekonomiskt hållbart att helgjuta komponenten? 
 
Önskvärt vore att kunna skapa modulen med löstagbar konsol –baksida, detta för att kunna 
använda modulen fritt utan baksidan som annars döljer upphängningsanordning. Kanske kan 
modulen presenteras på fler användningsområden, i hängande utförande eller med belysning 
inuti? 
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11. Bilagor 
1. Trendrapport 
 Pure 
 Future Perfect 
 Supersport  

2. Konkurrentanalys 
 Modul förvarings och hyllsystem: 
 Montana 
 Voice 
 Sweed 
 GAD 
 Muuto 
 Karl Andersson och söner 
 Kam Kam 
 Vägghyllor generellt: 
 Röshult 
 Studio Frederik Roije 
 Karin Mannerstål  

3. Ritning 

4. Ritning –Parts 

5. Ritning –Stomme  

6. Gantt – schema 

  



BILAGA 1 – Trendrapport. 
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BILAGA 2 - Konkurrentanalys 
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BILAGA 4 – Ritning  

 
 

Ingår endast i fullständig version för företaget. 

 
 

Ingår endast i fullständig version för företaget. 
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BILAGA 4 – Ritning PARTS  

 
 

Ingår endast i fullständig version för företaget. 
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BILAGA 5 – Ritning STOMME  

 
 

Ingår endast i fullständig version för företaget. 
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BILAGA 6 – Gantt schema  


