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Sammanfattning 
Den här rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörs-
utbildningen, Teknisk design – Produktdesign vid Luleå tekniska universitet. 
Projektet omfattar en period på tio veckor (15 hp) och utfördes under 
vårterminen 2016.  
 
För ett företag är det viktigt att kunna visa sina kunder vad de har att erbjuda. 
Om möjligheten inte finns är det svårare att etableras på marknaden och vara 
lika konkurrenskraftig som företag som kan visa vad de erbjuder. Det här är 
ett problem som Skellefteå Snickericentral (SSC) står inför då de upplever att 
de inte kan visa kunderna vad de kan göra.  
 
Syftet med det här projektet har varit att formge ett grundutförande för 
kollektioner som SSC kan komma att kommersialisera för att tydligare 
definieras på marknaden inom skåp och inredning. Målet har varit att ta fram 
ett koncept för ett högskåp, ett väggskåp och bänkskåp samt inredning i form 
av hyllplan. Kundgruppen för kollektionen är skolor och förskolor där skåpen 
ska anpassas för köksmiljö. Projektet har baserats på frågeställningarna: 

    Hur formges en produkt efter de preferenser som finns hos de olika 
målgrupperna för en skåpkollektion?  

    Vad gör att en produkt uppfattas som miljövänlig? 
 Hur framhävs Skellefteå snickericentrals företagsidentitet i en 

produktserie? 
 Hur förmedlas känslor genom en produktfolder? 

 
Projektet är baserat på en stage-gate-modell där följande processer arbetats 
igenom; planering, litteraturstudie, kontextundersökning, analys, 
idéutveckling, konceptutveckling, detaljutveckling och implementering. 
Arbetet är baserat på den teoretiska referensramen som litteraturstudien 
genererade och utgörs av ämnen som hållbar utveckling, produktstyling, 
materiallära och gyllene snittet. 
 
Projektet resulterade in ett koncept för ett basutförande av en skåpkollektion 
bestående av ett högskåp, ett väggskåp och ett bänkskåp med lådor anpassat 
för köksmiljöer till skolor och förskolor. Kollektionen är stilren med raka 
former och stora tydliga handtag i metall med avslöjande infästning. Till 
kollektionen har ett tillhörande koncept för en produktfolder tagits fram 
baserat på företagets grafiska manual.  Genom produktfoldern öppnas 
möjligheten för SSC att visualisera vad de har att erbjuda på marknaden som 
kan leda till en ökad kundgrupp hos företaget.  
 
NYCKELORD: skåp, skåpkollektion, köksmiljö, formgivning, bänkskåp, 
högskåp och väggskåp  



 

Abstract  
 
This report presents a degree of Bachelor, Industrial Design - Product Design 
at Luleå University of Technology. The project covers a period of ten weeks 
during the spring semester of 2016.  
 
As a company it is important to be able to show their customers what they 
have to offer. If that option is not available, it is difficult to establish 
themselves on the market and be as competitive as companies that can show 
what they can offer. This is a problem that Skellefteå Snickericentral (SSC) 
face as they feel that they can’t show customers what they can do. 
 
The purpose of this project was to create a basic design for a collections that 
SSC could commercialize to increase the chances of establish themselves on 
the interior market. The goal was to develop a concept for a high cabinet, a 
wall cabinet and base cabinet and interior in the form of shelves. The 
customer group for the collection are schools and kindergartens where the 
cabinets will be adapted for the kitchen environment. The project has been 
based on the questions: 
 
• How is a cabinet collection for the preferences of different targets? 
• What makes a product perceived as environmentally friendly? 
• How is the identity of Skellefteå snikericentral highlighted in a product line? 
• How are emotions conveyed by a product folder? 
 
The project is based on a stage-gate model in which following processes have 
been worked through; planning, literature, context, analysis, idea- and concept 
development, detailed design and implementation. The work is based on the 
theoretical framework that the literature study generated and consist of topics 
such as sustainable development, product styling, materials science and the 
Golden Section. 
 
The project resulted in a concept of a basic version of the cabinet collection 
consisting of a high cabinet, a wall cabinet and a base cabinet with drawers 
and designed for kitchen environments to schools and kindergartens. The 
collection is stylish with straight shapes and large clear metal handles with 
revealing attachment. The collection has an associated concept for a product 
leaflet that has been developed based on the company's graphic manual. The 
product folder opens the possibility for the SSC to visualize what they have to 
offer on the market and can lead to an increased customer base of the 
company. 
 
KEYWORDS: cabinet, cabinet collection, collection, kitchen environment, 
design, base cabinets, cabinet and wall cabinet 
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1 Introduktion  
Det här dokumentet omfattar ett examensarbete om 15 poäng vid Luleå 
tekniska universitet inom Teknisk Design – Produktdesign som pågått mellan 
29/3 till 17/6 våren 2016. Uppdragsgivaren Skellefteå snickericentral, 
kommer framöver att benämnas som SSC, har bett om hjälp med uppdraget 
att ta fram och formge basen för företagets mest miljövänliga skåpkollektion. 
 
1.1 BAKGRUND 

SSC är Nordens ledande snickerileverantör och har varit verksamma sedan 
1959. De erbjuder kunderna allt från vindstrappor, dörrar och glaspartier till 
pampiga träpaneler och specialinredning. SSC har en affärsmodell som 
innefattar hela kedjan från rådgivning till montering och har idag åtta fabriker 
spridda över landet. Två av snickerierna är specialiserade på möbelsnickeri 
och är lokaliserade i Kalix och Skellefteå.  

Som ett specialsnickeriföretag erbjuder SSC stora valmöjligheter till sina 
kunder. Produkterna kan anpassas efter önskade mått, inredning och ytskikt. 
Problemet för kunder blir att de har svårt att få en uppfattning av vad de 
beställer. Valmöjligheterna blir överväldigande och samtidigt odefinierade 
vilket gör att kunden ibland ser det som ett hinder snarare än en möjlighet.  

För utveckling av försäljning av skåp har SSC tagit fram ett koncept som 
omfattar framtagning av fyra olika skåpkollektioner med olika teman. Detta 
ska vara ett hjälpmedel för kunder vid beställningar. Önskemål ska 
fortfarande vara möjligt för kunden att ställa men med en ”färdig” skåpdesign 
ska nu kunden få en klar uppfattning om hur skåpen kan komma att se ut. 
Genom det här examensarbetet kommer kollektionen Planet att formges 
Namnet är givet sedan innan och kommer att representera företagets mest 
miljövänliga skåpkollektion. 
 
Framtidsvisionen som SSC ser med det här projektet är att de genom att 
definiera sina produkter och ta fram typiska utföranden göra det lättare för 
kunderna samtidigt som det för företaget ska öppna möjligheterna att plocka 
större marknadsandelar. Det ser även detta som en möjlighet att underlätta i 
kalkylprocessen som till större del kan bli standardiserad.  
  
1.2 NULÄGESBESKRIVNING 

På SSC menar de att kunder idag föredrar att få se färdiga exempel på hur 
möblerna kommer att se ut och menar att det är lika enkelt för kunderna att 
istället gå till någon av konkurrenterna som kan erbjuda den tjänsten.  
 
SSC har i dagsläget en skåpfolder med enkla digitala skisser över vilka typer 
av skåp de erbjuder och innehåller typiska sjukhusanpassade utföranden. I 
foldern finns inget direkt fokus på design eller estetisk bredd och 
valmöjligheter. Detta är något som SSC ser som ett stort problem då de tror att 
de går miste om många kunder då de inte kan visualisera vad de egentligen 
har att erbjuda. Idag kan företaget bara hänvisa kunder till tidigare utförda 
projekt för att påvisa deras expertis och kreativitet inom skåpdesign. 
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1.3 INTRESSENTER  

Uppdragsgivarens behov är att underlätta valprocessen hos kunden genom att 
kunna visualisera exempel på vad de har att erbjuda inom skåp och 
skåpinredning. Genom att formge en skåpkollektion och ta fram en 
produktfolder som förmedlar en känsla underlättas valen för kunden. Detta 
bidrar i sin tur till att kunderna i större grad blir medvetna om vad de 
beställer samtidigt som SSC’s utförande blir effektivare i alla led då de i ett 
tidigare stadie vet vilket utförande som kunden efterfrågar. 
 
Det är främst riksbyggare och byggentreprenörer samt företag som 
sammankopplas med offentlig verksamhet som beställer skåp av SSC. Dessa 
utgör målgruppen för framtagningen av kollektionen Planet. Mer avsmalnat är 
det projektet riktat till skolor och förskolor som ställer höga krav på estetik, 
kvalité och miljö som den här kollektionen kommer att rikta sig till. SSC menar 
att dessa grupper är beredda att betala ett högre pris för kvalitativa produkter 
tillverkade och producerade på ett miljövänligt sätt. Kollektionen är tänkt att 
monteras i personalkök och dylikt och är inte lämpat som 
storkök/industrikök.  
 
De primära intressenterna vid formgivning av skåpkollektionen är 
slutanvändarna, alltså personal som kommer att vara den grupp som kommer 
i daglig kontakt med skåpen. Även arkitekterna som förskriver skåp till 
ritningar är en målgrupp som spelar en viktig roll för att SSC’s tjänster ska bli 
aktuella för arbetet.  
 
Tillverkarna och leverantörer blir i det här avseendet sekundära intressenter 
som har en avgörande roll för vad som är möjligt att utföra men inte den 
primära gruppen att tillfredsställa. Även inköparna till dessa byggen blir en 
sekundär intressent i formgivningsarbetet då de inte har en aktivt avgörande 
roll för hur skåpen bör se ut vid inköp.  
 
Vid utformning av produktfoldern är inköparna och arkitekterna de primära 
intressenterna och slutanvändarna blir sekundära. Detta eftersom det i första 
hand kommer att vara SSC’s kunder samt arkitekterna som jobbar med dem 
som kommer att vara i kontakt med produktfoldern och inte slutanvändarna. 
 
Intressenter som inte är direkt berörda av projektet är montörer och 
underhållspersonal av skåpmöblerna.  
 

1.4 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet är att formge ett basutförande för en av fyra kollektioner 
anpassat efter befintliga tillverkningsmetoder för att göra SSC tydligare på 
marknaden med visuellt material. Genom att erbjuda kunden visuellt material 
på typiska utföranden som SSC som företag kan erbjuda väntas företaget 
kunna plocka fler marknadsandelar och kunder hos konkurrenter.  
 
Målet är att formge ett basutförande av en skåpkollektion bestående av tre 
olika skåpmodeller, ett högskåp, ett väggskåp och ett bänkskåp. 
Formgivningen av skåpinredning kommer bestå av ett hyllplan. Resultatet ska 
visualiseras i en produktfolder på max två A4-sidor.  
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Frågeställningar som projektet kommer att besvara är: 
    Hur formges en produkt efter de preferenser som finns hos de olika 

målgrupperna för en skåpkollektion?  
    Vad gör att en produkt uppfattas som miljövänlig? 
 Hur framhävs företagsidentiteten i en produktserie? 
 Hur förmedlas känslor genom en produktfolder? 

 
1.5 AVGRÄNSNINGAR  

Konceptet för grundutförandet av tre olika typer av skåp, inklusive 
skåpinredning kommer att formges enligt framtaget tema och vara 
representativa för kollektionen Planet. Detta innebär att inga tekniska 
lösningar kommer att inkluderas i designen inom det här projektet. 
Kollektionen kommer att bestå av ett högskåp, ett väggskåp och ett bänkskåp 
och representera SSC’s mest miljövänliga skåpkollektion.  
 
Skåpen kommer inte att vara måttbestämda då SSC erbjuder 
specialanpassning av sina produkter, modellerna kommer istället att vara 
baserade på proportioner och förhållanden mellan olika sidor. Värt att nämna 
är att proportionerna inte kommer vara absoluta då kunden fortfarande har 
möjlighet att specificera måtten. I och med detta kommer ergonomi inte att 
analyseras i projektet. Skåpinredning som kommer behandlas inom det här 
projektet består av formgivning av hyllplan. Projektet kommer inte innefatta 
bestämmelse av ytskikt och ytbehandling då även det är en faktor som kunden 
har möjlighet att ändra på.  
 
Skåpkollektionens formgivning kommer att vara anpassad efter de befintliga 
och tillgängliga tillverkningsmetoder som SSC använder idag. En ytlig 
produktionsbeskrivning för skåptillverkningen kommer att tas fram men 
kommer inte fungera som en fullständig produktionsbeskrivning. 
 
Då detta projekt är tidsbegränsat till tio veckor kommer endast digitala 
modeller av skåpkollektionen att tas fram. Resultatet kommer att 
sammanställas i en produktfolder på max två A4-sidor. Folderns layout 
kommer att utformas med hänsyn till den befintliga grafiska manualen som 
SSC använder sig av idag. Produktfoldern kommer att innehålla realistiska 
bilder av skåpen från olika vinklar och relevant produktinformation.  
 
Projektet kommer inte att innefatta beräkning av kostnader för produktion av 
produkterna i kollektionen. En egen design och utformning av gångjärn eller 
bänkskiva kommer inte innefattas i projektet. Under projektet kommer inga 
fysiska modeller tas fram och en kundundersökning av slutresultatet kommer 
inte att genomföras.  
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1.6 RAPPORTENS STRUKTUR 

Detta arbete beskrivs i kronologisk ordning. Arbetet inleds med kapitel ett där 
projektets omfattning, syfte och mål beskrivs. I kapitel två behandlas den teori 
som projektet grundar på med referenser. I kapitlet tre beskrivs metod och 
genomförande av projektet där samtliga faser prepareras. I kapitel fyra 
presenteras resultatet som genererats av de olika faserna och avslutas med en 
presentation av slutkonceptet. I kapitel fem diskuteras resultatet och samt 
innefattar rekommendationer för fortsatt arbete. I kapitel sex beskrivs de 
slutsatser som projektet resulterat i och avslutas med kapitel sju som 
behandlar rekommendationer för vidare arbete. 
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2 Teoretisk referensram 
De här kapitlet behandlar den teori som arbetet är grundat på och som 
använts som stöd för utformningen av skåpkollektionen Planet samt 
framtagningen av layouten för produktfoldern. 
 
2.1 TEKNISK DESIGN 

Nedan introduceras ämnet teknisk design följt av överskådlig teori kring 
produktutveckling.  

2.1.1 Vad är teknisk design? 

Traditionellt sätt har produktutvecklande företag enligt Johannesson, Persson 
& Pettersson. (2013) skilt på konstruktion och design. Konstruktion 
motsvarar den del av produktutvecklingen som ser till att produkten fungerar 
som den ska med dess tekniska funktioner och design motsvarar den del som 
används för att utforma produkten så att människan ska förstå, uppskatta och 
använda produkten. Idag är det allt viktigare att konstruktion och design 
utvecklas parallellt. 
 
Det är svårt att sätta ord på vad en vad en person med utbildningen teknisk 
designer gör. Luleå tekniska universitet (LTU, 2016) beskriver utbildningen 
för högskoleingenjörer i Teknisk design på universitetet så här: 
 

I en föränderlig värld som blir allt mer interaktiv och digital, skapas en stor 
efterfrågan på designingenjörer som kan utveckla hållbara lösningar med 

utgångspunkt i människans behov och förutsättningar. 
 

Genom den konstanta utvecklingen som människor lever i idag ställs 
samhället inför nya utmaningar hela tiden. Världens befolkning ökar samtidigt 
som människor idag lever längre, detta i kombination med knappa resurser 
och ett ökat tryck på sjukvården. En teknisk designer utbildas till att möta 
dessa utmaningar genom att lära sig hantera komplexa problem och 
identifiera hållbara lösningar (TU Delft, 2016). Sammanfattningsvis kan 
teknisk design beskrivas som design med människan i fokus. 

2.1.2 Drivkrafter för produktutveckling  

Produktutveckling innefattar utveckling av både tjänster och fysiska föremål. 
Enligt Johannesson et al. (2013) har varje produkt som ska utvecklas en 
kravbild som utgår ifrån den tilltänkta målgruppen av produkten. I huvudsak 
så menar författarna att det finns tre separata drivkrafter som leder till 
produktutveckling; teknik-, marknads- och samhällsdriven produktutveckling. 
Vid teknikdriven produktutveckling anpassas och implementeras teknik på 
nya sätt vilket öppnar upp för nya möjligheter som marknaden inte kunnat 
förutse. Med marknadsdriven produktutveckling ska kundernas behov 
tillfredsställas, detta ofta genom nya kombinationer av redan befintlig och 
beprövad produkter samt en kombination av marknadens krav och 
konkurrerande produkter. Samhällsdriven produktutveckling utgår från 
lagstiftningar och regler och är något som producenterna måste anpassa 
produktionen efter snarare än något de på eget bevåg strävar efter.  
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2.1.3 Hållbar utveckling 

Enligt Elvingson (2016) myntades definitionen av hållbar utveckling under 
Brundtlandrapporten (Our Common Future) av Brundtland G et al. (1987) 
som ”development that meets the need of the present without compromising 
the abuility of the future generatione to meet their own needs”(s. 41). 
 
Enligt artikeln skriven av Elvingson (2016) för Nationalencyklopedin fordrar 
hållbar utveckling en helhetssyn, långsiktighet och ett globalt perspektiv.  Vad 
som är hållbar utveckling tolkas av vissa enligt författaren vara att det är 
naturen och ekosystemets kapacitet som avgör för vad som är hållbart. Andra 
menar att även ekonomisk- och socialhållbarhet inkluderas i termen hållbar 
utveckling. Även Johannesson et al. (2013) behandlar dessa kategorier av 
hållbar utveckling och beskriver dem enligt nedan: 
 
Ekologisk hållbarhet – Produktutveckling handlar om att undvika utsläpp i 
naturen och ta hänsyn till att jordens och vattnets naturliga 
produktionsförmåga bevaras. Produktens miljöpåverkan genom hela dess 
livslängd är viktig och faktorer som materialåtervinning och 
energieffektivisering behandlas. 
 
Ekonomisk hållbarhet – Företagen drivs på ett sådant sätt att människor och 
materiella resurser tas till varas på bästa sätt. Något som företag förstår allt 
mer idag är att om affärsverksamheten ska vara långsiktig och stabil är hållbar 
miljö och ett hållbart samhälle en förutsättning.  
 
Social hållbarhet – Grundar sig i de mänskliga behoven där ett dynamisk och 
långsiktigt stabilt samhälle utvecklas. Här handlar det om både det lokala och 
globala perspektiven vad gäller samhällsplanering.  
 
2.2 PROPORTIONER 

För en produkt som går att anpassa i mått lämnas stora utrymmen för att 
utseendet förändras. Genom proportionsbestämning kan produkten behålla 
samma utseende trots måttförändringar. Nedan följer teori som behandlar 
proportioner.  

2.2.1 Det gyllene snittet 

I boken Product design (Baxter, 1996) beskrivs ett experiment där personer 
blir tillbedda att dela upp en linje i de mest tillfredsställande proportionerna. 
Resultatet tenderar ofta till att personerna delar linjen så att förhållandet 
mellan linjerna blir 0,618 – det gyllene snittet. Baxter (1996) menar att 
människor uppfattar det som att det ”känns rätt” helt enkelt. Förhållandet 
härstammar i Fibonaccis talföljd som baseras i naturens formgivning av 
exempelvis bladverken i träd. Mönstret kan identifieras i en matematisk 
kontinuitet och består av att de två föregående talen blir summan till det 
tredje talet som följer (Hargitta I & hargitta M, 1994). Talserien ser ut såhär: 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… och så vidare och fortsätter i all oändlighet (Baxter, 
1996).   
 
Vidare beskriver Baxter (1996) att förhållandet även förekommer i en 
tvådimensionell variant, även kallat den gyllene rektangeln (Friberg, 2016). 
En kvadrat av valfri storlek kan ritas upp, genom att den utökas med en 
rektangel som är 0,618 av kvadratens bredd fås det gyllene snittets 
proportioner, se Bild 1. 
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Bild 1 - Den gyllene rektangeln 

 
Enligt Friberg (2016) så utgör dessa gyllene rektanglar standardformat för 
bland annat många målningar, tavlor och flaggor.  
 
Baxter (1996) menar att vissa matematiskt naturliga former föredras då de är 
baserade på evolutionära fördelen av att människan lärt sig identifiera 
naturliga former. Genom det gör författaren slutsatsen att former som har 
ursprung från naturen i större grad föredras av människan.   
 
Genom medvetenhet av tillfredsställande proportioner användes denna teori 
som inspiration vid konceptutveckling. Proportioner, eller förhållanden 
mellan olika sidor, kan bestämmas av olika skäl. Vid formgivning av en 
produkt kan den estetiska faktorn vara aktuell att ha i åtanke. Även praktiska 
egenskaper som rymden eller ytan produkter tar upp i rummet är avgörande 
för val av lämpliga proportioner.   

2.2.2 Standarder i köksmiljö 

Boken Arkitektens handbok skriven av Bodin, Hildemark och Stintzig (2008), 
samtliga lärare vid arkitekturskolor, skapades i syfte att ge arkitekter basfakta 
för sitt yrke. Boken summerar fakta i form av ikoner, tabeller och illustrativa 
bilder. En bild i boken tolkas som en illustration av mått på olika standarder 
av mått på skåp måttsatt i millimeter. Där kan följande standardmått avläsas: 
 
Arbetshöjden på bänkskåp är 900 mm inklusive bänkskiva och sockel och har 
ett djup på 600 mm. Sockeln placeras 60 mm in för bättre fotutrymme. 
Högskåp tillverkas i höjderna 2250 mm, alternativt 2100 mm med ett 
skåpdjup på 565 mm. Väggskåp placeras 500 mm ovan bänkskåpen och 
tillverkas för att uppnå samma höjder som högskåpen. Väggskåpen har ett 
mått för djupet på 300 mm. Skåpens höjder beskrivs även av Thiberg (2007) 
samtliga mått kan summeras i Bild 2. 
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Bild 2 - Skåpmått 

 
Vid formgivning av skåptillverkning är det viktigt att skåpen är kompatibla 
med annan köksutrustning. Genom att ha standardiserade köksmått i åtanke 
presenteras skåpmöbler som till en hög grad kan installeras som vilket annat 
kök som helst.  
 
2.3 FORMGIVNING 

För ett formgivningsarbete av en skåpkollektion är det viktigt att kunna 
motivera val. Nedan följer relevant teori om formgivning som har varit till 
grund för formgivningen av skåpkollektionen Planet.  

2.3.1 Produktstyling 

Att ge en produkt både praktiska och visuellt tilltalande egenskaper är en 
komplicerad process (Baxter, 1996) och är något som arbetas med genom 
hela utvecklingsarbetet. Den direkta visuella effekten produkten har hos 
människan är att den avgör vart fokus hos en betraktare hamnar. Baxter 
(1996) menar att produktstyling i allra högsta grad baseras på sociala-, 
kulturella- och marknadsfaktorer. Oavsett tid i historien så har kulturen 
influerat hur produkter stylas. Inom den kulturella kontexten avgör sociala 
trender modet som in sin tur påverkas av hur vågad marknaden är att sticka 
ut från etablerade normer.   
 
Baxter (1996) beskriver tre olika sätt som en produkt bör vara attraktiv på för 
en betraktare. Först och främst ska den visuellt tilltalande ut och fånga 
betraktarens uppmärksamhet. Sen så ska produkten vara åtråvärd för 
betraktaren. Genom att lyckas göra så att kunden vill ha produkten är mycket 
vunnet. Sist men inte minst ska en kombination av de två föregående 
egenskaperna uppnås som gör så att kunden dras till produkten. 
 
Johannesson et al. (2013) menar at det är viktigt att ta fram produkter som 
kunder ser som ett nöje att använda och att kunder inte enbart väljer 
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produkter utifrån dess kvalité.  En produkt bör även, enligt författarna, på ett 
enkelt sätt visa användare vilka funktioner den erbjuder för att de ska 
uppfatta produkten som användbar.  
 
För formgivning av en skåpkollektion är det viktigt att vara medveten om 
faktorer som påverkar vad en produkts uttryck influeras av. Även insikten av 
att styling är en process som pågår från start till färdig produkt och inget som 
sker i sista stund har för det här projektet satt grunden för arbetsupplägget.  

2.3.2 Gestaltfaktorer 

Enligt NE grundade Kurt Koffka, Max Wertheimer och Wolfgang Köhlner en 
inriktning inom psykologin som kallas gestaltpsykologi. Den behandlar bland 
annat gestaltlagar som beskriver hur olika element tillsammans bildar olika 
gestalter.   
 
Monö (1997) skriver i sin bok, Design for product understanding om dessa 
lagar som beskrivs nedan.  
 

• Symmetrifaktorn – Människan har lätt för att läsa in symmetri i bilder 
och mönster även om det inte är exakt symmetriskt läses det 
fortfarande in som det. 

• Geometrifaktorn – Människan har lättare att identifiera enkla 
geometriska former än mindre tydliga eller komplicerade geometrier.  

• Närhetsfaktorn – Objekt som placeras nära varande tolkas av 
människan som att de hör ihop. 

• Likhetsfaktorn – Objekt med liknande egenskaper tolkas av människan 
som att de hör ihop. 

• Ytfaktorn – Gestalter upplevs tydligare ju mindre det omslutande 
området är.  

• Slutenhetsfaktorn – Linjer som omsluter en yta uppfattas som en helhet 
även om linjen inte är riktigt sluten. 

• Den goda gestaltens lag - Människan kan urskilja mönster i en ”röra” och 
vill hitta kontinuitet i kurvor. 

• Den gemensamma rörelsens faktor – element med en gemensam rörelse 
tolkas av människan som att de hör ihop. 

• Erfarenhetsfaktorn – Människan kan lättare identifiera en gestalt som 
tidigare har betraktats i ett annat sammanhang. 

 
När arbete som handlar om formgivning av föremål eller layouter är det bra 
att kunna stärka resultatet med erkända riktlinjer. Genom att inspireras av 
och förhålla utformningen till dessa riktlinjer förstärks chanserna av att 
arbetet förmedlar rätt känsla och intryck då dessa faktorer är generella och 
tolkas på samma sätt av alla.  

2.3.3 Symmetri 

Symmetri har länge varit associerat med skönhet och kan återfinnas nästan 
överallt i naturen både hos människan, djur och växter. Det är tre grundtyper 
av symmetri som beskrivs i boken Universal Principles of Design av Lidwell, 
Holden & Butler. (2003) är reflective-, rotational- och translation symmetry 
och är hämtade från boken Elements of Dynemic Symetry (Jay Hambidge 
1978).  
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Nedan förklarar Lidwell et al. (2003) vad de olika symmetrierna innebär. 
 
Reflective symmetry – Spegelsymmetri, se Bild 3, innebär att ett element 
återspeglas på andra sidan av en central axel eller en så kallad ”spegellinje”. 
Speglingen kan förekomma runt vilken axel som helt så länge elementet ser 
lika ut på båda sidor om spegellinjen. Ett exempel på den här typen är 
symmetri är en fjärils vingar. 

 
Bild 3 – Spegelsymmetri 

  

Rotation symmetry – Roterande symmetri, se Bild 4, innebär att likadana 
element förekommer runt en gemensam rotationspunkt. Exempel på den här 
typen av symmetri förekommer hos solrosens blomblad. 

 
Bild 4 - Roterande symmetri 

 
Translation symmetry – Förskjuten symmetri, se Bild 5, innebär att samma 
element kan förekomma på ett annat ställe och är inte beroende i förhållande 
av en punkt eller axel. Kravet är att objektet är vridet på samma sätt oavsett 
vart det förekommer. En förskjuten symmetri är till exempel ett fiskstim. 

 
Bild 5 - Förskjuten symmetri 

 
Vidare beskrivs symmetrin som en potentiellt fördelaktig egenskap ur 
designsynpunkt då symmetriska former får mer uppmärksamhet av en 
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observatör jämfört med asymmetriska föremål. Symmetri kan användas för 
att skapa balans, harmoni och stabilitet i en design (Lidwell et al. 2003). 

2.3.4 Dieter Rams designprinciper 

I boken Design: process och metod (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind. 2015) 
beskrivs följande tio designprinciper som Dieter Ram har tagit fram: 
 
1. God design är innovativ – Innovativ design utvecklas alltid tillsammans 
med tekniken som är i framkant. Innovation kan inte vara målet vid ett 
designarbete. 
 
2. God design gör produkten användbar – En produkt med god design 
framhäver användbarheten och tar bort distraktionerna.  
 
3. God design är estetisk – En produkt som används dagligen påverkar 
människor och deras beteende. Det är därför en väsentlig del för produktens 
användbarhet att den är estetiskt tilltalande.  
 
4. God design gör en produkt begriplig – Produkten ska vara lätt att förstå, 
den ska vara intuitiv och i bästa fall helt självförklarande genom att den i 
designen klargör sin struktur.  
 
5. God design är diskret – När en produkt varken ska vara ett prydnads- eller 
ett konstföremål och uppfyller bäst sitt syfte när den är som ett verktyg. 
Designen bör vara neutral och lämna plats för användarens personliga 
uttryck.  
 
6. God design är ärlig – Genom att göra en produkt ärlig menas att den inte 
manipuleras eller förvrängs till något som användaren tolkar till löften på 
egenskaper, något som produkten inte kommer att kunna hålla.  
 
7. God design är långsiktig – Undviker tillfälliga trender och blir därmed inte 
heller föråldrat och kan hålla längre, även i dagens slit- och slängsamhälle. 
 
8. God design är grundlig in i minsta detalj – Inget i designen får lämnas åt 
slumpen. Med noggrannhet i designprocessen visas omsorg om användaren.  
 
9. God design är hållbar – Produkten sparar på resurser och minimerar 
föroreningar i hela produktens livscykel. 
 
10. God design är så lite design som möjligt – Designen har fokus på de 
väsentliga aspekterna och belastas därmed inte med onödigheter. Tillbaka till 
renhet och enkelhet. 
  
Till stor del handlar formgivning om hur betraktaren uppfattar ett föremål och 
utifrån det bildar en uppfattning om föremålet är attraktivt eller inte. Genom 
dessa designprinciper formuleras ett sammanhang som ska kunna appliceras 
på en produkt som är av god design. Principerna har fungerat som ett stöd i 
utformningsarbetet och höjt medvetenheten om att kunna motivera designen. 
Just Dieter Rams designprinciper valdes till projektet för att de är principer 
som ett flertal gånger nämnts under utbildningen och ansågs vara intressanta 
att jobba efter då de är så välkända.  
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2.4 FÄRGLÄRA 

Lidwell et al. (2003) beskriver färg som ett verktyg för att påkalla 
uppmärksamhet, gruppera element och framhäva funktionen samt det 
estetiska hos en produkt. Wikberg Nilsson et al. (2015) påpekar även att 
färger kan användas för att förstärka gestaltning eller identifikation av ett 
varumärke. 
 
Färg kan beroende på hur den används lyfta en produkt och göra den mer 
intressant och estetiskt tilltalande men om den används på fel sätt kan både 
form och funktion hos produkten missgynnas. Lidwell et al. (2003) menar att 
färger ska användas sparsamt och att antalet färger ska begränsas till vad ögat 
kan klara av att registrera vid en snabb blick, max fem färger. Färger kan 
kombineras på olika sätt för att uppnå en tilltalande kombination. Genom att 
till exempel kombinera färger som ligger intill varandra i den analoga 
färgcirkeln, se Bild 6, färger som är placerade mitt emot varandra i cirkeln 
eller genom färgkombinationer som återfinns ute i naturen (Lidwell et al. 
2003). Författarna beskriver även att grå är en säker färg att använda för att 
gruppera föremål utan att övriga färger ska behöva tävla om betraktarens 
uppmärksamhet.  
 

 
Bild 6 - Analoga färgcirkeln 

 
Lidwell et al. (2003) fortsätter sin beskrivning med att mättade färger ska 
användas för att tillkalla uppmärksamhet medan svagare färger ska användas 
när fokus ligger på prestanda och effektivitet. . Generellt sätt så uppfattas 
ljusa, mindre starka kulörer som seriösa och vänliga medan starka kulörer 
anses vara spända och dynamiska. Viktigt att vara medveten om är att 
symbolik hos färger är enligt Lidwell et al. (2003) olika och varierar beroende 
på kultur och geografi. Alla har sin egen tolkning och symbolik för olika 
kulörer.  
 
Alla produkter är färgsatta, antingen väl genomtänkta färgval eller 
slumpmässigt utvalda färger, oavsett skickar färgen ut signaler och ger ett 
intryck hos betraktaren. Att vara medveten om vilka färger som får utsmycka 
produkterna och informationsmaterial är därför mycket viktigt för att ge rätt 
intryck till tänkt målgrupp. 
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2.5 MATERIAL 

Då skåpkollektionen är tänkt att tillverkas åt kunder i framtiden är det viktigt 
att hänsyn visas till materialval och att ha en grundläggande förståelse för 
materialen som möblerna kommer att bestå utav.  

2.5.1 Plywood 

Enligt Englund (2016) är plywood ett skivmaterial som består av 3-21 stycken 
hoplimmade lager av trä där de olika lagren är korslagda så att trämaterialets 
enskilda egenskaper fördelas lika i alla riktningar. Materialet bildar en typ av 
faner. Limtyp och träråvara varierar beroende på slutmaterialets 
användningsområde. För möbler och inredning är snickeriplywood vanligast 
förekommande. 

2.5.2 MDF 

MDF, står för medium density fiberboard (NE, 2016) och beskrivs som en 
fiberskiva bestående av fibrer som binds samman med ett bindemedel, 
vanligen urealim. Vidare beskrivs att materialet är vanligt förekommande vid 
tillverkning av möbler.  

2.5.3 Laminat 

Materialet laminat utgöras enligt Jansson (2016) av olika material som 
sammanfogas och bildar ett nytt material med nya egenskaper. Vidare 
beskriver han att laminering, sammanfogningen av materialen, sker med hjälp 
av ett adhesivt ämne eller genom att värmas upp och sedan pressas samman. 
Materialet kan antingen vara parallellaminerat eller korslaminerat. Vid 
tillverkning av den förstnämnde varianten placeras skikten av materialen som 
ska sammanfogas med fiberriktningen åt samma håll medan i den sistnämnde 
varianten placeras skikten så att fiberriktningen fördelas vinkelrätt i 
förhållande till varandra. De olika laminaten får olika egenskaper, 
parallellaminat blir starkast i fiberriktningen medan korslaminat blir lika 
starkt i alla riktningar.  
 
Dekorativt laminat och används inom möbel- och byggnadsteknik. Den här 
typen av laminat består av papper och fenolharts som värmts upp och sedan 
pressats samman. Materialet har sedan täckts med ett dekorativt ytskikt i 
papper och som slutligen försluts med ett tunt lager malaminplast (Jansson 
(2016).  

2.5.4 Faner 

Enligt NE (2016) definieras faner som tunna skivor och består oftast av ett 
ädelt träslag. Faner framställs genom att antingen skäras eller svarvas och 
görs av speciellt utvalda stockar.  Ibland förbereds trät genom att de värms 
upp i vatten eller med ånga. Sedan kan en kniv på olika sätt vinklas och skära 
genom trät för önskad tjocklek och riktning på träfibrerna. Slutligen så torkas 
de tunna träskivorna innan de kan limmas (NE, 2016). Användningsområdet 
för träfaner förekommer som dekorativ ytbeläggning på möbler och 
snickerier, då är faneren oftast tunnare än en millimeter. Faner kan även 
limmas samman för att utjämna träts fuktrörelser och bildar då till exempel 
Plywood (NE, 2016).  
 
Då skåpkollektionen kommer att landa i ett konceptuellt stadie kommer inga 
material att vara definitivt bestämda. Att ha en förståelse för potentiella 
material bidrar ändå till förståelse av formgivningsmöjligheter, karaktär och 
potential.  
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2.6 MILJÖ OCH HÄLSA 

Skåpkollektionen Planet ska representera SSC’s mest miljövänliga 
skåpkollektion. Det är därför viktigt att vara medveten om konsekvenser 
bakom olika material och att kunna motivera varför ett material är lämpligt 
att använda.  

2.6.1 FSC 

FSC, förkortning för Forest Stewardship Council, är en produktcertifiering som 
innebär att trä i produkterna på ett ansvarsfullt sätt har producerats med 
hänsyn till människa och miljö, (FSC, 2016). Företag som bär certifieringen 
följer de standarder för skogsbruk som bland annat behandlar skydd för 
hotade djur och växter, säkra arbetsvillkor och skogsmarkens kapacitet ur ett 
tidsperspektiv.  

2.6.2 Formaldehyd emission  

Formaldehyd är en färglös gas med en karakteristisk stickande lukt som är 
lättlöslig i vatten (Eberson, 2016). Användningsområdena är spridda och 
används både till desinfektionsmedel och konserveringsmedel men även till 
syntetisk tillverkning av hartser som används vid tillverkning av bland annat 
vissa typer av plywood (Karolinska Institutet, 2016).  
 
Karolinska Institutet (2016) skriver på sin hemsida att formaldehyd är 
allergiframkallande vid hudkontakt och har blivit klassat som 
cancerframkallande av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC. 
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2016) beskriver att det i Sverige finns 
regleringar för vilka träbaserade skivor som är godkända att använda baserat 
på hur mycket formaldehyd som får avges. Regleringarna gäller för material 
som är sammansatta med bindemedlet urea- formaldehyd harts. Plywood med 
mörka fogar är ett undantag enligt dessa regleringar då materialet är 
sammansatt av Fenol-formaldehyd harts som inte avger den farliga gasen.  
 
Medvetenhet om vad valet av material har för konsekvenser är avgörande för 
att ta fram en produkt som kan kategoriseras som hållbar och miljövänlig. 
Skellefteå snickericentral (2016) skriver på sin egen hemsida att de ska 
undvika material som innebär en miljörisk och är därför mån om att både 
hälsa och miljö sätts i fokus vid produktutveckling.  
 
2.7 FÖRETAGSIDENTITET  

Enligt NE.se (2016) innefattar ordet företagsidentitet egenskaper som 
produktkvalitet, service, reklam och logotyper. Genom att skapa en identitet 
framhävs en röd tråd genom företaget. Ibland skiljs identitet och personlighet 
åt på ett företag. Där utgör egenskaperna personligheten medan identiteten 
bygger på de signaler som företaget skickar ut till medarbetare och kunder, 
både medvetna och omedvetna genom att besitta dessa egenskaper. 
 
Då ett standardutförande är tänkt att tas fram genom formgivningen av 
skåpkollektionen Planet är det viktigt att SSC’s företagsidentitet är 
framträdande genom hela kollektionen.  
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3 Metod och genomförande 
Det här kapitlet innefattar en beskrivning över vilka metoder som har använts 
i projektet. Texten sammanvävs med genomförandet av metoderna samt med 
motivering till varför de valdes.  
 
3.1 PROCESS 

Projektet är baserat på en stage-gate-modell som beskrivs av Cooper (1990). 
Modellen är framtagen för att ta en produkt från idé till försäljning och 
beskrivs som en utvecklingsprocess som är indelad i ett flertal steg. Mellan 
varje steg finns en kvalitetskontroll. Där finns ett antal kriterier som arbetet 
dittills måste ha uppfyllt för att arbetet ska kunna fortgå. Det är alltså i de 
stegen, stages, som arbetet utförs och i kvalitetskontrollen, gates, som arbetet 
valideras för vidare arbete.  
 
Det här projektet baserades på ett inledande arbete som behandlade en 
projektplanering följt av sex faser; litteraturstudie, kontextundersökning, idé-, 
koncept- och detaljutveckling och slutligen implementering.  
 
För varje fas ställdes förväntningar och mål upp för att få en tydlig struktur i 
arbetet. Efter litteraturstudien väntades en stor mängd teori ha samlats in 
som skulle stå till grund för metoder och referensram för följande faser. 
Kontextundersökningens syfte var att ta fram en bra grund och öka 
förståelsen för problemet som SSC stod inför. Denna fas skulle ge en grund för 
kommande faser genom att då bland annat kunna formulera en 
kravspecifikation och definiera målgrupp. Konceptutvecklingen skulle mynna 
ut i ett färdigt utförande baserat på kunskaper och erfarenheter från 
föregående faser genom viktning mot kravspecifikation och uppdragsgivarens 
samtycke. Den sista fasen inleddes med ett slutgiltigt koncept som skulle 
detaljutvecklas. Samtliga önskemål och krav förväntas vara tillfredsställda hos 
användare och uppdragsgivare med ett slutresultat som visualiserats i en 
produktfolder enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.  
 
3.2 PLANERING 

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är planering av ett projekt en god start för 
arbetet där berörda, syfte och genomförande planeras. Trots att alla problem 
inte går att förutse och att planen förmodligen kommer att förändras under 
projektets gång menar författarna att planeringen fyller syfte. Planering 
innebär att projektet startas upp, ökar förståelse för uppdraget samt att det 
fyller rollen av att vara en överenskommelse mellan de berörda inom 
projektet.  
 
Planeringen av projektet utfördes och sammanställdes in en projektplan där 
intressenter, syfte och mål, avgränsningar samt tillvägagångssätt lyftes fram 
och summerades i form av ett Gantt-schema som enligt Johannesson et al. 
(2003) är ett mycket enkelt sätt att planera upp tidfördelningen av ett projekt.  
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3.3 LITTERATURSTUDIE 

En grundläggande litteraturstudie genomfördes i syfte att ta fram en god 
referensram till projektets samtliga faser och arbetsmoment.  
 
Insamlad teori grundar sig främst på studielitteratur rekommenderade av 
Luleå tekniska universitet för kurser som ingått i utbildningen 
Högskoleingenjör Teknisk design – Produktdesign (utbildningsår 2013-2016). 
Även litteratur från referenslistor och artiklar från svenska institut har 
använts. Databasen Nationalencyklopedin och sökmotorn Google Scholar har 
även utnyttjats där sökord som benchmarking, företagsidentitet, formaldehyd 
och faner använts för att hitta definitioner och avhandlingar kring ämnen. Att 
hitta information på Google Scholar upplevdes vara ganska svårt. Artiklarna är 
av olika slag och det kan vara utmanande att formulera rätt sökord för att få 
fram önskat resultat vid sökning. Generellt har datainsamlingen gått bra men 
varit mycket tidskrävande.  
 
3.4 KONTEXTUNDERSÖKNING 

En kontextundersökning genomfördes i syfte att skapa en tydligare 
uppfattning av uppdragets uppkomst och det verkliga behovet. Metoder som 
användes var benchmarking, semistrukturerad intervju, webbaserade 
frågeformulär samt besök på snickerier.  

3.4.1 Benchmarking 

Metoden benchmarking bygger på att information om konkurrenter samlas in 
och jämförs. Det kan vara jämförelser av processer, produkter eller strategier 
ett företag erbjuder/använder. Företagens lösningar kan sedan användas för 
att imiteras eller, om möjligt, förbättras (Stefpen A. W. Drew, 1997). 
   
Vidare beskrivs olika grad av hur strukturerad en benchmarking är. Den kan 
genomföras informellt, semiformellt eller formellt. En informell benchmarking 
sker oregelbundet och utförs av en eller ett fåtal personer. Den baseras på 
exempelvis företagsbesök eller informella intervjuer och resultatet 
sammankopplas sporadiskt med andra aktiviteter. En semiformell 
benchmarking är något mer organiserad och utförs av team och resultaten 
utnyttjas i högre grad. En formell benchmarking är den mest omfattande 
varianten som utförs regelbundet och arbetas med på daglig basis.   
 
Stepfan och Drew (1997) påpekar att benchmarking i ensamhet inte är en 
metod för att uppnå konkurrenskraftiga fördelar men är en metod som bidrar 
till att få fram rätt information som kan leda till dessa fördelar. 
 
Metoden användes i projektet för att få en överskådlig bild över vilka 
produkter som konkurrerande företag på marknaden erbjuder idag. 
Information samlades in genom webbaserade besök på respektive företag för 
att identifiera produkter, kollektionsbredd, tillverkningsmaterial och typ av 
handtag på skåpen. Ett tiotal olika kollektioner observerades från olika 
leverantörer och informationen sammanställdes i ett Exceldokument samt i 
bildkollage för en visuell överblick av produkterna.  

3.4.2 Semistrukturerad intervjuer 

Enligt Denscombe, M. (2009) grundar en semistrukturerad intervju i att ett 
antal förutbestämda frågor och ämnen som ska behandlas. Detta är en flexibel 
intervjutyp där den intervjuade ska få utrymme att utveckla sina idéer och 
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tankar. Intervjutypen kan användas utvecklingsmässigt eftersom den inte 
behöver utföras på exakt samma sätt vid nästa intervjutillfälle utan kan 
anpassas efter situation (Denscombe, 2009). Författaren beskriver vidare att 
vid en semitrukturerad intervju ligger fokus på att den intervjuade ska få 
utrymme att utförligt få beskriva sina synpunkter vilket kan betyda att ämnen 
utöver de som lyfts av intervjuaren kommer fram.  
 
Viktigt under en intervju är att den som intervjuar tar en passiv och neutral 
hållning för att undvika påverkan av undersökningsresultatet. Denscombe 
(2009) beskriver att intervjuaren ska vara medveten om sitt bemötande och 
vara mån om att den som blir intervjuad är bekväm i situationen och är 
neutral till de uttalanden som den intervjuade gör. 
 
Metoden användes under ett flertal tillfällen under projektets gång. 
Inledningsvis med handledare på företaget för att samla kvalitativ 
information.  Genom detta framträdde en tydligare bild av projektets syfte, 
definition av målgrupper och intressenter av projektet. Vidare kunde 
intervjuer med intressenter och målgrupp utföras för ytterligare fördjupad 
förståelse för bakomliggande behov och preferenser. Samtliga intervjuer med 
målgrupper och uppdragsgivare utfördes med förberedda frågor som 
personerna blivit skickade sedan innan för möjlighet till förberedelse. Då 
möjlighet fanns spelades intervjun in och kompletterades alltid med 
anteckningar. 

3.4.3 Webbaserade frågeformulär 

Undersökningsmetoden, webbaserade frågeformulär, beskrivs i boken 
Forskningshandboken (Denscombe, 2009) som en lämplig metod vid småskalig 
samhällsforskning. Formulären kan enkelt skapas på färdiga formulärtjänster 
på internet och ger en snabb respons. Metoden är även mycket tidseffektiv 
jämfört med personliga intervjuer. Vidare beskriver författaren, enligt nedan, 
viktiga punkter att tänka på vid utformning av ett webbaserat frågeformulär: 
 
• Syftet av frågeformuläret ska förklaras 
• Information om forskarna ska framgå 
• Försäkra respondenten om anonymitet och konfidentiell behandling av 

svaren 
• Om nödvändigt, ge instruktioner om hur frågorna ska besvaras 
• Tacka för deltagande 
• Informera om hur länga formuläret uppskattas ta att fylla i 
• Textspråket bör anpassas för vald målgrupp 
• Ställ bara relevanta frågor 
• Använd en tydlig layout på frågeformuläret 
• Formulera frågorna tydligt så de inte kan misstolkas 
• Skriv frågorna i en lämplig ordning 
• Testa formuläret innan de skickas ut till utvalda personer 
 
Denscombe (2009) menar att internetbaserade frågeformulär är fördelaktigt 
både ur ett ekonomiskt- och ett tidsperspektiv. Andra fördelar som beskrivs 
är att datahanteringen är snabb, undersökningsmetoden medger en bred 
geografiskt teckning samt att den är miljövänlig då resor och fysiska papper 
inte behövs. 
 
Denna metod användes som komplement till intervjuerna för att samla en 



 19 

kvantitativ mängd data. Formuläret skapades med hjälp av tjänsten Google 
forms och byggde på flersvarsalternativ och öppna frågor med utrymme för 
personliga formuleringar. Formuläret skickades ut till delar av målgrupperna 
för projektet, som tidigare haft kontakt med uppdragsgivaren vid olika 
tillfällen, för att personerna skulle kunna ge så bra svar som möjligt då de haft 
erfarenheter från situationen tidigare.  

3.4.4 Observation 

Observationer är ett påtagligt och direkt sätt att samla in data på som grundar 
i att det i vissa fall är bättre att se vad som faktiskt sker istället för att fråga 
(Denscombe, 2009). 
 
Denscombe (2009) beskriver systematisk observation som en typ av 
observationer som lämpas för insamling av kvantitativ data och statistik för 
analys. Metoden skiljs från intervjuer och enkäter genom att vara en direkt 
observation av en händelse där data samlas in från verkliga situationer och är 
en empirisk metod för insamling av data. 
 
Observationer kan baseras på händelsernas frekvens, händelser vid ett 
specifikt klockslag, varaktigheten av en händelse eller ett urval av personer 
menar författaren. Vidare beskriver Denscombe (2009) att det som 
observeras måste vara av öppna beteenden som går att observera direkt. Det 
som ska observeras måste vara påtagligt och enkelt att registrera vilket 
innebär att observatören behöver göra en så liten tolkning av händelsen som 
möjligt. Observationen bör även vara oberoende av kontext samt vara 
utformad på ett fullständigt sätt vilket innebär att observatören är förberedd 
på, i så lång utsträckning som möjligt, alla tänkbara scenarion.  
 
Denna metod användes för att observera beteendemönstret hos en målgrupp i 
köksmiljö för att utreda frågan av hur väl de hittar i kökets skåpmöbler. Detta 
genomfördes genom att observera hur många skåp/lådor som personen 
öppnade innan ett föremål plockades fram vilket indikerade hur väl personen 
hittade i köket. Resultaten antecknades in en tabell med kategorierna glas, 
tallrik, bestick och mugg. Då en person plockade fram en tallrik efter första 
låda som öppnats antecknades en etta i tabellen under kategorin tallrik. Andra 
och tredje försök för att hitta önskat föremål presenterades med en tvåa 
respektive en trea i tabellen. Köket som observationen genomfördes i visas i 
Bild 7 och Bild 8. 
 

 
Bild 7 - Personalkök 1 
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Bild 8 - Personalkök 2 

3.4.5 Snickeribesök 

Under projektet har företagets två möbelsnickerier besökts, SSC 
Lindvalls och SSC Klingan, för att få en ökad förståelse för hur 
produktionen går till och vilka metoder och maskiner som finns att 
förfoga. Besöken baserades på rundvandring ute i produktionshallarna 
där anteckningar fördes och viktig information noterades. Genom 
kontakt med snickare som är en sekundär intressent för projektet kan 
vetskap om deras preferenser tas hänsyn till vid kommande faser. 
 
3.5 ANALYS 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som användes för att analyser den 
data som samlats in under föregående fas, kontextundersökningen. Metoder 
som användes var personas och kravspecifikation. 

3.5.1 Personas 

Personas är en metod där enligt Johannesson at el. (2013) fiktiva karaktärer, 
personas, tas fram baserat på insamlad data om användare. Personas används 
som underlag för analys av tänkbara användare, som beslutsunderlag och 
inspiration i en designprocess.  
 
För att ta fram en persona beskriver Johannesson et al. (2013) att det är 
viktigt att först identifiera målgruppen/målgrupperna för arbetet. Sedan 
börjar arbetet med att lära känna denna målgrupp, genom till exempel 
intervjuer och observationer kan data samlas in. Det är även viktigt att 
identifiera beteendemönster inom målgruppen utifrån insamlad data. 
Informationen kan sedan placeras in i olika skalor, exempelvis hur frekvent de 
använder en produkt. Personas skapas sedan med insamlad data i grunden.  
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En persona beskrivs med namn, ålder, bild och mål. Texten kan även beskriva 
vanliga händelser som personan upplever, deras attityd och vad de är bra på. 
Viktigt är att författaren till den fiktiva karaktären är sanningsenlig och inte 
hittar på data. Texten ska skrivas i berättande form då den är lätt att ta in och 
blir till ett bra underlag arbetet kan utgå ifrån, Johannesson et al. (2003).   
 
Enligt Johannesson et al. (2003) kan metoden underlätta förståelsen för 
kundgruppens behov och önskemål samtidigt som det blir tydligare att 
projektet är till för personer med riktiga behov och inte för att tillfredsställa 
insamlad data. Tre olika personas skapades för det här projektet som 
representerar de målgrupper som berörs av produkten under olika delar av 
implementeringsprocessen. Varje persona presenteras med namn, ålder och 
yrke och beskrivs med erfarenheter och preferenser och är baserade på 
intervjuer och enkäter som utförts under kontextundersökningen i projektet 
genom att plocka ut de huvuddrag som var markanta för de olika grupperna. 
Vare persona tilldelades en bild av en verklig människa för att tydligare 
personifiera dem.  

3.5.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation bygger enligt Bellgran och Säfsten, (2005) på förarbete 
och bakgrundsstudier för ett projekt. Genom att ta fram ett dokument där 
egenskaper listas upp kan en kravspecifikation sedan användas som 
utgångsmaterial vid skapande, utvärdering och beslutstagande i 
utvecklingsprocessen.  
 
I boken Design: process och metod beskrivs kravspecifikationen som ett 
levande dokument och fylls på allt eftersom att mer information framkommer 
om projektet (Wikberg Nilsson et al. 2015). Ett specifikationsdokument kan 
lätt bli långt och oöverskådligt menar Wikberg Nilsson et al. (2015) och 
rekommenderar att kategorisera kravspecifikationen efter lämpliga 
kategorier för projektet. Exempelvis i kategorierna; funktion, kognition och 
upplevelse. Under funktion beskrivs de krav på hur produkten ska fungera. 
Under kognition ställs kraven på hur användaren ska förstå produkten och 
under upplevelse beskrivs de upplevelsekrav produkten ska uppfylla då 
produkten används. 
 
Metoden användes för att formulera och sammanställa de krav och behov som 
identifierats. För det här projektet har två separata specifikationer 
formulerats, en för skåpkollektionen och en för produktfoldern. De har varit 
levande dokument genom hela projektet och kompletterats allt eftersom ny 
kunskap lyfts fram. Specifikationerna sammanställdes i tabellform baserat på 
anpassade rubriker för projektet. 

 
3.6 IDÉUTVECKLING 

I det här kapitlet beskrivs de metoder som användes för idéutveckling i det 
här projektet. Metoderna användes upprepade gånger under fasen och bestod 
av brainstorming, workshop, katalogmetoden och moodboard.  

3.6.1 Brainstorming 

Osborn (1963) skriver in sin egen bok, Applied imagination att metoden 
brainstorming utförs med en grupp på mellan fem till tio personer där 
lösningar på problem ska diskuteras fram. Vid brainstorming beskriver 
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författaren att problemet ska vara specifikt så att deltagarna kan rikta sina 
lösningar för ett specifikt problem. Om flera problem ska behandlas, ta ett i 
taget.  
 
Nedan beskrivs de fyra regler som samtliga deltagare enligt Osborn (1963) 
måste förhålla sig till vid en brainstormingsession för att uppnå ett gott 
resultat:  
 

1. Kritik är inte tillåten – Varken positiv eller negativa utlåtanden är 
tillåtna under en brainstormingsession. Försök att inte vara 
självkritisk, någon annan kanske inspireras av din påhittighet.  

 
2. Tänk utanför boxen – Ovanliga idéer är välkomna! Bara för att de verkar 

omöjliga just i stunden kan de med vissa modifikationer leda till en bra 
lösning på problemet. 

 
3. Kvantitet eftersträvas – Det är viktigt att ta fram så många idéer som 

möjligt eftersom chansen då ökar till att någon är riktigt bra. 
 

4. Kombinera idéer – Lyssna och inspireras från varandras lösningar, en 
kombination kan leda till helt nya lösningsalternativ. 

 
Osborn (1963) menar att reglerna ska presenteras av sessionens ledare med 
egna ord för att hålla mötet informellt och avslappnat. Det enda formella som 
bör ske under ett sådant möte är att alla idéer ska dokumenterade så att en 
kritisk granskning av resultaten kan göras vid ett senare tillfälle.  
 
Brainstormingen har använts flertalet gånger under projektets gång, både 
individuellt och i grupp. Vid workshopen användes metoden för att aktivera 
deltagarna. Metoden presenterades med regler för att den skulle utföras på 
korrekt och likvärdigt sätt och applicerades på frågeställningar under kortare 
tidsintervaller. Resultaten hos medlemmarna presenterades och diskuterades 
sedan i hela gruppen.  

3.6.2 Workshops 

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är en workshop en kreativ sammankomst 
av personer som på ett kreativt sätt utforskar ett visst område.  
 
Upplägget på en workshop är inte definitivt och kan varieras i de oändliga 
beroende på vilket ämne som ska behandlas menar författarna. Vidare 
beskriver de ett antal tips som kan vara ett stöd inför förberedelserna av en 
workshop. Innan själva mötet bör ett syfte med workshopen formuleras för 
att definiera workshoppens innehåll och behov. Inledningsvis ska innehållet 
för arbetet presenteras, syftet med workshoppen och vad materialet kommer 
att användes till. Det kan vara bra att dela in deltagarna i mindre grupper där 
de får diskutera för att efter en viss tid redovisa vad de kommit fram till för 
övriga grupper. Upplägget på workshoppen som Wikberg Nilsson et al. (2015) 
beskriver grundar på tre faser där deltagarna först får diskutera nutidens 
problem, sedan hur de skulle kunna lösa problemen på nya kreativa sätt. Den 
tredje fasen bygger på att man sätter ihop de två föregående faserna och 
kretsar kring hur de kreativa lösningarna kan appliceras i dagens situation? 
Avslutningsvis bör workshoppen sedan summeras med en sammanfattning av 
vad som gjorts och tacka deltagarna för deras engagemang.  
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Under projektet användes workshopen under ett tillfälle och inledde 
idéutvecklingsfasen. Den utfördes med sex studenter (exklusive ledare) som 
studerar Teknisk design vid LTU och baserades kring att antal förberedda 
frågor som medlemmarna skulle diskutera runt. Förberedelserna inkluderade 
även uppskattade tider för de olika frågorna samt uppvärmningsfrågor som 
inledde workshoppen. Frågorna baserades på vad deltagarna tyckte om ämnet 
och hur de kunde skilja vissa produkter från andra baserat på dess visuella 
egenskaper. De sex medlemmarna delades sedan in i par för att samtliga 
skulle få en partner att diskutera med och samtidigt få ut största möjliga 
kvantitet på idéer. Frågor presenterades sedan separat från varandra för ett 
ökat fokus på specifika teman. Deltagarna tillhandahölls med papper, post-it 
lappar och pennor och uppmanades att rita och skriva. Workshoppen byggde 
på metoden brainstorming som enligt ovan är en lämplig metod för en 
kvantitativ generering av idéer. I Bild 9 redovisas tankar kring de frågor som 
diskuterades.  

 

 
Bild 9 - Workshop 

3.6.3 Katalogmetoden 

Enligt Johannessen et al. (2013) är katalogmetoden en mycket enkel metod 
och går ut på att information och inspiration hämtas i just kataloger, eller 
andra tidskrifter/internet.  
 
Katalogmetoden fungerar bra att använda både individuellt och i grupp 
(Johannessen et al. 2013). Metoden kan genomföras på två olika sätt. En 
strukturerad variant där inspiration hämtas från likartade problemlösningar 
eller så kan inspiration hämtas från ett helt annat håll som från konst, 
modetrender eller vad som helst som kan associeras till en lösning för det 
aktuella problemet. Koncensus menar Johannessen et al. (2013) är att genom 
att titta på andras lösningar till likartade problem eller andra former av 
designidéer kan inspiration och idéer till lösningar av aktuellt problem väckas. 
 
Denna metod användes iterativt genom hela den kreativa processen som en 
källa till nya tankesätt och inspiration för formgivning. Genom sökord som 
kitchen, organic forms, wood texture och nature patterns framställdes collage 
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på pinterest.com som kompletterades allt eftersom nya intressanta bilder 
hittades.  

3.6.4 Moodboard 

I boken Produkt Design (Baxter, 1996) beskrivs metoden moodboard som ett 
verktyg som fångar känslor genom bilder utan att använda specifika 
produktegenskaper, som kan avgränsa utvecklingsarbetet. Baxter (1996) 
menar att det bilder på liknande produkter med liknande form eller 
egenskaper ska undvikas.   
 
Moodboarden spelar en viktig roll till en produkt då den ska spegla den 
sentimentala känslan som sen ska uttryckas och som användaren ska uppfatta 
vid kontakt. Den har en god kommunikativ egenskap och kan användas både 
inom designteam så väl som till att visa upp för klienter eller kunder (Baxter, 
1996). 
 
En moodboard togs fram under projektet för att förmedla en känsla till 
uppdragsgivare. Moodboarden sammanställdes i ett enkelt bildkollage där 
inspiration och bilder hämtades på pinterest.com. Moodboarden 
representerade både känslan för skåpkollektionen och för produktfoldern för 
att förstärka samhörigheten. Den användes i presentationer vid flertalet 
tillfällen men även vid sessioner av skissande som inspiration. 
 
3.7 KONCEPTUTVECKING  

I det här kapitlet beskrivs de metoder som användes för att ta fram de koncept 
samt hur de smalnades av till ett slutgiltigt koncept. Metoden som användes 
för konceptutveckling var skisser och metoder för konceptval var 
värdemetoden, konceptavsmalning genom kravspecifikation och personas, 
posterpresentation, pitch och designmotiv.  

3.7.1 Skisser  

Enligt Buxton (2007) är skissandet en väsentlig del av en designprocess. Det 
är ett verktyg som kan användas för att kommunicera och utforska idéer och 
författaren försöker i boken Sketching User Experiences definiera vad en skiss 
är enligt följande.  
 
Skisser är:  

 Snabba att göra och ska om inte annat se ut som att de är det. 
 Ett verktyg som kan skapas precis när de behövs. 
 Något som kan slängas bort, om det inte går att göra det är det 

förmodligen inte en skiss. Detta betyder inte att den inte är värdefull. 
 Mångfald, skisser förekommer oftast i mängder och utgör ett 

sammanhang i en mängd av dem.  
 Tydliga i sitt utförande och går att urskilja från andra typer av bilder. 

Till exempel så kan linjerna fortsätta efter ändpunkter.  
 ”Flytande” på ett sätt som ger intryck av möjligheter och är inte precisa i 

sin form.  
 Sparsamt detaljerade bilder som bara har med det absolut nödvändiga 

för att kommunicera ett koncept.  
 Är utförda på en lämplig nivå i förhållande till hur länge projektet varat.  
 En möjlighet att utforska snarare än att bekräfta. 
 Tvetydiga. De går att tolka på olika sätt till och med av personer som 

skissade bilden själv.  
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Skisser användes flitigt under upprepade tillfällen i konceptutvecklingsfasen. 
För att ge form till tankar och idéer användes penna, papper och ibland även 
linjal för att tydligare fånga perspektiv-vyn. Till en början skapades bara 
svartvita skisser för att de olika koncepten och idéskapandet inte skulle bli för 
tidskrävande. När sedan mer intressanta idéer började ta form på pappret fick 
de mer färg och textur i syfte att tydligare utforska konceptens utveckling och 
potential.  

3.7.2 Konceptavsmalning 

När en stor mängd skisser av olika koncept tagits fram jämfördes de mot 
kravspecifikationen som enligt Bellgran och Säfsen, (2005) kan användas som 
underlag vid utvärdering och beslutstagande i en utvecklingsprocess. Skisser 
och potentiella koncept jämfördes sedan mot de personas som även enligt 
Johannesson et al. (2013) kan användas som beslutsunderlag.  
 
Dessa metoder användes genom att skissade koncept först jämfördes mot 
kravspecifikationen där de formulerade kraven måste uppfyllas för att vara 
valbara koncept. De koncept som uppfyllde kraven jämfördes sedan mot de 
olika preferenserna som de tre personas ställde. Genom att plocka fram 
gemensamma preferenser som delades av minst två personas kunde tydligare 
krav framträda som målgrupperna ställer och användas vid utsållningen.  

3.7.3 Värdemetoden 

Värdemetoden beskrivs av Wikberg Nilsson et al. (2015) som en metod för att 
utvärdera koncept genom att samtliga koncept utvärderas enligt tre 
kategorier; fördelar, begränsningar och unika element hos konceptet. 
Utvärderingen sker genom att skriva ner faktorer för varje kategori och sedan 
diskutera och jämföra koncepten med varandra.  
 
Denna metod utfördes uppdelat under två tillfällen. Först i ett 
presentationssyfte då de tre kategorierna gicks igenom och egenskaper 
noterades på små post-it lappar för att sedan summeras i tabellform. 
Tabellerna användes sedan till posterpresentationen, som beskrivs under 
nästa kapitel, där kategorierna diskuterades och nya egenskaper lyftes fram.  

3.7.4 Posterpresentation 

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är en posterpresentation av 
designkoncept en mycket vanlig kommunikationsform för att kommunicera 
koncept. Det är ett bra material att använda vid presentationer och ger 
åhörare något att titta på både under och efter att koncepten presenterats. 
Författarna beskriver att det är viktigt att tänka på layouten och föreslår att 
flytta runt pappersbitar som representerar de viktiga delarna av postern på 
ett större papper för att enkelt testa olika layouttyper. De beskriver vidare att 
bilderna ofta ger det första intrycket och det som stannar kvar hos betraktare 
och bör därför tas fram med omsorg. En beskrivande rubrik, en huvudbild och 
lite text av processen är vad Wikberg Nilsson et al. (2015) rekommenderar. 
 
Denna metod användes vid presentationen av de koncept som valdes ut efter 
konceptavsmalningen. Då koncepten presenterades i samband med en 
PowerPoint och pitchar lades större fokus på bilderna till postrarna för de 
olika koncepten. Bilderna ritades för hand och skannades sedan in i datorn för 
att utforma de slutliga postrarna. Processen presenterades inte i postrarna 
utan genom PowerPointen och lika så lades rubriker på i efterhand. 
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Respektive poster bestod av bilder på kollektionsmöblerna och 
kompletterades med små förklarande texter och pilar av olika element hos 
möblerna samt den tabell som värdemetoden resulterat i.  

3.7.5 Pitch 

Wikberg Nilsson et al. (2015) beskriver metoden pitcha som en kort 
presentation på mellan 30-60 sekunder lång där de grundläggande hos ett 
koncept ska lyftas fram. Detta är tillfället då idén ska säljas in. Vid framförande 
av koncepten är det viktigt att tro på konceptet. Detta är något som speglas i 
både kroppsspråk och tal menar författarna. De anser att bilder som 
kompletterar det som sägs bör användas och att det är viktigt att fånga 
intresset hos publiken. Var noga med att få fram budskapet och använd olika 
medier då alla tar in information på olika sätt. Även avslutningen är viktig 
menar Wikberg Nilsson et al. (2015) och anser att den bör avslutas med en 
bild på konceptet eller med det viktigaste i budskapet. 
 
Metoden användes under en presentation för uppdragsgivare och andra 
representanter på företaget i syfte att visa de olika koncepten som tagits fram. 
Detta för att så småningom ta ett gemensamt beslut över vilket koncept som 
ska gå vidare för detaljutveckling. En pitch för respektive koncept utfördes där 
samtliga kompletterades med en digital poster. Varje pitch beskrev i stora 
drag formgivningen och fördelarna hos de olika koncepten samt en till två 
nackdelar. Pitcharna utfördes direkt efter varandra och utrymme för 
diskussion öppnades upp efteråt. 

3.7.6 Konceptval genom designmotiv 

Designmotiv är en typ av beslutfattningsmetod enligt Wikberg Nilsson et al. 
(2015). Den grundar i att föra diskussion om de olika koncepten och omfattar 
att kunna argumentera för dem ur olika perspektiv. Efter diskussionen kan 
oftast ett beslut fattas med goda underlag enligt författarna.  
 
Metoden användes för att välja det slutgiltiga konceptet och gjordes 
tillsammans med uppdragsgivare och andra anställda på företaget. Syftet med 
att involvera representanter från företaget var att få ett tydligt perspektiv på 
deras preferenser och vad de ansåg vara möjligt att utföra. Diskussion av de 
olika koncepten inleddes efter de att koncepten presenterats på ett likvärdigt 
sätt genom varsin pitch och poster i samband med en PowerPoint som 
presenterat de metoder som använts för att komma fram till de olika 
koncepten. Genom att tillhandahålla åhörarna med de fysiska postrarna kunde 
deltagarna i diskussionen enkelt peka, rita och prata kring de olika koncepten 
tills det slutgiltiga konceptet vals i samförstånd i gruppen.  
 
3.8 DETALJUTVECKLING 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som användes för detaljutveckling 
av det slutgiltiga konceptet. Metoderna som beskrivs nedan är dimensionering 
samt datormodellering och visualisering.  

3.8.1 Dimensionering 

För att ta fram dimensioner för skåpmöblerna testades olika bredd genom att 
tejpa konturerna av skåpen på plan yta, se Bild 10. Måtten grundar i 
standarder för arbetshöjd samt proportionerna enligt det gyllene snittet för 
att få ett balanserat utseende. Skåpen valdes att ha samma höjd som 
standarden anger då det är ett beprövat mått som fungerar med annan 
köksinredning som ugn och diskmaskin.  
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Bild 10 - Testa proportioner med tejp 

3.8.2 Datormodellering och rendering 

Johannesson et al. (2013) beskriver ytmodellering som en utgångspunkt i ett 
antal olika kurvor. Kurvor kan byggas på två olika sätt, antingen genom 
sammankopplade punkter med raka streck, polygonkurvor, eller genom 
mjukare sammanbindningar i kurvigare former, splinekurvor. Vanligen 
används en form av splinekurvor som beskriver ytorna i 
modelleringsprogrammen. Att skapa ytor genom dessa kurvor kan göras på 
olika sätt beroende på vilket form som önskas skapas. Johannesson et al. 
(2013) beskriver till exempel att de flesta ytodelleringsprogrammen möjliggör 
enkla sätt att ta fram grundgeometrier som sedan kan manipuleras. 
 
Renderingar är bilder som baseras på digitala tredimensionella modeller och 
kan utföras i en rad olika vinklar för att visualisera objektet. Miljö och modell 
ljudsätts och renderingar av objektet utförs sedan efter behov och preferenser 
för att uppnå önskat resultat (Johannesson et al. 2013).  
 
I det här projektet användes ytmodelleringsprogrammet Alias AutoStudio för 
att skapa digitala 3D-modeller av konceptet. Samtliga möbler modellerades 
upp för att ge en tydligare bild över hur de kommer se ut i verklig form. 
Modelleringen utgick till stor del från den geometriska grundformen kuben, 
som sedan förändrats till önskade proportioner. Modellerna förfinades med 
realistiska material som lades på ytan och placerades in i en miljöbild. Sedan 
ljussatts objekten för att uppnå ett så realistiskt resultat som möjligt och 
renderingar gjordes utefter det i olika vinklar. Bilderna användes sedan som 
material till produktfoldern. 
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3.9 IMPLEMENTERING 

Implementering av konceptet skedde i form att ett koncept för en 
produktfolder utformades baserat på den kravspecifikation som tidigare i 
projektet tagits fram. Folderns struktur och grafiska design baserades på den 
grafiska manual som företaget tillhandahållit. I manualen fanns anvisningar 
om typsnitt, vilken typ av bilder som ska användas, hur layout för fram- och 
baksida ska se ut och anvisningar om hur en produktfolder ska förmedla 
information till kunden.  Programmet som användes var InDesign som på ett 
enkelt sätt behandlar både bild och text. Bilderna som används för att gestalta 
kollektionen Planet är alla från de renderingar som framställdes under 
detaljutvecklingen.  
 
3.10 KREDIBILITET 

Nedan argumenteras för de metoder som använts för respektive fas som 
presenterats i kapitel tre, Metod och genomförande.  

3.10.1 Process 

En stage-gate-modell för den här typen av projekt har varit betryggande att 
använda då delmål genom hela projektet varit tydliga vilket drivit projektet 
framåt. Strukturen har varit en vägvisare och hjälp att fatta beslut för att driva 
projektet vidare. I och med att processen varit uppdelad i olika faser har även 
tydligare fokus kunnat läggas på respektive del och lett till att alla moment 
inte skett parallellt. 

3.10.2 Planering 

Planeringen som det här projektet byggt på är enligt ett Gantt-schema. Med 
färgkodade fält för de olika faserna har god vägledning visualiserats. 
Förutsägbara problem går tyvärr inte att planera in vilket innebär att 
planeringen inte hållits till fullo. En annan anledning kan vara att för många 
moment planerats in på ett för kort tidsintervall då planeringen endast kunnat 
baseras på tidigare erfarenheter då projekt har utförts i grupp och aldrig 
ensam.  

3.10.3 Litteraturstudie 

Majoriteten av den teori om fakta och metoder som samlats in är baserat på 
studielitteratur som är rekommenderade för utbildningen. Den har varit av 
relevant grund och känts som en pålitlig ”informationspool” för det här 
projektet. Annan teori som hämtats är från pålitliga databaser som NE.se eller 
Google Scolar med publicerade artiklar. Teori om hur kollektioner tillverkas 
hade kunnat vara relevant för det här projektet men inget som kunde 
återfinnas.  

3.10.4 Kontextundersökning 

Denna fas är genomförd med metoder som skapar både bredd och kvalité 
inom informationsinsamlingen. De intervjuer som genomförts har varit de 
som varit mest givande där tydliga åsikter och preferenser framkommit hos 
både företag och målgrupper. Även enkäterna har samlat in data som på ett 
mer tidseffektivt sätt gett resultat och information om målgruppernas åsikter. 
Benchmarkingen var en metod som gav en enkel överblick på vad som erbjuds 
på marknaden idag och genom observationer kunde slutanvändarnas 
beteende också observeras.  
 
Alla metoder under kontextundersökning är något som skulle kunnat göras i 
en större utsträckning för att få en bredare grund och få en ännu större 
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förståelse för behov, önskemål och preferenser hos samtliga målgrupper. 
Ingen kontakt med förskolor har tagits utan fokus har legat på skolor som har 
varit närmast till hands för att få så snabba svar som möjligt.  

3.10.5 Analys 

Den analys som gjort är baserat på den information som samlats in under 
kontextundersökningen. Kravspecifikationen har ändrats eftersom genom 
hela projektet och har bitvis varit lite luddig då vissa önskemål från företag 
och målgrupper ändrats/dykt upp i ett senare skede vilket inneburit att ny 
teori behövts sökas fram för att komplettera kravspecifikationen.  
 
De personas som tagits fram har använts som stöd för förståelse av de olika 
målgrupperna. Metoden har varit givande i det avseendet att den tydligt och 
enkelt summerat målgruppernas preferenser. 

3.10.6 Idéutveckling 

Att utföra ett idéutvecklingsarbete på egen hand har varit mycket utmanande. 
Workshopen var därför en trygg start för arbetet där andras åsikter och 
tankegångar fick inflytelse på arbetet. Genom hela den här fasen har åsikter 
från utomstående efterfrågats av resultaten för de olika metoderna och 
diskuterats runt på ett inofficiellt sätt för att feedback och ökad idérymd inför 
konceptutvecklingen.  

3.10.7 Konceptutveckling 

Då den utsatta tiden för det här projektet endast utgörs av tio veckor avsattes 
ingen tid för framtagning av fysiska modeller. Istället skissades koncept upp i 
olika vinklar för att ge en så klar bild av idéerna som möjligt. Konceptvalet 
skedde i samförstånd med företaget där de fick sista ordet med respekt för att 
de har en bättre inblick i hur kollektionen är möjlig att tillverkas och 
produceras. Genom likvärdiga presentationer av de olika potentiella 
slutkoncepten anses valet vara genomfört på ett rättvist sätt. Önskvärt hade 
varit att diskussionen kring de olika koncepten dokumenterades för ett 
förtydligande av fördelar och brister hos koncepten ut företagets perspektiv.  

3.10.8 Detaljutveckling 

Dimensionering av skåpen baserades på standardhöjden för arbetshöjd 
exklusive själva bänkskivan som inte är inkluderad i formgivningen av 
skåpkollektionen. Dessa mått är endast ett första utkast av hur stora möblerna 
”bör” vara. Med avseende på att företagets kunder har friheten att själv 
bestämma måtten anses denna preliminära dimensionering av skåpen inte ha 
lika stor betydelse som för ett standardutförande utan 
modifieringsmöjligheter. 3D modellering av slutkonceptet var mycket givande 
och bidrog till större förståelse för av skåpens form och delvis även 
sammansättning.  

3.10.9 Implementering 

Det slutgiltiga konceptet implementerades i form av en produktfolder som 
baserades på SSC’s grafiska manual och komplimenterats med färglära och 
gestaltlagar. Foldern skapades i Adobe InDesign och följde anvisningar från 
manualen gällande bildmanér, layout, färgskala och typografiska riktlinjer. 
Kravspecifikationen för produktfoldern användes som stöd i val av innehåll. 
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4 Resultat  
Nedan följer resultaten av faserna planering, kontextundersökning, analys, 
idé-, koncept- och detaljutveckling som projektet bygger på. Kapitlet avslutas 
med en presentation av slutresultatet i form av implementering. Resultaten 
presenterar i form av beskrivande text, bilders och tabeller.  

 
4.1 RESULTAT AV PLANERING 

Processen som projektet bygger på är en stage-gate-modell med faserna 
litteraturstudie, kontextundersökning, analys, idéutveckling, 
konceptutveckling, detaljutveckling samt implementering enligt Bild 11 
nedan. 
 

 
Bild 11 - Stage-gate-modell 

 
Resultatet av den inledande planeringen av projektet presenterades för 
handledare och uppdragsgivare i form av en projektplan. Den behandlade 
förväntningar av varje fas och summerades i form av ett Gantt-schema enligt 
Bild 12.  
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Bild 12 - Gantt-schema 

 
4.2 RESULTAT AV KONTEXTUNDERSÖKNING 

Nedan beskrivs resultatet av de metoder som användes vid insamling av 
information samt analysen av insamlad data. Resultatet presenteras i from av 
beskrivande text, illustrativa bilder och tabeller. 

4.2.1 Benchmarking 

Resultatet av benchmarkingen sammanställdes i form av två kollage som Bild 
13 och Bild 14 presenterar. Undersökningen baserades på att identifiera vad 
för skåpkollektioner som erbjuds på marknaden i dagsläget. 
 
Utifrån benchmarkingen kunde tydliga trender kring färgval och trämaterial 
urskiljas. Majoriteten av köken är ljusa i materialet och kan kompletteras med 
mörkare ytor. Formmässigt är trenden rak och enkel med släta skåpluckor. 
Fördelningen på dolda kontra synliga handtag var näst intill lika stora. En 
tabell för mer utförlig information om respektive kollektion som innehållande 
kollekionsbredd och material sammanställdes och återfinns i Bilaga 1.  
 

 
Bild 13 - Benchmarking kök 1. Bildkälla, se Bilaga 2 
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Bild 14 - Benchmarking kök 2. Bildkälla, se Bilaga 2 

4.2.2 Behovsanalys 

Nedan följer summerat resultat av de intervjuer, observationer och 
webbaserade frågeformulär som genomförts med arkitekt, inköpare och 
slutanvändare.  
 
En enkätundersökning genomfördes genom en webbaserad enkät och nådde 
ut till 21 personer fördelat på arkitekter och inköpare som varit i kontakt med 
SSC. I enkäten ställdes frågor om preferenser för skåp, skåpinredning samt 
relevant innehåll för produktfoldern. För fullständig enkät se Bilaga 3. 
 
Åsikter om skåp som kunde identifieras var att majoriteten föredrog synliga 
handtag, att skåpen är golvmonterade, att de ska vara snygga, slitstarka och 
att de är miljövänligt producerade. Många ansåg även det vara viktigt att 
skåpen rymmer mycket och att de finns utdragbara lådor.  
 
I en produktfolder är det viktigt för kunderna att få information om material 
och anpassningsmöjligheter av skåpen. Majoriteten ansåg även att uppfyllda 
miljökrav och rekommenderade mått för möblerna vara värdefull 
information. Enkla sidovyer och rekommenderade mått av möblerna var 
något som samtliga ansåg vara bra information för en produktfolder.  
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Intervjuer utfördes med en arkitekt1, en inköpare2 och en slutanvändare3 som 
tillsammans med enkätundersökningen summerades i form av tre personas 
som representerar respektive målgrupp, se Bilaga 4. Nedan presenteras 
gemensamma åsikter som delades av minst två av tre personas angående 
preferenser för en skåpkollektion samt produktfolder.   
 

 Design passar in med omgivning och geografi 
 Estetiken är viktig 
 Lågmäld design 
 Skåp behöver nödvändigtvis inte se miljövänliga ut men det är viktigt att 

de är miljövänliga i material och produktion 
 Synliga handtag 
 Lättrengörligt 
 Lätthanterat 
 Vill ha info om miljö, material, tillverkning och anpassningsmöjligheter  
 

Observationen som genomfördes i ett av personalköken på LTU tydde på att 
de flesta hittar de vanligaste föremålen i köket, tallrikar, glas, bestick och 
muggar. Genom komplettering av frågor efter observationer framgick de att 
det var när ”ovanligare” föremål, som skärbräda eller konservöppnare, skulle 
användas som frustrationen över att de inte hittar i skåpen upplevdes. 
Anledningen till att de inte hittade menade fyra av sex utfrågade berodde på 
ologisk placering av föremålen medan resterande två ansåg att designen av 
kökets skåp var anledningen till att de inte hittade. För en fullständigt resultat 
av observationen se Bilaga 5.  

4.2.3 Företagsidentitet 

Genom diskussion på företaget formulerades företagsidentiteten enligt 
följande: SSC är kända för att vara kreativa och kan lösa problemen när andra 
företag säger nej. Ledord för alla produkter som SSC producerar är kvalité, 
kompetens och kreativitet. SSC beskriver att företagsidentiteten speglas i 
produkterna genom att de är unika i sin lösning och att de levererar produkter 
i trä av god kvalité.  

4.2.4 Kravspecifikation 

Kontextundersökningen resulterade i form av två kravspecifikationer, en för 
skåpkollektionen och en för produktfoldern. Kravspecifikationerna bygger på 
olika kategorier för tydligare struktur där egenskaperna markeras med ”K” 
eller ett ”Ö” som beskriver om det är ett krav respektive ett önskemål.  
 
Kravspecifikationen för skåpkollektionen presenteras nedan i Tabell 1 och är 
indelad i kategorierna konstruktion, kognition och upplevelse.  
 

                                                             
 
1 Personlig kommunikation A. Martin-Löf (06-05-2016) 
2 Personlig kommunikation L. L. Martinsson-Ekman (10-05-2016) 
3 Personlig kommunikation D. Pettersson (09-05-2016) 
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Tabell 1 - Kravspecifikation skåpkollektion 

 
 
 
 
 
 

Konstruktion 

K 
K 
K 
K 
 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
 

Ö 
Ö 

 Markkontakt 
 Möjliggör anpassningsbar inredning 
 Uppfyller miljökrav 
 Design för placering av gångjärn på både 

höger/vänster sida 
 Tålig 
 Köksanpassad 
 Kubisk utgångsform 
 Lättstädad 
 Underhållsfri 
 Tydliga handtag 
 
 Proportionsbaserad 
 Dolda beslag 

Kognition K 
Ö 

 Intuitiv 
 Veta vad som förvaras vart 

 
 

Upplevelse 

 
K 
K 
 
Ö 
Ö 

 
 Ren design 
 Seriens alla möbler hör ihop 

 
 Miljövänlig 
 Wow- känsla 

 
Kravspecifikationen för produktfoldern presenteras i Tabell 2 och är uppdelad 
i kategorierna struktur, innehåll och upplevelse.  
 
Tabell 2 - Kravspecifikation produktfolder 

 
 

Struktur 

K 
K 
K 
 
Ö 

 Max två A4-sidor 
 Många bilder 
 Baserad på befintlig grafisk manual 

 
 Tryckt på miljövänligt papper 

 
 
 
 

Innehåll 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
 

Ö 
Ö 

 Bild på högskåp, väggskåp och bänkskåp 
 Enkla sidovyer 
 Material information 
 Uppfyllda miljökrav 
 Visualisera variation 
 Förmedla möjligheter/begränsningar 

 
 Generella måttstandarder 
 Miljöbild 

 
 

Upplevelse 

K 
K 
 
Ö 
Ö 

 Informerande 
 Pålitlig/professionell 

 
 Förmedla känsla 
 Inspirera 
 Miljövänlig 
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4.3 RESULTAT AV IDÈUTVECKLING 

Nedan beskrivs resultatet av de metoder som användes under 
idégenereringen av projektet. Resultatet presenteras i form av beskrivande 
text och illustrativa bilder. 

4.3.1 Workshop med studenter 

Workshoppen som inledde idéutvecklingsfasen planerades upp med 
tidsschema och aktiviteter för att på bästa sätt utnyttja tiden, se Bilaga 6. Den 
baserades på metoden brainstorming. Temat för workshopen var ”Hur ser en 
miljövänlig produkt ut?” och bearbetades genom ett antal frågor där fokus 
lades på form, färg och material.  
 
Genom skisser och diskussioner var svaren över hur formen på miljövänliga 
produkters utseende tvetydig. Vissa ansåg att det inte finns raka former i 
naturen, att de ska vara mjuka och rundade former medan andra ansåg att 
enkla raka former tydde på att materialet har genomgått färre processer och 
därigenom är mer miljövänlig. Färgsättningen av miljövänliga produkter var 
gruppen mer eniga om. Det ska vara matta, ljusa färger som kan återfinnas i 
naturen, som grå, grön, beige eller brun. Deltagarna var även överens som att 
antalet färger som kunde kombineras var få till antalet men ansåg att en till 
två komplementfärger utöver en grundfärg kan förhöja det estetiska intrycket 
hos en produkt. Genom individuella listor och diskussion lyftes frågan kring 
vilka material som miljövänliga produkter är gjorda av. Resultatet var främst 
många varianter av trä som ask, ek och björk. Andra material kunde vara 
läder, metall som återfinns i Sverige och inte behöver importeras, sten, kork, 
papper och lera.  
 
Andra aspekter som deltagarna i workshoppen lyfte och diskuterade kring var 
hur en produkt kan uppfattas miljövänlig, till exempel att kunna känna 
ådringen i trät när handen stryker över en yta eller att den ska lukta naturligt 
och inte plastigt eller av kemikalier. När frågan om hur ett miljövänligt skåp 
såg ut varierade resultatet från kurviga former till raka enkla lådor i varierade 
storlekar.  
 
Genom diskussion kom deltagarna fram till att det viktigaste faktorn för att 
avgöra om en produkt ger ett miljövänligt intryck inte hänger på formen. Det 
framkom att vetskapen om materialen och hur skåpen är tillverkade väger 
tyngre. Även monteringen spelar en viktig roll, de ansåg till exempel att skåp 
som är hopmonterade med pluggar ger ett miljövänligt intryck.  

4.3.2 Moodboard 

Genom katalogmetoden kunde stor inspiration finnas för utformning av både 
skåpkollektionen och produktfoldern. Inspirationen summerades i form av en 
moodboard. Känslan som bilderna frambringar hos en betraktare ska även 
speglas när skåpkollektionen beskådas.  
 
Nedan, i Bild 15, presenteras moodboarden för formgivningen av 
skåpkollektionen.  
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Bild 15 – Moodboard. Billdkällor: se Bilaga 2 
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4.4 RESULTAT AV KONCEPTUTVECKLING 

Nedan presenteras resultaten av konceptutvecklingen samt hur det slutgiltiga 
konceptet valdes. 

4.4.1 Tre koncept 

Denna fas inleddes med papper och penna och en mängd skisser på tidiga 
koncept genererades, se Bild 16 och Bild 17. Skisserna varierade i uttryck och 
design men grundade alla i en kubisk form som ansågs vara bästa 
grundformen att utgå ifrån då det uppfattas vara mest accepterat på 
marknaden i dagsläget.   
 

 
Bild 16 - Tidiga skisser 1 

 

 

Bild 17 - Tidiga skisser 2 
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Skissandet grundade i tre alternativa slutkoncept som alla uppfyllde kraven 
enligt kravspecifikationen och representerar tre olika tolkningar av 
moodboarden som skulle spegla den känsla skåpkollektionen skulle 
frambringa. De personas som tagits fram användes som ett vägledande 
redskap vid selektion där önskemålen från respektive målgrupp togs hänsyn 
till. De tre koncepten representeras av Bild 18, Bild 19 och Bild 20 nedan. 
 

 
Bild 18 – Skiss, Planet 1 

 
Bild 19 – Skiss, Planet 2 

 
Bild 20 – Skiss, Planet 3 
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Koncept Planet 1 (Bild 21) är en mjuk och organisk kollektion med handtag 
som är en förlängning av skåpluckan. Handtagen satte tema och följer genom 
hela kollektionen och formen återkommer även i hyllplanen. Väggskåp, 
högskåp och bänkskåp baseras på samma bredd för ett symmetriskt uttryck 
där skåpinredning går att anpassa i höjdled. Kombinerat med fyra lådor i två 
olika höjder ger den här kollektioner stora möjligheters för alla slags 
köksförvaring. 
 

 
Bild 21 - Planet 1 

 
Raka enkla former är mantrat för Planet 2 (Bild 22). Det här är en kollektion 
där skönheten sitter i detaljerna. Den avslöjande infästningen av handtagen 
förhöjer den stilrena kombinationen av trä och metall och ger ett rent och 
lugnt intryck. Stora skåp med raka hyllplan för enkel rengöring och tre stora 
rymliga lådor utgör en bra grund för en kökskollektion. 
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Bild 22 - Planet 2 

 
Planet 3 (Bild 23) är med fiskbensmönstrade skåpluckor en kollektion som får 
ta större plats i rummet och bidrar till en intressant inredning. Kollektionen 
passar lika bra i träfaner som i lackade pastellfärger och pryds av smala 
handtag för att inte konkurrera med mönstret. Jämnstora släta lådor ger 
balans till de i övrigt mönstrade skåpen som även de har raka hyllplan som är 
enkla att rengöra.  

 

 
Bild 23 - Planet 3 
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4.4.2 Konceptval 

Det slutgiltiga konceptet som ska representera skåpkollektionen Planet valdes 
under möte med handledare på SSC och fem kollegor. Beslutsprocessen 
baserades på posterpresentationer med tillhörande pitch som grundades på 
bilder och text enligt kapitel 4.4.1. Presentationen kompletterades även med 
utvärderande tabeller för respektive koncept som tagit fram enligt 
värdemetoden, se Tabell 3, Tabell 4 och  
Tabell 5.  
 

Tabell 3 - Värdemetoden för Planet 1 

 

Tabell 4 - Värdemetod för Planet 2 

 

Tabell 5 - Värdemetod för Planet 3 

 
Det slutliga konceptet valdes genom designmotiv – alltså en diskussion med 
koncepten i fokus där dess för- och nackdelar diskuteras från olika perspektiv. 
 
Planet 1 ansågs vara mycket passande för namnet på kollektionen och 
tilltalande samtliga deltagare i diskussionen. Tillverkningen av handtagen som 
är integrerade i själva skåpluckan ansågs tyvärr vara alldeles för kostsamma 
att göra då företaget i dagsläget inte har tillgång till verktygen som krävs.  
 
Planet 2 upplevdes som den kollektionen som hade den mest tidlösa designen. 
Företaget tyckte om aspekten av att handtagen fick ta fokus i designen. Med de 
raka formerna ansågs även produktionen var möjlig att genomföra både av 
skåp och handtag utan större problem.  

Fördelar Begränsningar Unikt 

Synliga handtag Risk att fastna i 
lådhandtagen 

Fiskbensmönster 

Intressant/iögonfallande 
design 

Smuts i fårorna samlas Passar lika bra i 
trä som lackat 

Hyllplanen är lättrengörliga Tröttna sabbare på 
mönstret 

 

Fronter som döljer sockeln Mindre tydlig samhörighet  

Fördelar Begränsningar Unikt 
Två större och två mindre 
lådor 

Svårtillverkade handtag Hyllor som matchar 
handtagen 

Mjuk och naturlig design Ingen sockel Handtagen tillhör 
skåpluckan 

Greppvänliga handtag   
Miljövänliga handtag i trä 
jämfört med metall 

  

”Tappskydd” på hyllplanen   

Fördelar Begränsningar Unikt 
Stora lådor Endast en grund låda Infästning av 

handtag 
Enkel tidlös design Smuts fastnar i 

skarvarna 
 

Stora tydliga handtag   
Hyllplanen är enkelrengjorda   

Fördelar Begränsningar Unikt 

Synliga handtag Risk att fastna i 
lådhandtagen 

Fiskbensmönster 

Intressant/iögonfallande 
design 

Smuts i fårorna samlas Passar lika bra i 
trä som lackat 

Hyllplanen är lättrengörliga Tröttna sabbare på 
mönstret 

 

Fronter som döljer sockeln Mindre tydlig samhörighet  
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Planet 3 upplevdes inte lika intressant av deltagarna i diskussionen. 
Fiskbensmönstret ansågs vara något de relaterade med tidigare decennier och 
problematiken med att lägga träplankor enligt fiskbensmönstret lyftes. 
 
Trots att den egentliga favoriten var Planet 1, valdes Planet 2 att gå vidare till 
detaljutveckling med motivering att den i den närmaste framtiden avgjordes 
vara mest realistisk i tillverkning med dagens tekniska tillgångar.  
 
4.5 RESULTAT AV DETALJUTVECKLING 

Nedan presenteras resultatet av detaljutvecklingen av det utvalda 
slutkonceptet, Planet 2. Resultaten presenteras i form av illustrativa bilder 
och beskrivande text.  

4.5.1 Proportioner 

Då SSC inte erbjuder fasta standarder av mått på sina produkter fick 
skåpkollektionen istället proportionsbestämmas för att kunna behålla sitt 
uttryck. För att skåpkollektionen ska ha möjlighet att etableras på marknaden 
baserades proportionssättning av skåpmöblerna på de rekommenderade 
standarderna som Bodin et al. (2008) behandlade.  
 

 
Bild 24 - Proportioner bänkskåp 

 
Utgångspunkten för proportionerna baserades på den vanligt 
rekommenderade höjden och utifrån det bestämdes proportioner som 
utvecklades i förhållande till bredden, se Bild 24. Proportionerna på bredden 
och höjden kunde då tillsammans skapa gyllene rektanglar på bänkskåpen, 
enligt proportionen 0,618. Väggskåpens bredd anpassades däremot efter de 
andra skåpen för att ge ett mer symmetriskt och enhetligt intryck. För att se 
proportioner på alla skåp, se Bilaga 7.  

4.5.2 Material och tillverkning 

Då det slutgiltiga resultatet endast kommer att landa i ett koncept är valen av 
material och tillverkningsmetoder något som kan komma att ändras på. 
Genom diskussion med SSC kommer preliminärt plywood eller MDF att 
användas för att bygga upp stommen, hyllplan och skåpluckor för skåpen. För 
att få ett mer estetiskt utseende kommer de sedan att kläs med antingen 
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laminat eller faner. Träslag för dessa är i detta läge inte bestämt och kommer 
under produktion vara upp till kunden att bestämma. Förslagsvis väljs FSC 
certifierat trä från svenska skogar.  
 
Tillverkningen av ett skåp kan generellt sätt beskrivas enligt följande: Allt 
material till stommar, hyllplan och luckor sågas och formateras på fabrik av 
maskin. Materialet går vidare till en annan maskin där hål borras och 
utfräsningar, för till exempel beslag, görs. Sedan flyttas materialet vidare till 
nästa maskin där delar som skåpets tak och bottnar borras, limmas och 
pluggas. Nästa steg är där ytskikten monteras genom att faner eller laminat 
limmas och pressas i en speciell press med hjälp av tryck och värme. Sedan 
förses alla kanter med lister i exempelvis massivt trä eller faner som matchar 
den övriga täckningen av komponenterna. Om stommen görs i plywood kan 
de randiga kanterna eventuellt lämnas fria. Om ytterligare ytbehandling 
önskas sker det i det här stadiet och går vidare för målning eller lackering. När 
lim och eventuell lack/färg har härdat går delarna vidare till montering där 
delar limmas och pressas ihop i skåppress/monteras för hand. Avslutningsvis 
monteras lådor, hyllplan och beslag.  
 
Tillverkningen av handtag sker separat och utgår från kantiga rörprofiler som 
snittas efter önskad bredd och sedan ytbehandlas efter önskat utseende.  
 
4.6 SLUTLIGT RESULTAT 

Det här kapitlet behandlar projektets slutresultat som kommer att 
presenteras i form av beskrivande text, renderade bilder på de olika 
skåpmodellerna och avslutas med en produktfolder baserat på SSC’s grafiska 
manual.  

4.6.1 Skåpkollektionen 

De slutgiltiga resultatet är en skåpkollektion bestående av ett väggskåp, ett 
högskåp och ett bänkskåp med utdragbara lådor anpassat för köksmiljöer på 
skolor och förskolor, se Bild 25, Bild 26 och Bild 27. Kollektionen går att 
kombinera på valfritt sätt och kan anpassas efter olika mått och ytskikt av 
beställare, se exempel i Bild 28, stommen kommer att utgöras av plywood 
eller MDF. Skåpens proportioner är baserat enligt rekommenderade 
skåphöjder i köksmiljö på 900 mm för bänkskåpet (inklusive bänkskiva), 2100 
för högskåpet och 700 mm för väggskåpet. Proportionsframtagningen är 
kombinerad med breddmått för att uppnå det gyllene snittet. Högskåp och 
bänkskåp är golvfasta och väggskåpet fästs på vägg.  
 
Högskåp och bänkskåp kommer vara utrustade med gångjärn ”Sensys” från 
Hettich.com med ”silent system” som dämpar stängningen av luckor för ett 
lugnare intryck av kollektionen.  Bänkskåpets lådor kommer att vara 
utrustade med skenorna "Innotech Quadro V6" av samma återförsäljare som 
är en typ av rullskena med dämpning och ”silent system”. Lådorna kommer ha 
horisontella handtag i metall med en liten vinkel nedåt för att enklare greppa 
lådan närmast bänkskivan, se Bild 29. I enighet med de handtaget är 
resterande handtag på bänkskåpens lådor och väggskåpets luckor utformade 
på samma sätt. Väggskåpensskåpets handtag är av samma utförande, se Bild 
30Fel! Hittar inte referenskälla.. Även det kommer att vara vinklat snett 
utåt för att två högskåp ska kunna stå bredvid varandra som ett par. 
Högskåpets handtag är längre i förhållande till luckan för att personer oavsett 
längd ska kunna greppa handtaget samtidigt som det bidrar till en estetisk och 
stabil känsla, se Bild 31. Handtagen är skåpens signum och den avslöjande 
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infästningen gör kollektionen intressant och ger ett intryck av att vara väl 
genomtänkt med de små detaljerna.  
 
Den raka plana designen som följer genom hela kollektionens yttre och inre är 
lågmäld och tidlös. Den är även enkel att torka av då inte frästa detaljer eller 
mönster pryder skåpluckorna. Bänkskåpen är utrustade med tre lådor, en för 
mindre föremål följt av två större lådor undertill som möjliggör förvaring av 
större föremål. Både väggskåp och högskåp är utrustade mer raka hyllplan 
som kan variera i antal beroende på beställarens preferenser. En helhetsbild 
av kollektionen presenteras i Bild 32. 
 

 
Bild 25 – Väggskåp 

 
Bild 26 - Högskåp 
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Bild 27 – Bänkskåp 

 

 
Bild 28 - Varierat ytskisk och mått 

 

 
Bild 29 - Handtagsinfästning bänkskåp 

 

 
Bild 30 - Handtagsinfästning väggskåp 
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Bild 31 – Handtagsinfästning högskåp 

 

 

Bild 32 - Helhetsbild av Planet 

4.6.2 Produktfolder 

Foldern bygger på två A4 ark som utgör fram och baksida samt ett uppslag 
med produktinformation. Enligt anvisningar från den grafiska manualen är 
foldern generös med vita ytor och valet av bilder är harmoniska i färg och 
linjespråk. Enligt manualen ska bilder utgöras av riktiga fotografier av på 
referensbyggen. Då detta projekt landar i ett koncept utgörs alla bilder av 
kollektionen Planet av realistiska datorrenderingar som kan leva upp till 
kraven som ställs på bilderna.  
 
Fram och baksida är framtagna helt efter manualens anvisningar där 
framsidan ska prydas av en miljöbild och baksidan med ett bildkollage som 
representerar de tjänster som SSC erbjuder, se Bild 33 och Bild 36. 
 
Uppslaget är utformat med tre stora bilder som visualiserar kollektionens 
egenskaper av variation, elegans och detaljdesign med handtagens infästning 
både på skåp och lådor. Bilderna som gestaltar skåpen med bakgrund 
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renderades med mjuka gröna nyanser för en harmonisk känsla som kan 
sammanlänkas till den miljövänliga faktorn hos kollektionen. Kompletterande 
text informerar på vänster uppslagssida, se Bild 34, att kunder har möjlighet 
att göra förändringar vad gäller skåpens mått, ytskikt och skåpens inredning. 
Ett kort och enkelt stycke längre ner på sidan informerar om miljökrav som 
kollektionen uppfyllt samt kompletteras av en bild av FSC märket för att 
påkalla uppmärksamhet.  För den som är intresserad finns även en liten text 
som beskriver att kollektionens formgivning är resultatet av ett 
examensarbete.  
 
På höger uppslagssidan, se Bild 35, finner betraktaren relevant information 
om respektive skåpmöbel. Då SSC inte jobbar med standardutföranden 
framhäva informationen angående mått istället som rekommendationer. Detta 
för att ge kunder en fingervisning för vad vanligt förekommande mått för 
kollektionen är. Materialinformationen är kortfattad och beskriver endast 
stommens material och behandlar inte ytskikt då SSC inte har ett fast 
katalogutbud att erbjuda. Information om kundens förändringsmöjligheter 
framhävs istället även här genom informativ text och med visualiserad 
variation i bilder. Schematiska sidovyer av skåpen kompletterar den 
illustrativa perspektiv-vyn för att förmedla en tydlig bild över hur skåpen ser 
ut. Informationen för respektive skåp ramas in med ett grått fält för att 
underlätta avläsningen då informationen på ett diskret sätt grupperas.  
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Bild 33 – Produktfolder, framsida 
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Bild 34 – Produktfolder, uppslagssida 1 
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Bild 35 - Produktfolder, uppslagssida 2 
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Bild 36 - Produktfolder, baksida 
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5  Diskussion  
Nedan besvaras frågeställningarna som projektet är grundat på och motiveras 
med återkoppling till den teoretiska referensramen som arbetet utgått ifrån. 
 
5.1 Hur formges en produkt efter de preferenser som finns hos de 

olika målgrupperna för en skåpkollektion?  

Målgrupperna arkitekt, inköpare och slutanvändare ställer alla krav på 
produkten i olika avseenden och har fokus på olika delar av produktens 
egenskaper. God design utgår från de behov som människor har (Wikberg 
Nilsson et al. 2015) och måste därför tillgodoses. Genom intervjuerna som 
genomfördes under kontextundersökningen framträdde preferenser som 
tidlös design och miljövänlig produktion och behov av att skåpen är intuitiva.  
 
Arkitekter lade störst vikt vid utseende, den estetiska faktorn hos skåp och 
möjlighet till variation4. Design som inte är skapad efter trender håller längre 
(Wikberg Nilsson et al. 2015). För skåpdesignen har de raka plana 
skåpluckorna utvecklats efter användarens behov men kan i dagsläget även 
tolkas som en trendig utformning. De blir lätta att torka av och samlar inte 
dam som det gör i urfrästa detaljer. För att göra kollektionen attraktiv har den 
smyckats med intressanta detaljer genom infästningen av handtagen. Det ska 
tilltala och fånga betraktarens uppmärksamhet och är första steget av att vara 
attraktiv hos en betraktare (Baxter, 1996). Variation hos kollektionen 
förmedlas genom foldern i både bild och text och utgör möjligheter för kunden 
att ändra på mått, ytskikt och inredning hos skåpen.  
 
Inköpare lade stort fokus vid funktion5. De plana luckorna som är en röd tråd 
genom hela kollektionen framhäver handtagen och funktionen av att de går att 
öppna skåpen. Att undvika distraktioner i design framhäver användbarheten 
hos produkten (Wikberg Nilsson et al. 2015).  
 
Slutanvändare ställde krav på att köksskåp ska vara funktionella och 
organiserade6. Genom stora tydliga handtag framhävs funktionen tydligt vilket 
bör göras för att skåpen ska uppfattas som användbara (Johannesson et al. 
2013). Lådor och hyllplan möjliggör fördelning av redskap och porslin och 
bidrar till ett organiserat kök. Skåpen kommer att vara en del av 
slutanvändarnas vardag. Det är därför en väsentlig del för produktens 
användbarhet att den är estetiskt tilltalande (Wikberg Nilsson et al. 2015). 
Genom det symmetriska uttrycket som kollektionen har förmedlas balans och 
harmoni som associeras till skönhet, något som människor attraheras till 
(Lidwell et al. 2003). Genom att proportioner för skåpen även är baserade på 
proportionera för gyllene snittet förstärks upplevelsen av att skåpen är 
estetiskt tilltalande då proportionerna uppfattas behagliga (Baxter, 1996).  

                                                             
 
4 Personlig kommunikation A. Martin-Löf (06-05-2016) 
5 Personlig kommunikation L. L. Martinsson-Ekman (10-05-2016) 
6 Personlig kommunikation D. Pettersson (09-05-2016) 
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5.2 Vad gör att en produkt uppfattas som miljövänlig? 

En miljövänlig produkt kan sammankopplas med att produktens 
miljöpåverkan genom hela dess livslängd ska finna i åtanke vid framtagning 
(Johannesson et al. 2013). Planet kommer i huvudsak att bestå av trä men har 
detaljer i form av handtag i metall som kommer att kunna separeras vid 
återvinning. Hur en produkts utseende uppfattas vara miljövänlig är en 
personlig åsikt som grundar på egna erfarenheter. Faktorer som kan bidra till 
uppfattningen som framkom under workshoppen kan utgörs av material, 
vetskap om tillverkningsmetod, känslan och lukten hos en produkt7. Planet 
kommer att vara tillverkad av material som återfinns i naturen, trä och metall. 
Då kunden själv har möjlighet att ändrat ytskikt på skåpen kan de till stor del 
själv påverka hur de vill att skåpet ska se ut för att uppfattas som miljövänligt 
om det önskas.  
 
Formen kan också spela roll för hur produkten uppfattas även om faktorn inte 
väger lika tungt som materialet och vetskap om tillverkningsmetoder. 
Samtliga skåp i kollektionen Planet är formade efter spegelsymmetri som kan 
återfinna på flera ställen i naturen (Lidwell et al. 2003) och vetskapen av att 
skåpen tillverkas i trä och inte artificiella material förstärker även det 
intrycket av miljövänlighet. Detta kan vara faktorer som ger intryck av att en 
produkt uppfattas som miljövänlig.  
 
5.3 Hur framhävs Skellefteå snickericentrals företagsidentitet i en 

produktserie? 

Ett varumärkes huvudsakliga uppgift är att skilja varor från en specifik 
tillverkare från alla andra på marknaden (Johannesson et al. (2013). Att 
företagsidentiteten speglas i produkten blir därmed mycket viktig. Genom 
kollektionen Planet speglas identiteten främst i sitt flexibla utförande då den 
inte har standardiserade mått och kan anpassas efter önskat ytskikt och 
inredning. Detta tyder på den kreativitet och expertis som SSC har som ledord 
på företaget.  Produktkvalitet är en annan faktor som är identifierbar med 
företaget (NE, 2016) och något som SSC har som ledord, de levererar 
produkter i trä av god kvalité. Då kollektionen kommer att representera 
företagets mest miljövänliga kollektion är hållbarhet och miljövänlighet 
egenskaper som står i fokus. Planet kommer att ha en stomme som kommer 
att utgöras av antingen MDF eller Plywood som båda kan tillverkas med 
miljövänlig certifiering menar Victoria Hofverberg8. Plywooden avger inga 
farliga gaser (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2016) och kan ur ett 
hälsoperspektiv därför anses vara lämpligt för en skåpkollektion anpassad för 
skolor och förskolor. 
 
En annan faktor som har använts för att förstärka företagsidentiteten hos 
produkten är genom utformningen av produktfoldern. Genom att skapa 
enighet och likhet genom den grafiska manualen uppfattar människan att 
saker hör ihop (Monö, 1997). I produktfoldern används även SSC’s logotyp 
som associeras med företagsidentitet NE.se (2016) och färger som finns i den 
grafiska manualen som förstärker företagsidentiteten användes också för att 
stärka identiteten (Wikberg Nilsson, 2015). 
 

                                                             
 
7 Personlig kommunikation under workshop (02-05-2016) 
8 Personlig kommuikation V. Hofverberg (18-05-2016) 
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5.4 Hur förmedlas känslor genom en produktfolder? 

Produktfoldern som kommer att används i syfte att användas som säljande 
material är utformad med en grund i den befintliga grafiska manualen. 
Känslor som önskats förmedlas genom foldern är enligt kravspecifikationen 
pålitlighet, professionalitet och miljövänlighet. För att förmedla informationen 
på ett professionellt sätt anses tydligheten och struktur vara viktigt. Därför 
har närhetsfaktorn (Monö, 1997) applicerats för att gruppera information för 
ett specifikt skåp. Genom geometrifaktorn (Monö, 1997) har formen på 
bilderna tagits fram för att bidra till en strukturerad folder som därmed 
upplevs vara pålitlig. 
 
Symbolik hos färger tolkas olika av människor beroende på både kultur och 
geografi (Lidwell et al. 2003). I foldern används en bakgrundsfärg i bilderna 
med mjuka gröna nyanser. Den gröna färgen framkom genom workshopen 
som utfördes med studenterna vara starkt relaterade med miljövänlighet9.  
Ljusa och mindre mättade kulörer uppfattas även som mer seriösa (Lidwell et 
al. 2003) och kan sammankopplas både med de gröna nyanserna i 
bakgrunden och det generösa vita ytorna som utgör bakgrunden i foldern. Den 
miljövänliga känslan framhävs även genom kombinationen av färger som kan 
göras med kulörer som återfinns i naturen (Lidwell et al. 2013) för ett 
behagligt intryck. För informationsgruppering användes även en grå nyans 
som är diskret. Den konkurrerar inte med andra färger men uppfattas ändå 
uppfattas ändå som seriös och vänlig (Lidwell et al. 2003) för att hjälpa 
kunden som tittat i foldern. 
  

                                                             
 
9 Personlig kommunikation under workshop (02-05-2016) 
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6 Slutsats 
Syftet med det här projektet har varit att formge ett basutförande för en av 
fyra kollektioner anpassat efter befintliga tillverkningsmetoder för att göra 
SSC tydligare på marknaden med visuellt material. 
 
Projektets syfte har uppfyllts genom formgivningen av de tre skåp som utgör 
en bas för kollektionen. Genom basutförande av kollektionen menas att skåp 
har tagits fram som tillsammans i sin helhet kan utgöra grunden för de skåp 
som en köksmiljö utgörs av. Skåpkollektionen har valts ut i samförstånd med 
personl på SSC och därmed kan de tillverkningsmetoder som krävs för Planet 
anses vara tillgängliga ur företagets perspektiv. Genom den produktfolder 
som sammanställdes specifikt för kollektionen Planet ska kollektionen enkelt 
kunna visualiceras för kunder. Folder erbjuder visuellt material av utföranden 
SSC har att erbjuda genom renderade bilder och informativ text om 
valmöjligheter. Foldern ska kunna erbjudas både i fysisk form och på 
företagets hemsida för att på ett enkelt och tillgängligt sätt kunna erbjuda 
kunden det visuella materialet som i dagsläget inte funnits.  

7 Rekommendation 
För vidare arbete rekommenderas att definitiva material väljs av miljövänligt 
slag gällande trä, ytskikt och vilken metall som kommer att användas för 
handtagen. Då proportionerna för kollektionen inte är definitiva bör närmare 
undersökningar av hållfasthet tas fram för att gränser för modifikationer 
sedan kan formuleras ur ett säkerhetsperspektiv. Riktiga modeller av 
skåpkollektionen bör tillverkas för en bättre uppfattning av kollektionen samt 
för att bistå med bättre och mer realistiska bilder till produktfoldern. 
Produktfoldern rekommenderat att tryckas på miljövänligt papper med ett 
naturligt utseende och struktur som framhäver intrycket av miljövänlighet.  
 
Då detta endast är ett grundutförande för skåpkollektionen Planet 
rekommenderas kollektionen att utökas med fler möbler som bänkskåp med 
lucka och påbyggnadsskåp som kan placeras ovan högskåpen för att 
tillfredsställa fler behov i köksmiljöer.  Även tillval som utgör någon form av 
märkning av skåpens innehåll är något som skulle kunna erbjudas för att 
underlätta för slutanvändarnas orientering i köket. 
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Bilagor 
Utifrån benchmarkingen skapades en 
tabell som sammanställer information om 
de kollektionerna som observerades. 
Tabellen innefattar företag, namn på 
kollektion, antal modeller, material, typ av 
beslag för respektive modell och övriga 
kommentarer.  
 

  

Bilaga 1 – Benchmarking  



 

 

 
 
Benchmarking trä 
Ägare: IKEA.  Källa: 
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S09103070/ 
 
Ägare: Kvänum. Källa: http://www.kvanum.se/arets-koek-2016 
 
Ägare: Bucks and Spurs. Källa: 
http://railway.bucksandspurs.se/portfolio/kok/ 
 
Ägare: Uno from. Källa: http://www.unoform.se/kollektion/kok/c-series/c-
series-ask/ 
 
Ägare: Uno form. Källa: http://www.unoform.se/kollektion/kok/i-series/i-
series-valnot/ 
 
Ägare: HTH. Källa: http://www.hth.se/koek/modelloversikt/athena-ljus-ask-
faner/ 
 
Benchmarking vit: 
Ägare: Marbodal. Källa: http://www.marbodal.se/kok/classic/bricko-
vit/?view 
 
Ägare: Marbodal. Källa: http://www.marbodal.se/kok/modern/arkitekt-plus-
vit-plus/ 
 
Ägare: Vedum. Källa: 
http://www.vedum.se/storage/ma/d44d48527f8f43b3a5dd7424fc4968ac/b
d84167b0a4344deb4e7839302ad9d92/jpg/2/annika%20vit%20grepp%202
.jpg 
 
Ägare: Kungsäter Kök. Källa: http://www.kungsaterkok.se/kok/solid/ 
 
Ägare: Kvik. Källa: http://www.kvik.se/p/mano-samtalskoek-p-108 
 
Ägare: tibokök. Källa: http://www.tibrokok.se/produkt/bistro 
 
Moodboard 
Ägare: Karin Manarin. Källa: http://decor8blog.com/2013/07/04/loving-
chalky-pastels/ 
 
Ägare: Lamitak. Källa: http://www.lamitak.com/products/product-
detail/669/ 
 
Källa: http://8-fabulous-homes.tumblr.com/post/32660244199 
 
Källa: http://gallery.australianinteriordesignawards.com/year:2012/4/311 
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Följande enkät skickades ut till en kontaktlista som utgjordes av arkitekter 
och inköpare på totalt 90 personer.  
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Nedan presenteras de tre personas som togs fram baserat på intervjuer och 
webbaserade enkät. 
 
Ellen (Arkitekt) 

Ellen är 34 år och har jobbat som arkitekt sedan 4 år 
tillbaks. Hon ritar och planerar mycket bostadsrätter men 
även skolor och förskolor. Ellen har ett öga för detaljer 
och ställer höga krav. Hennes ambition är att inredningen 
ska fungera bra med både den geografiska platsen såväl 
som rummen hon ritar. Därför är hon en mycket 
miljömedveten person vilket speglas både i hennes arbete 
och vardagsliv. Tiden som inte spenderas i köket där 
hemma eller i yogastudion lägger Ellen på att rita 
bostadsrätter i ett mer påkostat projekt som kommer att 

byggas under nästa år i Luleå. För att hitta inredning, som skåp, letar hon 
främst inspiration på internet.  
 
När Ellen letar skåp samarbetar hon med specialister inom både trender och 
bostadsplanering. Det absolut viktigaste är att hitta skåp som stämmer 
överens med det estetiska uttrycket och som bildar helheten till projektet 
vilket ofta innebär skåp med lågmäld design och att funktionen blir sekundär. 
Hon tycker även det är viktigt att få information om material, uppfyllda 
miljökrav, hur och var produkten tillverkats och framförallt 
anpassningsmöjligheter på skåpen, så som tillval. Om Ellen sen ska föreskriva 
skåp till ett bygge vill hon gärna se miljöbilder på produkterna och uppskattar 
enklare bildar av skåpen i sidovyer. Ellen tycker även att rekommenderade 
standardmått kan vara ett hjälpmedel och lite information om designern är 
något som Ellen tycker kan vara kul att läsa om.  
 
Noah (Användare) 

Noah är 29 år och jobbar som biologilärare på en 
gymnasieskola. Han cyklar till skolan varje morgon 
och hinner alltid med att hämta en kopp kaffe innan 
morgonens första lektion börjar. Till lunch sitter 
Noah gärna med sina kolleger och diskuterar 
nyheterna men det händer ofta att innan han väl får 
sätta sig måste leta i skåpen efter porslin. Beroende 
på vem det är som har plockat ur diskmaskinen är 
porslinet placeras i olika skåp. Det här är något som 
är mycket irriterande men som lärare har han 

tränat upp sitt tålamod. Trots det tycker Noah att det inte är för mycket begärt 
att saker och ting ska funka när de ska användas utan att han ska behöva 
fundera över hur det ska göras. Därför tycker han det är viktigt att skåpen i 
köket har tydliga handtag och inte dolda grepplister så han inte måste leta 
efter dem också.  
 
Som småbarnsförälder värdesätter Noah även vikten av att skåpen ska vara 
lättrengörliga och att skåpen är anpassade för förvaring. Även att de stängs 
tyst och försiktigt då det är nog med buller och stök som det är med barnen. 
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Conny (Inköpare) 

Conny är 49 år och jobbar som inköpare. Han 
köper inredning till arbetsplatser som skolor, 
förskolor och kontor och med över 20 års 
erfarenhet i branschen vet Conny precis vad han 
vill ha. Skåp måste uppfylla användarnas krav och 
behov, de ska vara av god kvalité och gärna 
producerats på ett miljövänligt sätt. Connys 
drivkraft i livet är inte sitt arbete, han har en 
passion för båtar och när han får åka ut med 
båten en stilla sommarkväll är livet som allra 

bäst. Tyvärr har inte alla det lika bra. Connys svärmor har sen en tid tillbaka 
flyttat in på ett ålderdomshem. Hon lider av reumatism och har nedsatt syn. 
Conny kan för allt i världen inte förstå varför skåpen på boendet har luckor 
med dolda grepplister som gör att svärmor inte kan göra sin egen frukost då 
hon inte kan öppna skåpen själv.  
 
Med insyn i livets olika delar finner Conny sin inspiration. Med en son i 
grundskola vet han att alla möbler som finns där måste tåla det mesta. Dessa 
livserfarenheter använder Conny i sitt arbete och köper skåp som är 
anpassade efter de som ska använda dem. Han är noga med att se till att de 
uppfyller deras krav och behov och fungerar med resterande inredning för att 
skapa helhet och en god arbetsmiljö. I majoriteten av köpen innebär detta att 
skåpen har synliga handtag. Skåpen måste vara av hög kvalité och tidlösa i 
designen då de förväntas hålla i många år. För att underlätta för personal och 
användare ser Conny även till att skåpen är lättstädade och utformade så att 
arbetet är lätt att utföra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildkällor till Personas: 
Ägare: Pixabay. Källa: https://pixabay.com/sv/kvinna-glas%C3%B6gon-
aff%C3%A4rskvinna-1254453/ 
Ägare: Pixabay. Källa:https://pixabay.com/sv/kvinna-glas%C3%B6gon-
aff%C3%A4rskvinna-1254453/ 
Ägare: Pixabay. Källa: https://pixabay.com/sv/mannen-manliga-
sk%C3%A4gg-hatt-1146530/  
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Nedan presenteras det fullständiga resultatet av observationen i köksmiljö i 
ett personalrum vid Luleå tekniska universitet. 
 
Syfte med observation: Identifiera hur vanligt det är bland personal att de 
inte hittar det de letar efter i köksskåpen. 
Hur: Observera hur ofta skåp öppnas utan att föremål plockas ut ur skåpen.  

Person # Glas Tallrikar Bestick Mugg 
1  1 1  
2  1 1  
3 1 2 1  
4    1 
5  1   
6 1 1 1  
7   2  
8    1 
9  2 2  
10 6  1  
11  1 1  
12 1 1  1 
13   2  
14   1  
15   2  

 
18/26 försök att hitta önskat föremål lyckades vid första försöket. 
8/26 försök krävde fler försök än ett för att hitta önskat objekt.  
6/8 lyckades hitta önskat föremål på andra försöket, vara de två övriga krävde 
fler försök.  
 
En tydlig majoritet lyckas hitta det som önskas på första försöket vilket tolkas 
som att de har lärt sig att hitta i köksskåpen. 
 
Intervju: tio personer intervjuades som komplement till observationen.  
 
Hur länge har du använt dig av det här köket (år)? 
1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, vet ej.  
 
Anser du att du hittar i skåpen? 
7/10 – Ja 
2/10 – Nej  
1/10 – Till och från 
 
Vet du till exempel i vilket skåp glasen står i? 
9/10 – ja 
Besticken är svårare, ibland är de på en annan plats, använder inte glas.  
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Om du inte hittar, upplever du det då som ett problem? 
3/7 – Nej 
2/7 – Ja  
2/7 – Ibland 
 
Tror du att anledningen till att du inte hittar beror på designen av 
skåpen eller placeringen av porslinet? 
4/6 – Ologisk placering av porslinet 
2/6 – Designproblem 
 
Utifrån övriga kommentarer till frågorna har de flesta problem med att hitta 
”ovanligare” saker som inte används dagligen, till exempel en skärbräda eller 
en konservöppnare.  
Många anser att anledningen till att de inte hittar beror på att saker inte har 
en given plats i köket och att de byter plats beroende på vem som arbetar i 
köket/någon diskar och själv sätter tillbaka grejer där de inte ska vara. 
Porslin och köksredskap har ingen given plats utmärkt så att användare direkt 
vet vart saker ska vara. 
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Nedan presenteras det förberedande dokumentet som sammanställdes innan 
workshopen utfördes.  
 

Workshop m. studenter 
 
Syfte: Utforska hur en miljövänlig produkt ser ut i perspektiv av form, 
material och färger.  
Material: pennor, papper, whiteboard + pennor, PowerPoint. 2 timmar totalt. 
 
Informera: Presentera mig och beskriv syftet med workshoppen. Beskriv 
agenda, tidsplan och upplägg. Materialet kommer att användas som 
inspirationskälla för konceptframtagning. 
Inspiration: Visa bilder på produkter som är/inte miljövänliga, ser man 
vilken som är miljövänligt producerad? Diskutera 10-15 min 
Uppvärmning: Lista upp saker ni tänker på är ni hör ordet miljövänlig (3 min) 
Fas 1: Vilket formspråk har miljövänliga produkter? (10-15 min) 
Redovisning/diskussion – Anteckna på tavlan/sätta upp post-it lappar 
Fas 2: Vilka färger har miljövänliga produkter? (10 min) 
Redovisning/diskussion – Anteckna på tavlan/sätta upp post-it lappar 
Fas 3: Vilka material är miljövänliga produkter gjorda av? (10-15 min)  
Redovisning/diskussion – Anteckna på tavlan/sätta upp post-it lappar 
Fas 4: Hur ser ett miljövänligt skåp ut? (20-30 min) 
Redovisning  
Avslutning: Sammanfatta och tacka  
 
Under varje fas kommer studenterna uppmanas att göra listor, rita och använda 
sig av metoden brainstorming för att sporra varandra och uppnå en kreativ 
kvantitet.  
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Proportionerna är baserade på standarshöjderna (mm) 900 för bänkskåp ink. 
bänkskiva, 700 för väggskåp och 2100 för högskåp. Nedan presenteras 
formler för att anpassa proportioner efter önskade mått.  
 

 
 

 
 
X= x 
Y=y 
A= x/2 
B=x*0,189 
C=x/3 
D=x/9 
 
 

 
E=x*0,618 
F= 120 mm (fast mått) 
G=30 mm (fast mått) 
H=x/(2/3) 
I=x/15 
J= y/(5/4) 
K=y/(7/3)

 
 

I 

J K 
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K= k 
L=100 mm (fast mått) 
M= k/7 
N=R=80 mm (fast mått) 
O=k/3 
P=k/21 
Q=k*15/4 
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