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Sammanfattning 

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av vitvaror, de satsar stort på 
produktutveckling och sätter stort värde vid produktens design och känsla och funktion. 
Utvecklingen av kylskåp går ständigt framåt och det tillkommer mycket funktioner både i 
form av teknik och av materialförändringar. Trenderna talar även för att det exteriöra, 
kylskåpets samklang med kökets övriga inredning är en oerhört viktig aspekt, vilken har 
utvecklats mycket under de senaste åren. Idag är ett kylskåp mycket mer än bara en 
kylförvaring, det är också är en viktig inredningsdetalj med många funktioner i det moderna 
köket.  
 
Under våren 2007 genomfördes detta projekt som ett samarbete mellan Electrolux 
kylskåpsfabrik i Mariestad och avdelningen för Industriell design vid Luleå tekniska 
universitet. Projektet bestod i att utveckla nya säljande inredningsdetaljer till Electrolux 
kylskåp. Det mervärde som produkten erbjuder användaren, dess nyhetsvärde och Fit-Feel-
Finish, var områden som värdesattes högt och eftersträvades under hela produktutvecklings-
processen. 
 
Projektet är inriktat mot en av Electrolux målmarknader, vars gemensamma nämnare är 
omtänksamhet och önskan att skapa ett bra resultat i köket. Fem personer som stämmer väl 
överens med målgruppen utgjorde projektets fokusgrupp. Dessa personer intervjuades, 
observerades och blev ombedda att skriva dagbok om hur de interagerande med sitt kylskåp. 
Detta, samt ytterligare intervjuer med personer som föll inom ramen för målgruppen, ligger 
till grund för de krav och önskemål som format projektet. 
 
I det initiala skedet av projektet fanns det inte någon specifik problembild utan projektet 
avsåg att utveckla nya förvaringslösningar till kylskåp. Arbetet har skett i linje med metoden 
för systematisk produktutveckling och i stora drag har projektet bestått av två grundläggande 
faser. Inledningsvis gjordes en omfattande förstudie där kylskåpsanvändarnas krav och 
önskemål kartlades. När denna information fanns tillgänglig kunde den analyseras och först i 
detta skede tog en klarare problembild för projektet form. De identifierade kundbehoven 
tillsammans med krav och avgränsningar från Electrolux bildade därmed stommen för 
projektets inträde i den andra fasen, nämligen konceptgenerering och konstruktion för att 
slutligen resultera i tre olika inredningsdetaljer. Resultaten håller kostnadseffektivt fokus, 
både investeringsmässigt och i pris per enhet. De resulterande koncepten är i stor utsträckning 
anpassade till de material Electrolux använder sig av idag och de är även möjliga att applicera 
företagets produktionsupplägg.   
 
Ett öppet arbetssätt har lett till nya tankebanor inom området för utveckling av 
kylskåpsinredning. Projektet belyser ytterligare behov utöver förvaring och utrymmes-
disponering och fokuserar särskilt på att ge produkterna ett mervärde för användaren. Att med 
nya former och riktningar erbjuda uppvisande kylskåpsförvaring har gjort det möjligt att 
nyttja dekorativa råvaror så som frukter och grönsaker för att skapa en mer inspirerande 
kylskåpsmiljö. Projektet har resulterat i två koncept som öppnar upp för vertikal förvaring av 
både frukt och grönt samt förpackningsvaror i kylskåpet, det har även resulterat i ett koncept 
som medger flexibel frukt- och grönsaksförvaring för användning i och utanför kylskåpet. De 
tre resulterande koncepten kan, med hjälp av råvarornas färger och former, bilda nya zoner i 
kylskåpet som inspirerar användaren till matlagning och i viss mån faktiskt håller automatisk 
ordning i kylskåpet.  
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Abstract 

Electrolux is one of the worlds leading manufactories of house-hold appliances, they put a lot 
of effort in product development and they appreciate the design and feeling of the product 
with out caring less about the function. The development of refrigerators is very active, new 
functions are developed using new materials and high technology. New trends show that the 
exterior is growing more and more important, the fridges are carefully designed and create 
harmony with the rest of the kitchen. Today, the fridge i so much more than just cold storage 
space, it is a decorative piece of furniture with many important functions in the modern 
kitchen.  
 
This project was running during the spring of 2007 as a cooperation between Electrolux 
refrigerator fabric in Mariestad and the department of industrial design at the technical 
university of Luleå. The project aimed to develop new equipment to Electrolux’s fridges. The 
extra value that the product offers the user, the news value and the Fit-Feel-Finish were given 
a lot of attention during the whole process of the product development. 
 
The project includes one of Electrolux’s target markets, which is revealed by their caring 
behaviour and ambition to succeed in the kitchen. The project focus group was combined with 
five persons that fit into the description of the target market. These persons were interviewed, 
observed and were asked to keep diary for a week, writing about their interacting with their 
fridge. This, combined with further interview material, creates the information base for the 
requirements and wishes that formed this project.  
 
There was no specific problem definition during the early stage of the project, instead the 
project aimed to develop new storage solutions for fridges. The work has followed the method 
for systematically product development and the process of the project can be divided in to two 
essential phases. At first a major pre study was made in order to survey the requirements and 
wishes of the users. When this information was gathered and analysed a new and clearer 
problem definition could be arranged. The identified customer needs together with 
requirements and delimitations from Electrolux formed the base when the project entered the 
second phase: concept generation and construction. The result contains three different 
products which maintain a cost-efficient focus, concerning both investments and costs per 
unit. The resulting concepts are in major extent adapted to Electrolux’s production and the 
materials that they use. 
 
Due to the open way of working, new ways of thinking have been brought in to the 
development of fridge-equipment. The project illustrates needs further than storage and 
volume disposing and focuses on creating extra value for the users. In order to create a more 
inspiring environment in the fridge, the project has created products that show decorative 
groceries like fruit and vegetables in new shapes and directions. Using the colours and shapes 
of the groceries, the resulting concepts can create new zones in the fridge that offers 
inspiration and to a point also keeps automatic order in the fridge. 
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Förord 

Det här är rapporten till ett 20-poängs examensarbete utfört som projekt mot Electrolux 

kylskåpsfabrik i Mariestad i samarbete med avdelningen för Industriell design vid Luleå 

tekniska universitet. Arbetet påbörjades den 15 januari 2007 och har sedan dess pågått i 20 

veckor. Syftet med projektet var att skapa kylskåpsinredning som tillgodoser målmarknadens 

behov av kylskåpsförvaring och därigenom skapa ett mervärde för slutanvändaren. Vi känner 

att vi uppnått ett mycket tillfredställande resultat och att vi fått nyttja våra kunskaper från 

utbildningen, teknologie magister inom Industriell design. Projektet har givit oss ovärderliga 

erfarenheter och vi har fått en fantastisk introduktion i arbetslivet. Vi vill tacka vår handledare 

på Electrolux i Mariestad, Per Arne Svantesson, vars kunskap och engagemang influerat 

projektet under hela processen. Vi vill även tacka vår examinator och handledare vid Luleå 

tekniska universitet, Lars Sundström som varit vårt akademiska stöd under projektet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till konsultfirman Avalon Enterprise som varit vår arbetsplats under 

de senaste 20 veckorna. Hjälpen och engagemanget från alla på företaget har ofta inspirerat 

oss, styrkt oss samt effektiviserat många moment i vårt arbete. 

 

Vi vill tacka Fermprodukter i Västerhaninge som bistått med material samt många värdefulla 

tips till våra modellbyggen. Vi vill även tacka AK Plåt i Spånga, Helsingborgs Gummifabriks 

AB Elisolation AB som även de bistått oss med material. Ytterligare ett tack vill vi rikta till 

Per-Olof Nilsson på Elastoteknik och Josef Forslund vid Luleå tekniska universitet som båda 

har rådgivit oss vid materialval. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka de personer som ingått i vår fokusgrupp och de som ställt upp 

på våra intervjuer. Utan er hjälp och de erfarenheter ni delgivit oss hade detta projekt inte 

varit möjligt! 

 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Anna Magnusson  Datum  Lisa Wahlberg  Datum 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet och under rubrikerna syfte, vision och 
mål beskrivs i vilken riktning projektet strävar.  

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att skapa kylskåpsinredning som tillgodoser behov av 
kylskåpsförvaring hos projektets målgrupp och därigenom skapa ett mervärde för 
slutanvändaren. Projektet syftar även till att göra insidan av Electrolux kylskåp mer 
spännande, säljande och särskiljande från konkurrerande tillverkares kylskåp. 

1.2 Mål 
Målet med projektet är att utveckla nya funktioner inom området kylskåpsinredning åt 
Electrolux. Kylskåpsinredningen skall vara flexibel och anpassningsbar till användarnas 
specifika behov samt förmedla Electrolux image. Resultatet ska presenteras i form av CAD-
ritningar/-modeller samt fysiska modeller. 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Electrolux 
Electrolux är en av världens ledande tillverkare av vitvaror, hushållsmaskiner, köks- och 
rengöringsutrustning samt utrustning för skogs- och trädgårdsskötsel. Varje år säljer 
Electrolux produkter till 55 miljoner konsumenter och professionella användare i över 150 
länder. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 129 miljarder kronor. Produkterna säljs 
under varumärken som AEG-Electrolux, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och 
Husqvarna Electrolux. (www.electrolux.se, 2007-01-30) 
 
Electrolux har drygt 55 000 anställda i hela världen varav ca 3000 av dessa arbetar i Sverige. 
Fabriken i Mariestad är norra Europas största kylskåpsfabrik med ca 1000 anställda och en 
årlig tillverkning på drygt 400 000 enheter. I Mariestad tillverkas kompressordrivna kyl-, frys- 
och kombiskåp och det är inredningen i de Mariestadstillverkade kylskåpen som projektet 
syftar till att förbättra. 
 
På fabriken i Mariestad arbetar 35 personer på 
avdelningen för produktutveckling. Det är av hög 
prioritet att utveckla nya funktioner till kyl- och 
frysskåpen då Mariestadsfabrikens produkter 
tillhör ett högspecificerade sortimentet. För att 
utveckla rätt funktioner är det viktigt för Electrolux 
att förutspå trender samt hitta kundernas och 
användarnas behov och önskemål. 
 
Kylskåp 
Electorlux kylskåp är utrustade med ett antal 
funktioner, alla utvecklade för att skapa en 
förbättrad och problemlösande kylskåpsmiljö. 
Kylskåpen har dynamisk kyla vilket är ett 
elektroniskt styrt kylsystem som cirkulerar den 

Bild 1 Funktionen Quick Chill i den övre 
delen av kylen. 

http://www.electrolux.se
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nedkylda luften i hela skåpet och gör därmed att temperaturen blir den samma på alla nivåer. 
Cirkulationen gör även att luftfuktigheten i skåpet blir hög vilket är den ultimata miljön för 
förvaring av flera sorters livsmedel. Bakom snabbkylnings-utblåset finns det ett kolfilter som 
renar luften och förhindrar att smak och lukt sprider sig i kylskåpet. Ytterligare en kylfunktion 
är Quick Chill, som erbjuder snabb och effektiv nedkylning av mat eller dryck på 
snabbkylningshyllan framför utblåset. Se bild 1. 
 
Kylskåpsdörrarna har tätt sittande hakar, 
vilket medger flexibel placering av 
dörrhyllorna. Det finns fyra olika varianter på 
förvaring av flaskor och burkar. En variant för 
liggande förvaring, som fungerar som en 
ensamstående hylla tvärs över i skåpet. En 
annan variant för stående flaskor vilken är en 
extra djup dörrhylla med avdelare för att hålla 
flaskorna på plats. Den tredje varianten är en 
flyttbar flaskhållare i vilken flaskorna står i en 
lutande ställning. Den fjärde hyllösningen är 
en något mindre hylla för små flaskor och 
burkar som placeras på djupet längs med 
skåpets ena sida. 
 
Hyllplanen är av härdat glas med spillrännor 
detta göra att de är belastnings och stöttåliga 
samt enkla att hålla rena. Hyllornas djup kan 
regleras då det är delade och hopskjutbara, 
även avstånden mellan hyllorna är enkelt att 
reglera då avstånden mellan spåren, de så 
kallade rillorna för hyllplanen sitter tätt i 
innerkåpan. Se bild 2. 
 
Längst ned i kylen finns det rymliga, ventilerade grönsakslådor på skenor, dessa lådor håller 
en något högre temperatur än övriga hyllplan. Electrolux har även en variant av trådhyllor, 
som en korg med två hyllplan och överst, ett handtag för enkel ut- och insättning av korgarna.     

1.3.2 Kylskåpsmarknad 
De inredningslösningar som Electrolux konkurrenter presenterar på marknaden idag är viktiga 
att identifiera för att hitta rätt utgångsläge i projektet. Vissa funktioner är ständigt åter-
kommande för de flesta tillverkarna medan andra förvaringslösningar är mer specifika och 
skiljer sig från mängden.  
 
Många av dagens kylskåp är utrustade med flexibla och i vissa fall hopfällbara flaskställ som 
erbjuder stabil och utrymmeseffektiv förvaring av flaskor i liggande läge. Det finns även en 
variant av flaskhållare som erbjuder förvaring av upprättstående flaskor i en utdragbar låda i 
nedre delen av kylen. Utformningen av flaskställen skiljer sig åt och det finns allt från 
liggande, hängande, vändbara till väggmonterade varianter. Flaskhållarna är antingen 
trådhyllor, av gjuten plast eller av den exklusivare varianten: flaskställ i massivt trä. 
 
När det gäller förvaring i kylskåpets dörr är samtliga hyllor monterade horisontellt. I vissa fall 
förekommer en kombination av hyllor i full längd, alltså lika långa som själva dörren, och 

 Quick Chill 

Rillor 

Trådhyllor 

Bild 2 Detaljer i ett av Electrolux kylskåp. 
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kortare överhyllor vilket ökar möjligheten att förvara höga flaskor i dörren utan att utrymme 
på höjden går förlorat. I kylskåpsdörren sitter även lådor med lock för tät förvaring, antingen 
löstagbara mindre lådor eller en hylla med lock längs med hela dörrens längd. Samtliga 
kylskåp är även utrustade med ägghållare av fristående modell eller i ett speciellt fack i 
dörren. Det finns även speciallösningar på dörrar med serveringslucka för enkel åtkomlighet 
av frekvent brukade varor.  
 
De rymliga grönsakslådorna, vanligen placerade längst ner i kylskåpet, har ett flertal olika 
utseende beroende på kylskåpets storlek och tillverkare. Avskiljare i form av flyttbara inner-
väggar eller mindre boxar placerade i den stora boxen är vanligt förekommande lösningar på 
volymfördelningen. Vissa tillverkare har speciell temperatur och fuktighetsinställning till just 
frukt- och grönsakslådorna. Liknande miljöfunktioner finns även med anpassade temperaturer 
för kött och/eller fiskförvaring. Ett annat alternativ till avskiljd förvaring är de mindre, 
hängande förvaringsboxarna monterade på undersidan av hyllplanen.     
 
Samtliga kylar har ett par eller flera flyttbara hyllplan vilket ökar möjligheterna för specifika 
förvaringsbehov i vertikalled. Det finns även utdragbara hyllor vilka fungerar som 
serveringsbrickor utanför kylskåpet. Utformningen på hyllplanen är för det mesta rektangulära 
men det förekommer även välvda former för ökad översikt i kylen.      
 
Det finns ett flertal olika lösningar på en mer specialanpassad förvaring av udda varor som 
exempelvis kosmetika eller medicin. Dessa förvaringar utgörs då av mindre fack och hyllplan 
som separerar och sorterar de olika varorna.  
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1.4 Krav och avgränsningar 
För att projektets slutresultat ska bli rimligt och relevant för Electrolux har ett antal krav och 
avgränsningar satts upp. Dessa stadgar syftar till att konkretisera och avgränsa projektets 
omfång och är uppsatta av Electrolux tillsammans med projektgruppen. 
 
Krav: 

• Mått ska anpassas för rådande innermått vid normalisolering (dörrkupa resp. 
innermantel). 

• Produkterna ska hålla en hög Fit-Feel-Finish, vilket innebär robusta produkter med 
enkel och smidig hanterbarhet.  

• Produkterna ska erbjuda mervärde för slutanvändaren. Produkten får också gärna vara 
självinsäljande. 

• Eventuella hyllor ska dimensioneras för 25 kg last.  
 
Avgränsningar: 

• Projektet avser den svenska marknaden. 
• Projektets målmarknad består av en specifik kategori ur Electrolux totala målmarknad. 
• Befintligt material som idag används i Mariestadsfabriken ska användas till de nya 

produkterna (t.ex. glas, trådmaterial, plastmaterial m.m.). 
• Produkternas prestanda ska ej påverkas av de nya inredningsdetaljerna. 
• Artikelkostnaden i paritet ska vara jämförbart med en artikel i dagens produktion, 

investeringskostnaden får ej överstiga 500 000 Sek/artikel.  
• Electrolux miljökrav följs automatiskt då befintligt material används. 
• Tillverkningen av de nya produkterna ska passa in i dagens produktionsupplägg i 

Mariestadsfabriken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 3 Dagens kylskåp med dess rådande innermått och 
befintliga inredning var utgångsläget för projektet. 
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2 Teori 

Detta kapitel behandlar de teorier som använts under projektets gång. De övergripande 
studierna har utförts genom litteraturstudier, databaser och artiklar. 

2.1 Systematisk produktutveckling 
Systematisk produktutveckling är en process som översätter indata till utdata. 
Produktutvecklingsprocessen kan liknas vid att följa ett recept, där ingredienserna – indatan – 
sammanställs enligt anvisningar och resulterar sedan i det som receptet avser, i detta fall 
utdata. Till skillnad från receptet där de steg som följs består av fysiska aktiviteter, är produkt-
utvecklingsprocessens steg och aktiviteter till stor del resonerande och organisatoriska. Vilka 
steg och aktiviteter som nyttjas vid ett visst projekt bör anpassas efter den specifika 
organisationen eller efter projektområde. Gemensamt för alla projekt, där systematisk 
produktutveckling nyttjas, är att de olika stegen och aktiviteterna samlas under fem faser. 
Dessa är: planering, konceptgenerering, systemdesign, detaljdesign, test- och förfining samt 
en Ramp-Up för produktion. (Ulrich & Eppinger, 2003)     
 
En väldefinierad produktutvecklingsprocess underlättar planeringsarbetet inför projektet och 
hjälper till att koordinera arbetet i projektgruppen under processens gång. Att följa 
systematisk produktutveckling kan också verka som en kvalitetsgaranti som garanterar att ett 
antal steg genomförs och att den slutliga produkten uppnår en viss kvalitet. (Ulrich & 
Eppinger, 2003)  

2.2 Livsmedel och hygien 
I dagsläget finns goda möjligheter att hålla en mycket bra hygien och hög standard på våra 
matvaror, jämfört med tidigare generationer finns idag moderna hjälpmedel som underlättar 
livsmedelshygienen, så som effektiva kylar, frysar, ugnar och spisar. Trots tillgången på 
effektiva hjälpmedel blir upp till en miljon svenskar sjuka på grund av dålig mat varje år, den 
ena hälften av mat som tillagats i hemmet och den andra av mat som serverats på restaurang. 
De flesta fallen beror på okunskap om hur maten skall hanteras och förvaras, exempelvis 
felaktig avsvalning, dålig kylförvaring, otillräcklig upphettning, för lång varmhållning eller 
slarv med hygienen. (Råd & Rön, juni 1996) 
 
Hållbarheten på livsmedel bestäms i stor utsträckning av 
hur de förvaras, ju lägre temperatur desto långsammare 
växer bakterierna.  Livsmedelslagstiftningen anger +8˚C 
som högsta förvaringstemperatur för kylvaror så som 
mjölk och andra flytande mjölkprodukter, färskost, 
flytande äggprodukter, bakverk med vispad grädde, 
böngroddar och skurna grönsaker. För kött och färdiglagad 
mat anges en förvaringstemperatur på max +4˚C och för 
fisk, skaldjur och kräftor är maximala temperaturen +2˚C 
eller att de täcks över med is. (Livsviktigt nr 2, 
Miljökontoret juni 1998) 
 Bild 4 Rätt förvaring av 

råvarorna bidrar till längre 
hållbarhet. 
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Konsumentverket har sammanställt artikeln: "Rätt förvarad håller maten längre" som 
beskriver hur man förvarar olika livsmedel på bästa sätt. Nedan följer ett urval av dessa tips 
och råd. 

2.2.1 Mjölk och fil 
Bäst-före-datumet ger en bra hänvisning om hur länge mjölken och mjölkprodukterna håller. 
Mjölken ska helst förvaras något kallare än +8 C medan filmjölk, yoghurt och annan syrad 
mjölk är tåligare. 

2.2.2 Frukt och grönsaker 
En sval är den ultimata förvaringsplatsen för den mesta frukten 
förutom bananer som alltid ska förvaras i rumstemperatur. 
Grönsaker håller sig bäst i sval och fuktig förvaring, 
exempelvis i en luftig plastpåse i den varmaste delen av kylen. 
Tomat, äpplen, plommon, päron och melon är viktigt att 
förvara avskilt från andra frukter och grönsaker då de 
avsöndrar etylen. Ett ämne som får annan frukt att mogna 
snabbare. För tomater gäller också förvaring i rumstemperatur, 
de får då en godare smak. 

2.2.3 Potatis och rotfrukter 
Potatis förstörs av ljus och bör förvaras mörkt och svalt utan 
plastpåse. Detsamma gäller för förvaring av rotfrukter. 

2.2.4 Kött och charkvaror 
Helt kött ska förvaras kallt och bevaras bäst i cirkulerande luft. Köttfärs är känsligt och ska 
förvaras i +4 C, den håller sig bäst om den tillagas så snart som möjligt. Kokta charkprodukter 
som leverpastej och kokt skinka är känsliga och kan relativt snabbt bli dåliga om de förvaras i 
bruten förpackning. Rökt och saltad mat har däremot en längre hållbarhet men bör förvaras i 
en sluten förpackning då de kan ge smak och lukt åt andra livsmedel. 

2.2.5 Lagad mat 
De flesta bakterier växer snabbt i rumstemperatur, därför är det viktigt att matrester som ska 
sparas snabbt kyls ned i ett vattenbad för att sedan ställas in i kylen. 

2.2.6 Kylmiljö 
Kylskåpet bör hålla en temperatur på +5 C, det är bra att ha en termometer i kylskåpet så att 
temperaturen kan mätas på olika platser. Kylvaror ska ställas in i kylen så snabbt som möjligt 
då många livsmedel är känsliga för att förvaras i fel temperatur. Varorna ska placeras så att 
luft kommer åt runt omkring och maten ska alltid täckas över så att den inte torkar ut. 
  

Bild 5 Frukt och grönt 
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2.3 Kundtillfredsställelse 
Att ha nöjda och lojala kunder är en viktig förutsättning för att lyckas inom alla branscher. 
Kundtillfredsställelse är subjektivt då det definieras som ett tillstånd i kundens huvud, en 
reaktion på hur väl ett önskemål har uppfyllts. Kundens enskilda bedömning grundar sig på 
företagets organisation samt de erbjudande som företaget framställer och utfallet av dessa 
samlade bedömningar ger i sin tur upphov till en viss kundtillfredsställelse. Denna 
tillfredställelse påverkar givetvis kundens beteende i form av lojalitet mot företaget samt 
kundens benägenhet att berätta om sina upplevelser. (Söderlund, 1997) 

2.4 Tillverkningsteknik 

2.4.1 Formsprutning 
Formsprutning är en av de viktigaste metoderna för tillverkning i plast. Metoden är främst 
fördelaktig vid masstillverkning av komplicerade detaljer och detaljvikten kan variera från 1 
mg till 100 kg. Formsprutningen är en gjutningsprocess som, beroende på detaljernas 
toleranser och utseende, kan optimeras för bästa resultat. 
 
I formsprutningsprocessen matas granulerad plast ned mot insprutningsenheten. Materialet 
trycks framåt av en roterande skruv, när trycket är tillräckligt högt öppnas formen och det 
plasticerade materialet sprutas in då skruven rör sig i framåt i axialled. Därefter låses formen 
och plasten kyls ned. Trycket i formen kan, beroende på detaljens geometri, vara mycket högt 
och låskraften får inte ge vika för trycket under insprutnings- och eftertrycksfasen. När 
materialet kyls ned och går från smälta till fast fas finns det risk för krympning, detta 
kompenseras med ett så kallat eftertryck som regleras beroende på önskad geometri. När 
trycket i formen har nått detsamma som i omgivningen och detaljen har stelnat, kyls den ned 
för ytterligare stabilisering. Slutligen öppnas formen och den färdiga detaljen stöts ut. 
(Strömvall, 2002) 

2.4.2 Extrudering 
Extrudering eller strängpressning som metoden 
även kallas, är ett tillverkningssätt som lämpar 
sig extra väl för framställning av långa, 
likformiga geometrier. Ett pulver eller granulat 
transporteras genom en cylinder i vilken en 
skruv roterar. Kombinationen av skruvens 
rotation och tillförd värme gör att materialet 
smälter och det pressas framåt för att så 
småningom komprimeras. Detta sker samtidigt 
som trycket i cylindern ökar och materialet 
pressas genom ett formgivande verktyg vars 
munstycke är format som produktens tvärsnitt 
och därmed får den smälta plasten sitt rätta 
utseende. Till slut kapas formen till mindre 
dimensioner och slutligen kyls materialet ned 
med hjälp av vatten eller luft. 
  

Bild 6 Plast under extrudering 
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Bild 7 Extruderade plastdetaljer 
med konstant tvärsnitt. 

Extruderingsprocessen är oftast fullt automatiserad och det finns möjlighet att tillverka stora 
profiler och även kombinationer av olika plastämnen. Exempel på former som med fördel kan 
extruderas är stänger, rör och profiler. (Strömvall, 2002) 

2.4.3 Lödning och svetsning 
Lödning är en sammanfogning mellan metalliska delar och sker genom uppvärmning av 
delarna samt smältning av tillsatsmetall. Fogen måste ha lägre smälttemperatur än de metaller 
som skall mötas och för bästa estetiska uttryck bör fogen vara av en metall som liknar det 
andra materialet. Svetsningen skiljer sig från lödningen i det avseendet att materialen som 
skall sammanfogas smälts samman och bildar en fog tillsammans med eventuella 
tillsatsmaterial. (Wikipedia 2007-05-07) 

2.5 Material 

2.5.1 Plastkategorier 
Termoplaster: Plaster indelas i termoplaster och härdplaster. Termoplasterna formas fysiskt 
medan härdplasterna formas genom att den kemiska strukturen i materialet genomgår en 
härdningsreaktion. (Strömvall, 2002) 
 
Amorfa termoplaster: Amorfa termoplaster består av 
kedjemolekyler vilka saknar struktur i förhållande till 
varandra. De molekylära krafterna inom materialet är 
således inte starka och då en amorf termoplast värms upp 
blir det till slut helt flytande och formbar till önskad 
geometri. När materialet sedan kyls ned återfår det sin 
naturliga stabilitet. Amorfa material kännetecknas även av 
att de till viss del är upprepat smältbara. Dessa plaster är 
även transparenta i sitt grundtillstånd och det är först om 
de blandas ut med andra plaster eller fyllmedel som de blir 
opaka. Exempel på amorfa termoplaster är: SAN och PS. 
(Strömvall, 2002) 
 
Delkristallina termoplaster: Ett delkristallint material kan 
bara delvis kristalliseras då det till en del är amorft med en 
ostrukturerad molekylstruktur och till den andra delen är 
strukturerad. På så vis har de högre mellanmolekylära 
krafter än ett amorft material och egenskaperna skiljer sig 
därmed åt. (Strömvall, 2002)  

2.5.2 Plastmaterial 
Polystyren – PS: Polystyren är en amorf termoplast som är styv, har hög ythårdhet men som 
samtidigt är spröd. Styrenplasten är färglös och har hög transparens, en ljustransmission på 
87–92 % ger plasten dess transparanta utseende. Styrenplastens fördelar är dess isolerande 
egenskaper, låga vattenabsorbtion och resistens mot alkohol, fett, olja, saltlösningar, syror och 
alkaliska lösningar. (Konstruktörslotsen, 2007-05-03) Då det är ett amorft material är dock 
beständigheten mot kemikalier relativt låg. Styrenplastens användning som 
konstruktionsmaterial är dock begränsad, detta beror på dess sprödhet och benägenhet att 
bilda microspänningssprickor. Plasten har även dålig temperatur- och kemikaliebeständighet. 
Vad det gäller tillverkning i styrenplast så lämpar den sig väl för formsprutning, 



Examensarbete ◦ Luleå tekniska universitet ◦ Industriell design 
 

 9 

varmformning, formblåsning och extrudering. För PS gäller, som för alla amorfa material, att 
det har låg formkrympning. (Strömvall, 2002) 
 
Polystyrenakrilnitril – SAN: Polystyrenakrilnitril är amorf och den kännetecknas av sin 
höga styvhet och transparens. SAN är en blandning av styrén och akryl som har goda 
dimensionsegenskaper och är relativt okänslig för temperaturförändringar. I jämförelse med 
styrenplasterna så är kemikaliebeständigheten bra och den är resistent mot spännings- och 
microsprickbildning. Materialet är dock, precis som styrenen, sprött med låg slagseghet men 
SAN har högre vattenabsorbtion och en utmärkt reptålighet. (Strömvall, 2002) 
 
SAN lämpar sig för formsprutning och extrudering och priset är något högre än för PS men 
billigare än akryl. (Konstruktörslotsen, 2007-05-03) 
 
Silikon: Silikon är en speciell form av gummimaterial eftersom det består av molekylkedjor, 
växlande mellan kisel och syreatomer. Den kemiska sammansättningen ger materialet sin 
goda beständighet mot både höga och låga temperaturer. Det är även mycket resistent mot 
åldring och både spänsten och dragstyrkan i materialet är mycket god. Nackdelarna med 
silikongummi är att brott- och rivbeständigheten är dålig samt det relativt höga priset. 
Silikonets användiningsområden är många, exempelvis används den i industrin, vid 
prototypframställning och till möbler. (Beylerian och Dent, 2005) 
 
SEBS-baserade material: SEBS är en förkortning av styrenetylenbutadien-termoelast, ett 
material med den goda kombinationen av processegenskaperna hos termoplaster och 
egenskaperna hos vulkaniserat gummi. Materialet både känns och ser ut som gummi men 
behöver inte vulkaniseras. En av kvalitéerna inom denna materialsort heter Dryflex®. Detta 
styrenbaserade material har en unik molekylstruktur vilken ger materialet goda elastiska 
egenskaper. Strukturen är kombination av olika polymerer och additiver.  
 
Materialet finns i ett stort antal olika hårdheter men oavsett hårdhetsgrad har Dryflex® god 
flexibilitet vid låga temperaturer och god beständighet mot högre temperaturer till omkring 
150°C. Materialet har mycket bra reptålighet och en hög ytfinish. Det har även bra mekaniska 
egenskaper, såsom brottöjning, sättning, drag- och rivhållfasthet. 
 
Infärgning är möjlig av detta material och det sker direkt i bearbetningsprocessen. Tillsatsen 
av färg ger inga större förändringar av materialets egenskaper, det som kan ske är att 
hårdheten påverkas något. 
 
Materialet är återvinningsbart och uppfyller kraven för kontakt med livsmedel (FDA-
godkänt). Exempel på användningsområde är handtag på verktyg och tandborstar, 
hushållsartiklar mm. I förhållande till silikon är materialet mycket billigt med ett pris på ca 35 
kr/kg. (Elastoteknik, Development Engineer Per-Olof Nilsson)  
 
ABS plast: Det riktiga namnet på denna amorfa termoplast är Polyakrylnitrilbutadienstyren. 
Plasten har en gynnsam kombination av akrylnitrilen som ger materialet sin 
kemikalieresistens, butadien som ger slagseghet och styrenen som i sin tur ger glans, hårdhet 
och styvhet. Materialets egenskaper är alltså till stor del beroende av sammansättningen av de 
ingående delarna. ABS-plasten finns i ett hundratal olika kvalitéer på marknaden och dessa 
skiljer sig åt vad det gäller tålighetsgraden, beständigheten och processegenskaperna. ABS-
plasten har goda lågtemperaturegenskaper och lämpar sig väl för formsprutning, 
varmformning, formblåsning samt extrudering. Plasten kan även bearbetas skärande och 
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präglande, den är även enkel att limma och svetsa. Plasten är ungefär dubbel så dyr som PS. 
(Strömvall, 2002) 
 

2.5.3 Rostfritt stål 
Rostfria stål är järnlegeringar av ett flertal olika element 
exempelvis nickel och krom. Vanligt rostfritt stål skall 
innehålla minst 13 % krom. Materialet har god stabilitet, är 
starkt och har mycket god temperaturbeständighet. Materialet 
tål inte allt för stora kemiska påfrestningar men dess 
vattenresistens är god. Då stål är ett naturligt framställt 
material är det miljövänligt och återvinningsbart. (Beylerian 
och Dent, 2005) 
 
 Bild 8 Fjäderform av 

rostfritt stål 
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3 Metod 

Detta kapitel redogör för de metoder som använts under projektets gång. Inledningsvis 
beskrivs hur kundbehoven har samlats in och organiserats, därefter redovisas 
konceptgenereringsprocessen, val av koncept samt test av dessa.  Slutligen presenteras 
prototypframställning, modellering och visualisering. 

3.1 Planering 
Planeringsfasen syftar till att strukturera och specialanpassa upplägget av produktutvecklings-
processen för det specifika projektet. Fasen kallas ofta ”phase zero” då den egentligen inte 
kan räknas till en del av den process som planeras, utan snarare fungerar som en 
introduktionsfas till projektet. Planeringsfasen resulterar i ett mission statement som redogör 
för huvudmål, projektets målgrupp, antaganden och avgränsningar. (Ulrich och Eppinger, 
2003) 

3.2 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning är ett första steg i framtagandet av informationsunderlag för ett 
projekt där undersökningen speglar den rådande situationen på marknaden. I en 
marknadsundersökning analyseras i första hand befintliga produkter inom området, produkter 
som liknar den för projektet specifika produkten samt andra branscher som kan tänkas ha 
liknade problemlösningar eller andra tänkbara inspirationselement. En väl utförd 
marknadsundersökning ökar chanserna att tillfredsställa kundbehoven samt att ge projektet 
nya dimensioner. (Jobber, 2001) 

3.2.1 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys kan med fördel genomföras i ett tidigt stadium av projektet. 
Konkurrentanalys är ett steg för att kartlägga konkurrenternas starka och svaga sidor och inte 
minst deras utbud av liknande produkter. Det rådande förhållandet på marknaden är på många 
sätt avgörande för hur utvecklingen av en ny produkt artar sig. Det är givetvis skillnad på 
konkurrensen om det är utveckling av en befintlig produkt eller om det är en ny, icke tidigare 
använd funktion men oavsett marknadssituationen så påverkas alla nya produkter av de 
produkter som sedan tidigare fanns på en marknad.  
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Konkurrenter kan finnas överallt, inom helt andra branscher och det gäller därför att ha en vid 
syn på problemet och kunna sammanlänka målgruppens krav och önskemål med det som 
konkurrenterna erbjuder. 
 
Konkurrentanalysen kan göras på olika sätt och hur djupgående den behöver vara är helt upp 
till problemställningen för projektet. En enkel form av konkurrentanalys innebär i stora drag 
följande arbetssteg. (Ulrich och Eppinger, 2003) 
 
◦ Identifiera konkurrenter 
◦ Identifiera deras lösningar på liknande problem 
◦ Analysera deras styrkor och svagheter 
◦ Jämför med identifierade kundbehov 

3.2.2 Definition av målmarknad 
Det är av stor vikt att definiera produktens målmarknad, alltså de kunder som produkten ska 
tilltala och vilkas behov produkten också ska komma att uppfylla. (Jobber, 2001) Definiering 
av projektets målmarknad kan göras på olika sätt beroende på projektets upplägg och syfte. 
För projekt av detta slag har uppdragsgivaren ofta en eller flera tilltänkta målmarknader vilka 
är fördefinierade och redan utformade generella beskrivningar av kunderna finns då 
tillgängliga. (Ulrich och Eppinger, 2003)   

3.3 Identifiering av kundbehov 

3.3.1 Datainsamling 
För att genomföra ett projekt baserat på målgruppens behov, krävs en utförlig 
kundundersökning. Insamlingen av kundernas behov och önskemål kan ske på olika sätt, 
exempel på metoder är olika former av intervjuer, direkt observation samt dagboksskrivande. 
I många undersökningar kan insamlingsmetoderna med fördel kombineras för att erhålla bästa 
möjliga bredd och djup. (Dahmström, 1991) 
 
Urval: Det är ofta alltför komplicerat, för att inte säga omöjligt att fånga in hela populationen 
eller målgruppen för ett projekt. Det kan därför vara fördelaktigt att göra ett urval ur den 
bestämda målgruppen. Icke slumpmässiga, strategiska urval används vid kvalitativa studier 
där det är önskvärt med en variation inom målgruppen och denna form av urval är på inget 
sätt representativt ur statistisk synvinkel. Metoden går ut på att finna personer som skiljer sig 
åt vad det gäller kön, ålder och liknande variabler men har de karaktäristiska dragen för den 
bestämda målgruppen.(Trost, 1994) 
 
Intervjuer: Det finns ett antal olika metoder för utförandet av intervjuer. De kan ske i form 
av telefonkontakt eller på det mer kvalitativa sättet i form av besöksintervjuer. 
Besöksintervjuerna är fördelaktiga då det är önskvärt att få utförliga svar, skapa en diskussion 
samt att få en bättre kontakt med de svarande och öka deras intresse för undersökningen. 
Under intervjun ställer intervjuaren frågor efter ett i förväg färdigställt frågeformulär. 
Frågeformuläret kan vara av strukturerad eller ostrukturerade karaktär och innehålla styrda 
eller öppna frågor. Något som är viktigt att tänka på, speciellt under besöksintervjuer, är 
risken för intervjuareffekten vilken innebär att respondenten påverkas av intervjuaren under 
intervjutillfället. Effekten kan bli extra påtaglig vid prestigeladdade frågor där respondenten 
ofta tenderar att överskatta och försköna sina svar. Intervjuaren bör därför undvika att på 
något vis påverka eller hjälpa respondenten. (Dahmström, 1991) 
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Bild 9 Vid direkt observation av de vardagliga sysslorna i hemmet finns de viktigaste och mest elementära 
behoven  tillgängliga för observatören.  

Fokusgrupper: När intresseområdet är inringat och urvalet är gjort kan några personer från 
detta urval väljas ut för att bilda en fokusgrupp. Fokusgrupper är en komposition av 5-10 
personer med liknande karaktär. Arbetet med fokusgrupper öppnar på ett effektivt sätt upp för 
projektgruppen att lära sig tankesättet hos fokusgruppens medlemmar och det är en bra metod 
för att undersöka handlande och motivation hos målgruppen.  
 
Då en välkomponerad fokusgrupp träffas för ett möte skapar interaktionen i gruppen en 
gemensam stimulans på ett sätt som inte är uppnåeligt under en vanlig intervju. 
Gruppmedlemmarna diskuterar ämnet i fråga i ett alldagligt sammanhang och 
gruppdymaniken kan då verka positivt ur en kreativ synvinkel. Om det hålls en kontinuerlig 
kontakt med gruppmedlemmarna finns det sedan även chans att ställa följdfrågor, komplettera 
ofullständiga svar och fördjupa resonemangen även i ett senare skede av projektet.(Wibeck, 
2000)  
 
Direkt observation: Observationer är en undersökningsmetod för insamling av kvalitativ 
data där exempelvis beteende eller specifika vanor studeras. Det är ett bra komplement till 
enkäter och intervjuer då man erhåller en verklighetstrogen, detaljerad och icke på något vis 
redigerad data. Se bild 9. Det bör nämligen påpekas att en tillfrågad användare inte alltid 
uttalar den exakta sanningen under en intervju. Vissa handlingar är så vanliga och uppenbara 
för respondenten att de inte faller dem in att berätta om dem. Det är förstås oerhört viktigt att 
observatören inte låter sig begränsas i informationsintaget utan kan se och registrera allt. Det 
finns en risk för ändrat och anpassat beteende hos den observerade om denne är alltför 
medveten om att han/hon är iakttagen. (Dahmström, 1991) 
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Dagbok: För att utföra en djupgående undersökning vore det bästa alternativet att under en 
lång tid befinna sig i kundens eller användarens närvaro och ständigt betrakta allt som pågår i 
dennes omgivning. I ett projekt är detta praktiskt sett inte genomförbart men det finns andra 
metoder för att öka projektgruppens närvaro genom undersökningen. En metod för detta är att 
ge utvalda personer i uppdrag att skriva dagbok kring intresseområdet. De få alltså själva 
anteckna, vad de vill, under en viss period. Ett problem vid dagboksskrivandet är att 
respondenten kan ändra sitt beteende under tiden som dagboksförandet äger rum. 
(Dahmström, 1991) 
 
Validitet: Med validitet menas mätinstrumentets förmåga att mäta det som undersökningen 
avses att mäta. Detta anses vara det viktigaste kravet på själva undersökningsmetoden, alltså 
hur undersökningarna går till väga. För att höja validiteten är det viktigt att respondenterna 
anser att frågorna är relevanta i förhållande till syftet med undersökningen och att de får en 
tydlig introduktion till ämnet innan de ombeds svara eller kommentera något. (Saunders et al, 
2004) 
 
Reliabilitet: Reliabilitet är tillförlitligheten och stabiliteten i undersökningens utslag det vill 
säga datans relevans för problemställningen. Reliabiliteten beror på vad det är som mäts och 
metoden har hög reliabilitet om dess tillförlitlighet är oberoende av undersökare samt 
undersökta enheter. (Saunders et al, 2004) 

3.3.2 Översättning av data till kundbehov 
Att översätta data till kundbehov är en viktig process som leder till att den kunddata som 
samlats in kan tillföras projektet. Kundbehov uttrycks i påståenden, vilka bildas genom 
tolkning av den insamlade datan. Om olika personer tolkar datan kan fler behov upptäckas 
och fler kundbehov kan alltså genereras, det är därför viktigt att kunddatan tolkas av mer än 
en person. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 
Ulrich & Eppinger beskriver fem riktlinjer som är användbara vid formulering av kundbehov. 

1. Behoven ska uttrycka vad produkten ska göra, inte hur den ska göra det. 
Användare beskriver ofta en konceptlösning när de förklarar sitt behov, ett 
kundbehov får dock aldrig innehålla en teknisk lösning.  

2. Behoven ska uttryckas på samma specifika nivå som den tolkade kunddatan. Om ett 
behov skrivs på ett förenklat sätt riskeras information att går förlorad. 

3. Behoven bör uttryckas i en positiv formulering. Det är lättare att översätta ett 
positivt behov än ett negerande påstående till en produktspecifikation. I vissa fall är 
det dock inte möjligt att skriva en positiv formulering. 

4. Behoven bör uttryckas som en egenskap hos produkten. Att uttrycka behoven med 
hjälp av egenskaper förenklar översättningen till en produktspecifikation. 

5. Undvik ord som måste och ska i behovsformuleringen. Dessa ord antyder en viss 
viktning av behovets relevans.  
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3.3.3 Organisering och rangordning av kundbehov 
Formuleringen av kundbehov kan ibland resultera i flera hundra påståenden, det är därför 
viktigt att vikta behoven mot varandra och ordna dem efter relevans. Behoven delas upp i 
primära-, sekundära- och eventuellt även tertiära behov, där de primära behoven är de mest 
grundläggande. De sekundära behoven är mer detaljerade och underordnade de primära 
behoven. I de fall då produkten är komplex kan vara aktuella att nyttja även en tertiär 
kategori. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 
Enligt Ulrich & Eppinger utförs organiseringen med fördel i följande steg: 

1. Skriv ner varje kundbehov på en separat lapp. 
2. Avlägsna återkommande och överflödiga kundbehov. 
3. Placera lapparna i grupper med liknande kundbehov. Logiken för grupperingen 

skiftar mellan olika projekt. Grupperingen kan tillexempel bygga på teknik, 
paketering, material, komponenter eller olika kraftkällor.  

4. Sätt en rubrik på varje grupp. 
5. Överväg att sätta flera rubriker under samma tak. Då det finns fler än 20 

rubrikgrupper bör en övervägning göras om det är relevant att skapa grupper av 
rubrikgrupperna och namnge dem. På så sätt får organiseringen av kundbehoven 
ytterligare en nivå och blir mer överskådlig. 

6. Reflektera och utvärdera resultatet, gå eventuellt tillbaka och gör förändringar i 
grupperingarna. 

 
Behovsträd: Efter att en mängd data har samlats in krävs effektiva metoder för 
uppstrukturering av dessa. Behovsträd är en grafisk metod som på ett tydligt sätt visar hur 
delbehoven håller samman och hjälper därmed till att göra behoven mer överskådliga. 
Behovsträd är därför ett utmärkt verktyg vid uppdelning och analys av behoven. (Hamrin, 
Nyberg, 1993) Behovsträdet kan med fördel även användas för nedbrytning av vagt 
formulerade kundönskemål till en hanterbar nivå. Metoden används också för att undersöka 
alla tänkbara orsaker till uttalade problem och för att klargöra vilka delmål som bör uppfyllas 
innan de övergripande behoven kan tillgodoses.  
(http://extra.ivf.se/lean/pdf/kvalitet/tr%C3%A4ddiagram.pdf, 2007-02-08) 

http://extra.ivf.se/lean/pdf/kvalitet/tr%C3%A4ddiagram.pdf


Examensarbete ◦ Luleå tekniska universitet ◦ Industriell design 
 

 16 

3.4 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen är det viktigt att ha ett tydligt mål att sträva efter och att ha en 
uppfattning om hur målet skall nås. Det kan därför vara till stor hjälp att sätta upp en bild av 
hur processen är tänkt att framskrida, i vilket omfattning idéer ska genereras och när 
överflödiga idéer ska sållas bort. Se figur 1. Hela konceptgenereringen med dess ingående 
faser skall betraktas som en process där stegen är återkommande och integreras med varandra. 
För att på bästa sätt skapa en grund och en helhetsbild inför konceptgenereringen är det av 
stor vikt att först klargöra problem och delproblem. 

3.4.1 Klargörande av problem och delproblem 
Att klargöra ett problem består i att skapa en generell förståelse för problemet och dess 
orsaker. Projektets mission statement, kundbehov och preliminära produktspecifikation är 
ideala informationskällor att använda sig av för klargörande av problem inför koncept-
genereringen. Om problemen är komplexa kan det underlätta att dela upp dem i delproblem, 
exempelvis efter funktioner, antalet handlingar som måste utföras av användaren eller efter 
kundbehoven. Efter en uppdelning är det viktigt att fokus läggs på de delproblem som är av 
störst betydelse för utvecklandet av produkten. Uppdelningen av problem bör dock undvikas i 
projekt där produktens funktioner är simpla, i dessa fall kan en uppdelning göra problemen 
mer svåra att förstå och hantera. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

3.4.2 Extern informationssökning 
Att söka information externt innebär att informationsökningen sker utanför projektgruppens 
kompetens. Den externa informationssökningen pågår egentligen kontinuerligt under hela 
projektets gång och den liknar till stor del den informationssökning som sker under marknads- 

Figur 1 Olika former av idéhantering under konceptgenereringen. 
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och kundundersökningarna. Under konceptgenereringsfasen kan det bli relevant att söka mer 
och djupare information för att kunna lösa mer specifika problem för koncepten. Det kan då 
vara till hjälp att externt söka efter lösningar på likartade problem, kontakta användare, fråga 
experter inom problemområdet, söka ibland patent, läsa litteratur och leta efter liknande 
tekniska lösningar för andra produktgrupper. Fördelen med extern informationssökning är att 
det är billigare och snabbare att införa en redan existerande teknisk lösning till problemet än 
att utveckla nya. (Hamrin och Nyberg, 1993) 
 
Brainstorming: Kreativitet är 
förmågan att skapa nya tankebanor 
och att frigöra sig från etablerade 
perspektiv (Bo Walger, 2000). 
Under konceptgeneringsfasen är 
kreativiteten en oerhört viktig 
tillgång och brainstorming är en väl 
beprövad metod som underlättar för 
utloppet av kreativitet. Se bild 10. 
Metoden är utvecklad av reklam-
mannen Alex Osborn redan år 1941. 
Grundtanken är att en grupp på 5-15 
personer samlas och arbetar kring ett 
problem eller en specifik uppgift 
och målet är att generera så många 
idéer som möjligt. För arbetet finns 
det ett antal grundregler. (Hamrin 
och Nyberg, 1993) 
 
◦ Kritik är inte tillåten 
◦ Kvantitet eftersträvas  
◦ Gå utanför det vanliga 
◦ Kombinera idéer 

 
Med dessa regler som bas utformas brainstormingen efter syfte och problemområde.  
 
Slumpord: Slumpord är ett kreativitetsverktyg som utvecklades 1987 av Edward DeBono. 
Metoden går ut på att ett ord slumpas fram från en lista och kombineras med ett för problemet 
utvalt ord. Kombinationen av orden skapar nya associationer och idéerna får gärna vara både 
galna och icke realiserbara det är återigen kvantiteten som är det viktiga. (Amdahl, 2004) 
 
Ytterlighetstänkande: Detta är metoden där man letar efter nya lösningar genom 
ytterligheter, ett sätt att vidga sitt tankesätt. Metoden tvingar till ett öppet perspektiv och 
tankarna kan komma att närma sig eller kanske rent av passera de begränsningar vi har inom 
området. 
 
Den enklaste lösningen   –  Den mest komplicerade lösningen 
Den vackraste lösningen  –  Den fulaste lösningen 
Den vildaste lösningen  –  Den mest konventionella lösningen 
 
Utifrån dessa uppmaningsfraser uppmanas personen/personerna att tänka fritt och generera 
nya lösningar. (Hamrin och Nyberg, 1993) 

Bild 10 Brainstorming i grupp stimulerar kreativiteten. 
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Tänkarhattar: I vissa fall är det önskvärt att förstärka åsikter för att verkligen klargöra 
tankarna kring ett koncept eller en idé. Det kan också vara fördelaktigt frångå att en 
diskussion blir allt för prestigeladdad och att personliga värderingar tar över konstruktiv 
kritik. Då kan det vara till hjälp att använda sig av de fiktiva tänkarhattarna. Dessa olikfärgade 
hattar ”bestämmer” hur samtliga gruppmedlemmar skall tänka och syftet med detta är att alla i 
gruppen tänker utifrån samma utgångspunkt, exempelvis positivt, samtidigt. Genom att 
använda sig av detta parallella tänkande undviks att kritiken blir ostrukturerad och att det 
därför blir svårt att urskilja om kritiken är av positiv eller negativ karaktär. (Walger, 2000) 
 
Idéskiftesmetoden: Detta är en utmärkt gruppövning som börjar på individuell nivå för att 
sedan växa och bli något som på ett eller annat vis är format av hela gruppen. Till att börja 
med utgår varje deltagare ifrån ett specifikt problem eller ledord. Samtliga deltagare antecknar 
individuellt sina tankar och idéer på ett papper och efter några minuter lämnar alla över sitt 
papper till nästa deltagare. Varje papper skall cirkulera ett varv i gruppen och på så vis sker en 
kollektiv vidareutveckling av allas idéer. (Hamrin och Nyberg, 1993) 

3.4.3 Intern informationssökning 
Intern informationssökning innebär att projektgruppens kompetens nyttjas för att generera nya 
koncept. Detta kan beskrivas som en process där projektgruppen plockar fram potentiellt 
användbar information ur minnet och sedan anpassar informationen till problemet som ska 
lösas. Processen kan utföras individuellt eller i grupp, men det har visats sig mest effektivt att 
först låta personerna generera idéer var för sig för att sedan gå ihop och utveckla idéerna. 
Nackdelen med att låta personer arbeta på egen hand är att tiden och engagemanget 
personerna lägger ner inte kan kontrolleras. I detta stadium är det viktigt att tänka kvantitet i 
stället för kvalitet och att inte tillåta kritisering av några idéer. För att hitta inspiration kan 
paralleller dras till andra områden där liknande behov och problem finns. Det kan också vara 
inspirerande att arbeta med stimuli som bilder eller ting från den miljö produkten är tänkt att 
användas i. Stimuli från oväntade håll kan också användas, de kan då bidra till nytänkande 
och kreativa idéer. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

3.4.4 Systematisk utforskning av idéerna 
Den interna och externa informationssökningen kan resultera i allt från ett tiotal till hundratals 
konceptfragment. För att kunna tillgodose projektet med det bästa från alla idéer är det viktigt 
att utforska idéerna på ett systematiskt sätt. Detta görs genom att dela upp konceptidéerna i 
dellösningar under de olika delproblemen. Dellösningarna kan sedan fritt sammanställas till 
nya kombinationskoncept. Dessa kombinationer kan med fördel göras i tabellform, då det 
underlättar överskådligheten av de tillgängliga möjligheterna. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

3.4.5 Reflektion och utvärdering 
Trots att reflektions- och utvärderingsfasen ligger som ett slutsteg i konceptgenereringen är 
det viktigt att stanna upp och utvärdera idéerna flera gånger under hela processen. 
Utvärderingen tjänar till att säkerställa att inget område förbisetts, att alla idéer utforskats och 
att problemet brutits ned på alla sätt som är möjliga. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

3.5 Konceptval 
Val av koncept återkommer ofta i flera faser av produktutvecklingsprocessen, från det breda 
urvalet i början av konceptgenereringen till slutet då valen är inriktade mot detaljdesign och 
förfining av koncept. Till konceptvalsfasen bör det finnas konceptlösningar täckande samtliga 
identifierade kundbehov då ett stort antal koncept ökar chanserna att i resultatet uppnå en 
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attraktiv och kundfokuserad design av produkten. Vare sig det gäller ett första urval eller det 
slutgiltiga konceptvalet så är det av ytterst stor vikt att valen respektive valet grundar sig på 
tidigare identifierade kundbehov och krav. För att styrka valen bör därför samtliga koncept 
jämföras och mätas mot kraven för att se hur väl de olika kraven uppfylls. De koncept som 
väljs ut ska sedan vidareutvecklas, förfinas och eventuellt designas om. (Ulrich & Eppinger, 
2003) 

3.6 Test och utvärdering av koncept 
Metoden för test och utvärdering är nära besläktad med metoden för konceptvalet då båda 
stegen syftar till att avgränsa antalet koncept och därmed närma sig ett slutgiltigt val och 
resultat. Denna metod är en naturlig och ofta återkommande del av produktutvecklings-
processen och förekommer under mer eller mindre strukturerade former. Först och främst bör 
ett beslut tas om koncepten ska testas mot en bestämd målgrupp eller ej. Motiven för detta val 
är tids- och kostnadsaspekten samt givetvis bedömningen av hur stort behovet av grundliga 
tester anses vara. En ytterligare aspekt är om arbetet med produktutvecklingen skall vara 
officiellt eller om det skall hemlighållas. Oavsett om produkten skall testas mot en målgrupp 
eller ej så testar och utvärderar projektgruppen kontinuerligt över tiden och resultaten av dessa 
utvärderingar kan komma att bli underlag för små, så väl som stora beslut under processens 
gång.  
 
Underlaget för testerna och utvärderingarna kan vara av olikartad karaktär, helt och hållet 
beroende av vilken slags koncept det gäller samt av vad som önskas uppnås.  Möjligheterna är 
många och det kan vara allt från verbala förklaringar, skisser, foton och renderingar eller 
fungerande prototyper. All information som kan underbygga ett så sanningsenligt beslut som 
möjligt bör tas tillvara och även dokumenteras. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 

3.7 Materialval 
Produktutformningen och valet av material i kombination med tillverkningsprocessen är helt 
avgörande för kostnaden för produkten. Genom att välja material i rätt kvalitet och dimension 
kan ofta en eller flera processer elimineras och genom att hitta material som precis uppfyller 
fastställda krav kan kostnaderna minimeras. Valet av material innebär en process där ett antal 
inputs – de olika designkraven - omvandlas till ett antal outputs, i detta fall de listade aktuella 
materialen och tillverkning av dessa. Se figur 2. (Ashby och Johnsson, 2002) 

Figur 2 Materialvalsprocessen. 
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3.8 Modellering och visualisering 

3.8.1 Modellframställning 
Fysiska modeller är till stor hjälp oavsett av fas i produktutvecklingsprocessen, det är till stor 
hjälp att få möjlighet att känna och prova funktioner om än på en mycket simpel modell. 
Mock ups är benämningen av enkla produktmodeller och de kategoriseras antingen som 
påsiktsmodeller eller funktionsmodeller. De förstnämnda är tredimensionella modeller i 
verkliga mått, ofta tillverkade i enkla och billiga material. Påsiktmodeller skapas för att ge en 
uppfattning om produktens utseende och det är det exteriöra som är av störst vikt i detta fall. 
Funktionsmodeller däremot, är till för att skapa en uppfattning om produktens funktion och 
det är i detta fall viktigt att själva handhavandet av modellen fungerar på samma sätt som den 
slutgiltiga produkten är tänkt att fungera. (Hamrin och Nyberg, 1993) 

3.8.2 Prototypframställning 
För att en fysisk modell ska räknas som en prototyp ska den tillverkas i samma material som 
den färdiga produkten är tänkt att tillverkas i. Prototyper tillverkas i första hand för att testa 
produkten i sin verkliga miljö och för att placera den i specifika förhållanden där produkten 
sedan är tänkt att användas. (Hamrin och Nyberg, 1993) 

3.8.3 3D-modellering 
Vid visualisering av modeller är i det till stor hjälp att arbeta i det tredimensionella rummet 
för att på så vis skapa en ökad förståelse av produkten utan att behöva bygga fysiska modeller. 
I dagens 3D-modelleringsprogram finns många användbara applikationer bland annat för 
konstruktionsberäkningar, ritnings- och produktionsunderlag samt för animationer.  
 
CAD är en förkortning av computer-aided design och idag finns det ett stort antal olika CAD-
program på marknaden, varav några exempel är Solidworks, ProEngineer och Unigraphics 
NX. Utöver CAD-program som behandlar solida modeller finns CAID-program som istället 
behandlar ytmodeller. CAID är en förkortning av computer-aided industrial design och syftar 
främst till framställning av verklighetstrogna och beskrivande modeller som kan användas till 
säljande bilder och animeringar. Dessa program är till skillnad från CAD-programmen inte 
avsedda för framställning av konstruktionsunderlag men det är dock möjligt att exportera 
modeller från den ena programvaran till den andra och därmed nyttja programmens olika 
fördelar med samma modell. Alias Studio Tools är exempel på ett CAID- program.  
 
En av fördelarna med både CAD- och CAID-programmen är att de medger snabba 
produktmodifieringar vilket på många sätt gynnar en effektiv produktutvecklingsprocess. 
Ytterligare en fördel är möjligheten att skriva ut en tredimensionell modell, vilket är mycket 
tids- och kostnadseffektiv i förhållande till att tillverka prototyper för hand. Dagens 3D-
skrivare klarar av att skriva ut komplexa och svårtillverkade geometrier genom exportering 
från antingen CAID- eller CAD-program. En produkt kan alltså smidigt skrivas ut för att 
testas och utvärderas och vid behov kan modifieringar göras direkt i modelleringsprogrammet 
och en ny prototyp kan därpå skrivas ut och testas igen. (Jeppsson, 2005)  
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet då tidigare beskrivna metoder nyttjats. I kapitlet 
redogörs även för de ställningstaganden och avväganden som gjorts fortlöpande under 
projektets gång.  

4.1 Planering 
För att få en strukturerad start och en god överblick av projektet som helhet, utarbetades en 
strukturerad och ingående planering. Planeringsfasen resulterade i ett mission statment, en 
projektplan och en tidplan (se bilaga I, II och III). Projektplanen lades till då det var önskvärt 
att ha utförligare beskrivning av upplägget än vad mission statementet erbjöd. Resultatet av 
planeringsfasen togs med och presenterades för projektets handledare, Per Arne Svantesson 
vid projektgruppens första besök på Electrolux i Mariestad den 24 januari. 

4.2 Marknadsundersökning 
Ett projekt har ofta ett flertal kunder och intressenter som innefattas av produktens marknad. 
Marknaden utgörs av konkurrenter, användare samt av utbud och efterfrågan. Att undersöka 
marknaden ger en trovärdig och underbyggd start på produktutvecklingsprocessen.   

4.2.1 Observationer av varuplaceringar 
i livsmedelshandeln 

För att vidga perspektivet på hur livsmedel kan placeras och 
förvaras gjordes en studie av hur varor presenteras i 
livsmedelshandeln. Olika anordningar för förvaring, uppläggning 
och upphängning studerades och inspiration hämtades från 
vackra och säljande varuplaceringar i exempelvis Saluhallar. 
Fokus lades även på känslan som skapats kring varorna med 
hjälp av olika material och uppläggningsmiljöer. För ytterligare 
bilder från observationen se bilaga IV. 

4.2.2 Observationer av övriga 
varuplaceringar 

Utöver livsmedelsmarknaden finns det ett flertal marknader som presenterar och lägger fram 
varor på ett sätt som är möjligt att tillämpa på livsmedel. För att ytterligare bredda synen på 
hur livsmedel kan placeras studerades varuplaceringar i Make-up butiker, Apotek, 
vitvarubutiker och i offentliga miljöer. Bilder återfinns i bilaga V. 

4.2.3 Konkurrentanalys 
Det finns ett antal olika tillverkare inom kylskåpsmarkanden idag och de skiljer sig åt vad det 
gäller tekniska lösningar, design och prestanda. Skiljaktigheterna gäller även de 
förvaringslösningar som utgör inredningen i kylskåpen och det är dessa som projektet syftar 
till att överträffa. För att kunna bli bättre och föra utvecklingen av inredningslösningarna 
framåt, analyserades befintliga förvaringslösningar och de uppdelningar av livsmedel som 
hittills har behandlats av andra. För en uppdelning av funktioner under tillverkare se bilaga 
VI.   
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4.2.4 Definition av målmarknad 
Definitionen av projektets målmarknad gjordes tillsammans med Per Arne Svantesson på 
Electrolux den 24 januari. Per Arne Svantesson presenterade den indelning som Electrolux 
gör av sina kunder och användare. Den består av fiktiva personligheter som tilldelats 
karaktärsdrag och personliga egenskaper för att tillsammans täcka in Electrolux totala 
målmarknad. Utifrån dessa personlighetsbeskrivningar valdes en målgrupp ut som skulle 
komma att bli projektets målmarknad.  
 
Electrolux introducerade endast en kort beskrivning av den valda målgruppen och med den 
som bas gjordes en djupare tolkning och utveckling av målgruppens gemensamma 
egenskaper. Se bilaga VII. Denna tolkning användes sedan som bas för att utse olika personer, 
inom målgruppens ramar, till projektets intervjuer och fokusgrupp.  
 
Fokusgrupp: Kort efter det att målgruppen hade definierats togs beslutet att upprätta en 
fokusgrupp, detta för att närmare analysera handlande och önskemål hos kunderna. Under 
sammanställningen av fokusgruppen gjordes ett antal överväganden. Det var önskvärt att 
erhålla en inbördes variation i gruppen vad det gällde ålder, kön och vanor men också att 
behålla homogeniteten och målmarknadens riktlinjer.   
 
Följande personer utsågs till att delta i fokusgruppen: 
 
Ann  
Ann är 54 år och bor tillsammans med sin man i 
ett radhus, till helgen växer hushållet då den 
yngste sonen kommer hem. Ann arbetar som 
skolsköterska på en låg- och mellanstadieskola 
och betraktas som en pålitlig och omhänder-
tagande person. Hon bjuder gärna släkt och 
vänner på middagar och trivs med värdinnerollen. 
Hon storhandlar en gång i veckan och däremellan 
gör hon mindre inköp.  
 
Gun-Lis 
Gun-Lis är 72 år och bor själv i en lägenhet i 
Solna. När hon ska ha gäster är det viktigt för 
henne att hon kan skapa ett bra resultat men när 
hon är ensam nöjer hon sig med enklare måltider. 
Gun-Lis är en sällskaplig dam som plikttroget 
men likaså entusiastiskt anordnar bjudningar för 
sina vänner. 
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Malin  
Malin är 26 år och bor tillsammans med sin 
pojkvän i en tvåa i stan. Malin jobbar som 
företagsrådgivare på en bank och som person är 
hon är mycket ordningsam och mån om sin 
omgivning. När Malin bjuder hem vänner och 
familj kör hon på säkra kort, hon vill vara säker 
på att hennes middag blir precis så lyckad som 
hon har tänkt sig och att gästerna trivs. Malin 
småhandlar det hon känner för och fyller upp sitt 
kylskåp därefter.  
 
Robin 
Robin är 25 år och har nyligen flyttat ihop med 
sin flickvän. Han är trainee på ett byggföretag 
och är en spontan och okomplicerad person som 
alltid har förhoppningen om att saker och ting 
löser sig på bästa sätt. Robin är en underhållande 
person som är mån om att alla i hans omgivning 
skall trivas och må bra. När han lagar mat satsar 
han hårt på en beprövad rätt som han vet blir god 
och uppskattad. 
 
Lasse 
Lasse är 60 år och bor tillsammans med sin fru 
och hennes tonårsdotter i en villa. Han arbetar 
som speciallärare på en gymnasieskola för 
ungdomar med problemdiagnos och hans 
arbetstider är mycket oregelbundna. Lasse är en 
vänlig person och han har god kontakt med sin 
familj och sina vänner. Han är inte den som 
ställer till med en sjurätters middag men är 
mycket mån om att skapa en trivsam och behaglig 
atmosfär. 

4.3 Identifiering av kundbehov 
Det ansågs mycket önskvärt att på ett uttömmande sätt identifiera kundbehoven, därför lades 
mycket arbete ned på att hitta kundernas behov av kylskåpsförvaring. Det avsattes tid för detta 
i projektet och ett flertal metoder valdes ut i förhoppning om att uppnå bästa möjliga 
datainsamlingsresultat. 

4.3.1 Intervjuer 
Ett icke slumpmässigt, strategiskt urval av personer, väl överensstämmande med 
målgruppsdefinitionen, valdes ut för att medverka i en besöks- eller telefonintervju. Se 
frågorna i bilaga VIII. I intervjun deltog totalt 18 personer, män och kvinnor i olika åldrar och 
alla besvarade samma frågor gällande sin kylskåpsförvaring. Samtliga frågor var av öppen 
karaktär vilket medgav en fri diskussion och mer personligt präglade svar. Intervjuerna hölls 
även med medlemmarna i fokusgruppen då de ansågs ha viktiga åsikter att tillföra 
undersökningen samt i syfte att introducera dem för ämnet och den fortsatta undersökningen 
som de senare ombads att delta i.  
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Bild 12 Interiör av välfyllt kylskåp. 

4.3.2 Direkta observationer 
Genom att observera kunderna i sin naturliga miljö, i detta fall köksmiljön och i integration 
med kylskåpet, genererades en sanningsenlig och ocensurerad bild av de verkliga behoven. 
Det var medlemmarna i fokusgruppen som studerades i sina hem då de besöktes av 
projektgruppen. Observatören studerade noga deras arbetsgång, innehållet i kylen, olika 
ordningsföljder för gällande procedur samt hur de arbetade med varorna. Se bild 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 Dagböcker 
För att samla in så mycket information som möjligt om fokusgruppens tankar och idéer 
lämnades dagböcker ut till gruppmedlemmarna. Se bilaga IX. Boken gav personerna en 
möjlighet att under en veckas tid skriva ner funderingar och idéer de fick i samband med 
användandet av sina kylskåp. Exempelvis vad de handlar och tillagar, hur de upplever 
situationer kring sitt kylskåp och eventuella problemsituationer. Denna metod innebar att 
momentan information genast blev antecknad och därmed inte riskerade att bli bortglömd 
eller nonchalerad. Dagboken utformades på så vis att den inte innefattades av några klara 
riktlinjer för dess innehåll utan enbart av uppmaningar till fokusgruppen att skriva ned den 
information de själva ville. 

4.3.4 Översättning av data till kundbehov 
Den data som samlats in genom intervjuer och dagböcker kategoriserades efter olika karaktär 
och översattes sedan till kundbehov. Vid översättningen av kunddatan var det viktigt att ingen 
information gick förlorad, därför upplevdes formuleringen av behoven i vissa fall som 
snarlika. Dessa snarlika behov kunde i detta skede inte sammanfogas till ett behov, då 
nyansskillnader i ett senare skede kunde visa sig betydelsefulla. 
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4.3.5 Organisering och rangordning av kundbehov 
När kundbehoven formulerats organiserades de efter en mall. Denna mall utvecklades från 
uppdelningen av rådatan från intervjuerna och bidrog till bildandet av kundbehovens 
undergrupper. Grupperna sammanlänkades i ett behovsträd i vilket behoven 
överskådliggjordes och det blev möjligt att utläsa behovens härstamning och släktskap med 
varandra. Se bilaga X. 

4.3.6 Lösningar på liknande kundbehov i matvaruaffärer 
Då lättöverskådlighet, ordning och inte minst inspiration var tydliga behov hos de 
kylskåpsanvändare som deltagit i undersökningen drogs en parallell till matvaruaffärerna. 
Matvarubranchen har länge arbetat med dessa behov, för dem är det naturligt att placera varor 
i butiken på ett sätt så de inspirerar, är lättöverskådliga och står i en genomtänkt ordning. 
Butikschefer från två stora matvarukedjor (se bild 13) intervjuades beträffande dessa likheter. 
Intervjuerna gick ut på att hitta inspiration i butikernas sätt att ta sig an de gemensamma 
kundbehoven och att hitta områden där kylförvaringen kan förbättras genom att efterlikna 
förvaringen i butik. För protokoll från intervjuerna se bilaga XI. 

4.4 Konceptgenerering 
Enligt projektets tidplan, se bilaga III, infann sig konceptgenereringsskedet under en 
femveckors period. Konceptgenereringen innefattades av ett flertal delmoment och för att 
ständigt komma framåt nyttjades både fri och problembaserad idégenerering. 

4.4.1 Klargörande av problem och delproblem 
För att få en överblick av de problem som skulle lösas sammanställdes kundbehoven med de 
från Electrolux angivna kraven och avgränsningarna. Detta åskådliggjordes i en figur där 
behoven och kraven placerades i tre olika skal. I det första skalet närmst kärnan placerades 
primära krav och behov som på ett övergripande sätt förklarar problemen. I det andra och 
tredje skalet placerades sekundära samt tertiära krav och behov som på ett specifikt eller 
mindre elementärt sätt redogör för problemen. Skaldiagrammet gjorde det möjligt att på ett 
smidigt sätt överblicka problemens omfång och få en uppfattning om hur problemens kärna 
ser ut. Skaldiagrammet återfinns i bilaga XII. 
 
För att förtydliga vad som klassificerades som krav respektive önskemål upprättades en 
kravspecifikation för kylskåpsinredningen. Den inkluderar samtliga yttranden kring 
kylskåpsinredning och bör därmed inte betraktas som en kravlista för en enstaka produkt utan 
för kylskåpsinredning i stort. I kravspecifikationen kommenteras även härkomsten av kraven 

Bild 13 Butikschefer från Coop och ICA intervjuades under projektet. 
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Bild 14 Kreativt arbete under workshopen. 

respektive önskemålen. Detta ansågs relevant för det fortsatta arbetet då det i vissa avseenden 
kan behöva förtydligas vem som värderar vad och hur värderingarna styr arbetet. Se bilaga 
XIII. 
 
Det ansågs också viktigt att ta hänsyn till livsmedlens krav på kylmiljön, därför söktes 
information om livsmedelshantering och hygien. Informationen återges i teorikapitlet 2.3 
Livsmedel och hygien. Kunskapen kunde sedan nyttjas och ligga till grund under koncept-
genereringen. 

4.4.2 Extern informationssökning 
Workshop: För att vidga projektets konceptgenereringsfas organiserades en gruppövning, 
eller en så kallad workshop, under vilken ett antal olika kreativitetsmetoder sammanfördes. 
Till work-shopen bjöds sex personer in för att delta och då det ansågs stimulerande med en 
blandad kompetens inom gruppen valdes olika deltagare ut, tre från fokusgruppen och 
målgruppen, en konstnär samt två produktutvecklare. Se bild 14. Den brokiga skaran av 
deltagare bidrog till olika infallsvinklar och synsätt som i sin tur gav upphov till nya 
värdefulla idéer. Projektgruppen fungerade som ledare och sekreterare under workshopen och 
styrde aktiviteterna samt stimulerade deltagarna genom aktiviteter och gav dem den 
information som ansågs nödvändig. Under brainstormingen hämtades inspiration från 
lösningar inom andra produktområden samt från naturen och växternas förvaringslösningar. 
En sammanfattning av workshopen återfinns i bilaga XIV. 
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4.4.3 Intern informationssökning 
Den interna informationssökningen gjordes med hjälp av olika kreativitetsmetoder som bestod 
i olika varianter av brainstorming. Brainstormingen utfördes både enskilt och i grupp för att få 
variation i arbetet och för att gynna producerandet av många olika idéer. Koncept genererades 
utifrån de varugrupper som nämnts under intervjuer och i dagboksanteckningar och extra 
tyngd lades vid de varugrupper som ansetts problematiska att förvara i kylen. Flera 
associationsövningar gjordes också, där slumpmässigt valda ord användes för att vidga vyerna 
och associera friare kring en konceptlösning. Se bild 15. För att ta tillvara på alla 
kundbehoven och säkerställa att inga möjliga lösningar förbisågs, matchades alla 
kundbehoven mot minst en konceptidé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4 Utforskning av idéerna 
För att ta tillvara på alla dellösningar och nyttja dessa på bästa sätt sammanställdes de i olika 
kombinationer. Då konceptlösningarna i många fall var mycket olika var grova modifieringar 
ofta nödvändiga för att möjliggöra ihopkoppling av en dellösning med en annan. Ofta 
behövdes förändringar och ombildningar göras innan en dellösning för exempelvis 
fruktförvaring kunde kombineras med en dellösning för förvaring av burkar. 
Konceptkombineringarna gick därför ofta till så att två idéer kombinerades för att slutligen 
bilda ett tredje, helt nytt koncept. Därför ansågs det mer tidsefftektivt att utföra 
konceptkombineringarna på ett icke-systematiskt tillvägagångssätt, då arbete i tabellform i 
detta fall kunde hämma kreativiteten och tvinga till överflödiga och omöjliga 
konceptkombinationer. Alla konceptidéerna återfinns i bilaga XV. 

Bild 15 Exempel på inspirationsteman från naturen. 
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Figur 3 De mörkblå bubblorna representerar 
de ständigt återkommande faserna av 
reflektion och utvärdering under processens 
gång. 

4.4.5 Reflektion och utvärdering 
Något som är kontinuerligt förekommande och 
dessutom ovärderligt för utvecklingsprocessen är 
reflektion av idéer. En idé är ofta grunden till att en 
ny tanke föds som i sin tur leder vidare till ytterligare 
en dimension. Reflektion och utvärdering skedde 
ständigt mot målgruppens önskemål, detta för att inte 
tappa fokus eller förbise några aspekter under arbetets 
gång. Se figur 3. Samtliga koncept utvärderades 
slutligen under ett möte och en diskussion med 
uppdragsgivaren. Här sammanfördes utfallet från vår 
konceptgenerering med företagets specifika 
kommentarer och önskemål gällande de presenterade 
koncepten. Diskussionen kretsade främst kring vad 
produkten gav för värde åt användaren, hur det ökade 
attraktiviteten hos Electrolux kylskåp och hur 
konceptet i fråga löste ett problem eller underlättade 
någon form av förvaring. Från Electrolux sida fanns 
det sedan tidigare tydliga krav på vad företaget 
förväntar sig av en inredningsdetalj till deras kylskåp. 
Krav i form av robusthet, hygien, hanterbarhet samt 
ekonomiska aspekter vad det gällde konstruktion,  
material och försäljning. Dessa krav ansågs vara av  
stor vikt vid värderingen av koncepten. 

4.5 Konceptval 

4.5.1 Val 1 
När ett tillfredsställande antal varianter av mer eller mindre utvecklade koncept fanns 
tillgängliga gjordes ett första utsållande konceptval. Då detta projekt tydligt riktar sig mot 
uppdragsgivaren Electrolux så fanns det varken behov eller önskan om att värdera koncepten 
med hjälp av konceptvalsmatriser inför det första urvalet. Det var istället uppdragsgivaren Per 
Arne Svantesson som gjorde ett urval av de totalt 70 levererade koncepten. Valprocessen 
grundade sig på den specifika målgruppens tidigare identifierade önskemål och behov, samt 
en gemensam värdering av hur produkten kunde tänkas öka mervärdet för kylskåpet. 
Electrolux värdesatte även nyhetssvärdet i koncepten med motivationen att vilja särskilja sig 
från den rådande kylskåpsmarknaden och leverera något nytt. Övriga, allmänna men oerhört 
viktiga faktorer som värdesätts högt inom kylskåpsbranschen är den totala volymen och 
beräknad lastbar yta i kylskåpet. Totalt blev sex koncept utvalda för vidareutveckling, i nästa 
avsnitt beskrivs vidareutvecklingen av dessa. 

4.5.2 Vidareutveckling av utvalda koncept 
De sex utvalda koncepten granskades noga och möjliga utvecklingsvägar diskuterades. Varje 
koncept vidarearbetades för att passa i Electrolux kylskåps inner- respektive dörrmantel eller 
för att placeras på befintligt hyllplan. Under vidareutvecklingen av koncepten var det 
väsentligt med konkreta motiveringarna för den säljande effekten hos var produkt. Samtliga 
koncept blev tilldelade rubriker baserade på Electrolux slogan ”Thinking of you” – översatt 
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till svenska: ”Vi tänkte på dig…”. Med sloganen förtydligas syftet med produkten och den 
beskriver hur mervärdet ökar för den tilltänkta slutanvändaren.  
 
Under vidareutvecklingen av koncepten var det olika aspekter som beaktades extra noga för 
varje koncept. Vissa koncept krävde kompletterande tekniska och mekaniska lösningar för att 
fungera enligt de allmänna kraven för Electrolux produkter medan andra hade en tydlig 
funktion men krävde ett noggrant materialval eller en tydligare design. Användbarheten i 
produktens olika interaktionsskeden så som in- och uttagning, rengöring, montering och 
eventuellt isärtagande var också motiv för förfining av koncepten. Samtliga inredningsdetaljer 
skulle även förmedla en robust känsla och ett formspråk, lämpligt för placering i Electrolux 
kylskåp. Nedan följer en mer ingående förklaring till samtliga sex koncept och förfiningen av 
dessa. Varje koncept utvecklades för sig, efter de för konceptet specifika förutsättningarna. 
 
FIFO-Cylinder 
 
Vi tänkte på dig som… 
 
◦ …vill slippa obehagliga överraskningar längst in i kylen 
◦ …vill slippa mögliga överraskningar längst in i kylen 

 
FIFO står för ”first in - first out” och konceptens grundtanke bygger på att de varor som läggs 
in först i kylen också är de som används först. Konceptet utvecklades för att tillfredställa 
användarnas behov och deras önskan att motiveras till att använda sina varor i ”rätt” ordning. 
Kundundersökningen visade att användarna ibland hittade gamla varor längst bak i kylen, 
vilket ansågs vara ett problem, bidragande till försämrad miljö och fräschör i kylen. 
Undersökningen visar även att användarna i vår målgrupp vill inspireras till att laga mat när 
de öppnar kylskåpet och intervjuerna med livsmedelshandlarna påvisade att de till stor del 
inspirerar sina kunder genom att visa upp sin färgrika frukt- och grönsaksavdelning. Av dessa 
anledningar lades stor vikt vid att formge cylindern på ett sätt som framhäver innehållets färg 
och form. Genom att tillverka cylindern i ett genomskinligt material synliggörs de dekorativa 
färgerna och den form som genereras när frukterna staplas på varandra. 
 
Att frukterna och grönsakerna hålls fräscha är extra viktigt inte minst eftersom de i stor 
utsträckning påverkar sin miljö om de blir övermogna och ruttnar. En FIFO-förvaring är 
därför ultimat för dessa livsmedel. Förvaringsbehållaren utvecklades så att den var anpassad 
till förvaring av klotformer då många frukter och grönsaker har en klotliknande form, 
exempel på detta är äpple, päron, citrusfrukter, tomater, lök och potatis. Det var också viktigt 
att hitta en lösning där stötkänsliga frukter och grönsaker skyddades från fall som kunde 
orsaka skador på frukten och påskynda mognadsprocessen. Naturligtvis var det även önskvärt 
att hitta lösningar som gjorde produkten lättillverkad och enkel för användaren att rengöra. 
 
FIFO-cylindern bryter det vågräta förvaringsmönster som idag dominerar de kylskåps-
inredningar som finns på marknaden. Att bryta detta mönster är en idé som framkommit både 
i projektgruppens arbete, under användarundersökningarna och workshopen. 
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FIFO-teleskop, bild 16 
Teleskopkonceptet har en justerbar höjd och 
därmed anpassas volymen till rörets innehåll 
vilket gör att outnyttjad inredningens volym inte 
tar upp någon plats. En anpassningsbar höjd är 
också till fördel vid iläggningsmomentet, då det 
förhindrar att frukten/grönsakerna faller långt 
och skadas. I botten på cylindern ligger en borst 
som dämpar fruktens fall och skapar en 
omhändertagande och stötfri miljö för varorna.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIFO-expanderande, bild 17 
Den expanderande cylindern har fördelen 
att dess diameter anpassas efter storleken 
på de varor den innehåller. Den materialfria 
remsan medger också kontakt med varorna 
längs hela rörets längd, vilket kan vara 
önskvärt om någon vara lägger sig på 
snedden och fastnar. 

 
 
 
 
 
 
FIFO-brickor, bild 18 
Brickorna i cylindern är flyttbara på höjden 
och därmed kan öppningen flyttas så att 
iläggningshöjden anpassas till den aktuella 
förvaringsvolymen i cylindern och fallskador 
på frukten elimineras. Detta koncept medger 
även urtagning av alla varor staplade i 
cylindern, detta kan vara till fördel då olika 
sorters frukter och grönsaker förvaras där i. 
Det är fortfarande mest naturligt att plocka ut 
den understa varan, vilket är viktigt för att 
behålla FIFO-funktionen i cylindern.  
 
 
 
 
 

Bild 18 FIFO-brickor 

Bild 16 FIFO-teleskop 

Bild 17 FIFO-expanderande 
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Bild 19 FIFO-omlott. 

 
FIFO-omlott, bild 19 
Precis som FIFO-brickor medger detta koncept en 
flexibel placering på öppningen. Här öppnas 
cylindern genom att en överlappande del av 
cylindern vrids bort på den önskade höjden. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIFO-spiralslinga, bild 20 
I detta koncept löper en spiralslinga längs 
cylinderns innermantel, vilket ska ge frukten ett 
mjukare och mer kontrollerat fall när den släpps 
ner från toppen av cylindern. Öppningen har en 
korgliknande utbuktning som låter den understa 
frukten falla fram något och inta en lättåtkomlig 
placering.  
 
 
 
 
 

FIFO-spiralband, bild 21 
Spiralbandet har samma falldämpande 
funktion som spiralslingan, men 
tillverkas av ett band, lindat till en 
cylindrisk form, vilket även medger 
hantering av varor som kan ha fastnat på 
vägen. Bandet kan ha ett tvärsnitt som 
motsvarar något av de intilliggande 
formerna. Vilket tvärsnitt som är mest 
fördelaktigt bestäms till störst del av 
vilket som är lättast att tillverka och 
vilket uttryck formen ska förmedla. 

 

Bild 20 FIFO-spiralslinga. 

Bild 21 FIFO-spiralband. 
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Snäcka 
 
Vi tänkte på dig som… 
 
◦ …söker inspiration 
◦ …tycker att frukt är dekorativt 
◦ …vill vara organiserad  
◦ …alltid vill ha ett fruktfat redo i kylen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snäckan är en frukt- och grönsaksförvaring som kan användas både i och utanför kylen. Den 
fungerar som en flexibel inredningsdetalj och kan antingen ligga eller stå i kylen. Se bild 22. 
Denna flexibilitet utökar nyttjandet av kylskåpets förvaringsvolym så det inte endast är 
hyllplanens yta som nyttjas. Snäckan är även flexibel efter vad som placeras i dess 
spiralutrymme och om snäckan är tom minimeras tomrummet mellan väggarna och dess 
totala volym blir därmed avsevärt mindre. Snäckan går också att ta ur kylen och kan då 
användas som fruktskål. Den mobila funktionen hos Snäckan gör det möjligt att alltid ha ett 
fräscht fruktfat i kylen som är redo att ställas fram på bordet. Snäckan anses inspirera till 
matlagning då den framhäver frukten och grönsakernas vackra färger och former. Snäckans 
innerväggar separerar även dess innehåll och håller varorna på plats. Snäckan är tänkt att 
tillverkas i ett fjädrande material som håller frukten på plats på ett skonsamt sätt utan att 
klämma den.  
 
För att snäckan ska kunna stå upprätt rätas den yttre delen av snäcklinjen ut och bildar en fot. 
Om foten breddas något jämfört med resten av bandet förbättras stabiliteten i det stående 
läget ytterligare. En bredare fot innebär dock en snedare och mer skrymmande form när 
snäckan ligger ner. En kombinerad variant kan innebära att foten endast breder ut sig åt ett 
håll. Se bild 23. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 22 Snäckan  

Bild 23  Ovanifrån med äpplen.                 Från sidan i stående position.            Varianter på bandets form.   
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Bild 24 Burktrappa 

 
Burktrappa, bild 24 
 
Vi tänkte på dig som… 
 
◦ …snabbt vill se vad du har i kylen 
◦ …har tröttnat på att gräva bland        

burkarna 
 
Burkförvaring visade sig vara ett 
återkommande problem under 
användarundersökningen. Idag är 
burkarna längst in i kylen svår-åtkomliga 
och det är ofta svårt att överblicka hela 
samlingen burkar. Burktrappan ger både 
en bra överblick över vilka burkar som 
finns i kylen samtidigt som den medger 
en bättre åtkomlighet av burkarna längst 
bak. 
 
 
 

När burkhyllan är inskjuten i kylen ligger burkarna vinklade och tar då mindre plats på 
höjden än på ett vanligt hyllplan. När en burk ska användas dras trappan ut och vinklas ner. I 
ett utdraget läge står burkarna upprätt och visas upp för användaren samtidigt som de har 
lättåtkomlig placering. Se bild 26. För att burkarna ska stå stadigt under vinklingen och i det 
utfällda läget krävs någon form av skydd framför burkarna, detta skydd kan exempelvis 
skapas genom en förlängning av framförvarande trappstegs bakstycke. Se bild 25. 

Bild 26 Utdagning av burkhyllan. 
Bild 25 Skydd framför burkarna. 
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För att burktrappan ska fungera på ett bra sätt krävs 
en stabil och enkel vinkellösning för trappan. 
Vinkelanordningen bör ha få delar för underlättad 
tillverkning och den ska samtidigt inge en stabil och 
säker känsla vid hantering av burktrappan. För att 
göra detta så smidigt som möjligt var det viktigt att 
på bästa sätt nyttja samspelet mellan burktrappan 
och rillan som den vilar i. I ett första steg nyttjades 
krafterna som verkar då burktrappans kanter vinklas 
mot rillans övre och undre yta. Se bild 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinklingsanordningen utvecklades sedan för 
att ge en stabilare och mer följsam känsla. 
Vinklingslösningen i bild 28 visar hur en 
spårad lösning kan fungera. Längst bak på 
burktrappans kanter sitter ett hjul som medger 
smidig utdragning av hyllan. Framför hjulet 
finns en pigg som i burktrappans utdragna läge 
faller ner i ett spår. Piggen styr trappan i en 
mjuk vinkling och stannar upp trappan då 
piggen når spårets botten och trappan är 
vinklad rakt framför användaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 27 Krafter mot rillans övre och undre yta. 

Bild 28 Vinklingen av burktrappan sker säkert och följsamt då den 
löper i ett spår. 
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Hålplatta 
 
Vi tänkte på dig som… 
 
◦ …vill ha plats i dörren 
◦ …vill bestämma själv 

 
Grundtanken med detta koncept är att till fullo 
nyttja dörrens förvaringsyta, det vill säga hela 
höjden och bredden. Se bild 29. Kund-
underökningarna visade att användarna tyckte 
om att förvara sina kylvaror i dörren då de 
ansåg att det skapade en god överblick av 
innehållet och att varornas tillgänglighet 
ökade eftersom att dörren kommer närmre 
användaren vid öppnandet av kylskåpet. En 
andra inspirationskälla till hålplattan var viljan 
att öka kylskåpsinredningens flexibilitet. 
Användarna uttryckte en önskan att själva 
kunna bestämma och förändra i sina kylskåp 
vilket denna förändring av upphängnings-
system bidrar till. 
 
Konceptet består av en hålplatta vilken 
monteras upp som ett yttre skal på den 
befintliga dörrkåpan. Se bild 31. Till 
hålplattan hör moduler i form av lådor och 
kloliknande hållare utformade för olika sorters 
varor. Samtliga moduler är försedda med 
pluggar för optimal infästning i plattans 
hålbild. Modulerna är enkla att flytta och detta 
gör inredningen fri och anpassningsbar efter 
rådande behov. Se bild 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 29 Hålplatta med upphängda varor. 

Bild 31 Plattans hålbild. Hålen är formade för en 
stalbil och lättanvänd, killiknande upphängning. 

Bild 30 Klon och lådan utgör exempel på 
moduler, anpassade till hålväggen.   
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Pluggarnas övergångsradie bidrar till att av- och på hängningen av modulerna går smidigt. 
Den mjuka övergången leder rörelsen så att hanterbarheten och användarvänligheten ökar och 
det lilla jacket i pluggen säkrar upphängningen då det klickar in i rätt läge. Se bild 32. 
Pluggen förblir på sin plats tills att en yttre kraft trycker på uppåt och avlägsnar pluggen från 
hålet. Hålformen i plattan är utformad för hög stabilitet samt för ökad förståelse för av- och 
påhängningen av modulerna. Utformningen bygger på ett samspelande formspråk mellan 
pluggar och hålbild.  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radie för smidig ihakning 

Jack för stabil 
ihakning 

Bild 32 Två olika versioner av pluggar, båda med en 
övergångsradie samt ett jack för optimal av- och 
påhängning av modulerna. 
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Pigghylla 
 
Vi tänkte på dig som… 
 
◦ Staplar på höjden 

 
Pigghyllan är ett koncept inspirerat av friheten att kunna placera 
varorna var som helst i kylen, utan styrningar eller 
begränsningar. Se bild 33. Kundundersökningarna visade att 
användarna staplar varorna på höjden för att till fullo utnyttja 
kylskåpsvolymen. Detta koncept medger säker och stabil 
förvaring helt utan begränsande höjdrestriktioner.  
 
Pigghyllan medger inte bara flexibel förvaring av varor på 
höjden, den gör även alla varor lika tillgängliga och förbättrar 
översikten av kylskåpets innehåll. Med avsikt att förbättra och 
öka värdet på Electrolux kylskåp bör pigghyllan även vara 
intresseväckande och annorlunda vid en första anblick samtidigt 
som den ska vara enkel att förstå och använda.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kombinationen av varor som kan 
förvaras i pigghyllan är stor då 
piggarna är formbara efter det 
som placeras mellan dem. I och 
med piggarnas placeringar i flera 
olika led hålls varorna på plats. 
Utformningen av piggarna är en 
viktig aspekt för hyllans stabilitet 
och det är främst deras hårdhet, 
vinkel och fördelning av 
piggarna som avgör, se bild 34.  
 

Bild 33 Pigghyllan med 
varuförslag. 

Bild 34 Förslag på fördelningen och 
utformningen av piggarna 
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Pigghyllan är avsedd att placeras i kylskåpsdörren då denna plats medger bäst förvarings-
möjligheter i höjdled. Den ursprungliga dörrkåpan har upphängningspiggar längs med båda 
långsidorna och dessa är tänkta att nyttjas vid upphängningen av pigghyllan. Hyllan är 
försedd med hål för piggarna längs ena långsidan respektive piggar i samma form som de i 
dörrkåpan på längs yttersidan. Därmed kan en kortare dörrhylla placeras utanpå pigghyllan 
och inget förvarings utrymme går förlorat. (Se bild 35 och 36) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under konceptgenereringen återkom ofta en tanke om att bryta det vågräta mönstret i kylen 
och detta tankespår var även förekommande bland deltagarna under workshopen. Inspiration 
hämtades från en omhändertagande inredning och diskussioner fördes kring mjukhet och 
formbarhet i kylskåpet. En annan aspekt som poängterades av workshopsdeltagarna var 
känslan av säkerhet och stabilitet med hjälp av vakuum och att det skulle upplevas ett sug vid 
in och uttagning ur kylen. Dessa punkter finns representerade i pigghyllan med sina mjuka men 
ändå stabila piggar där känslan av en omslutande förvaring är ett utmärkande drag. 
 

Hålighet  
 

Knopp 
 

Bild 35 Pigghyllans 
upphängningsanordning med vänstra 
sidans hål och den högras knoppar 

 

Bild 36 Pigghyllan i upphängt 
läge på dörren. Bredvid, den 
kompletterande normala 
dörrhyllan. 
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Smörhylla  
 
Vi tänkte på dig som… 
 
◦ …inte vill kladda med           

smöret 
◦ …vill hålla smöret 

fräscht  
◦ …vill dosera rätt 
◦ …vill slippa kladd 

 
 
 
 
 
 
 
Då resultaten ifrån kundundersökningen visade på användarnas höga värdering av fräschör i 
kylen samt kladdfri förvaring av varor så blev smörhyllan med sina extrafunktioner ett 
koncept som valdes ut för vidareutveckling. Smörhyllan medger en tydlig dosering av smör 
och margarin, det är endast den mängd som skall användas som tas ut ur kylen och därmed 
blir det inga onödiga temperaturförändringar för smöret och inte heller något kladd med 
pappersförpackningen. Smöret ligger i sin vanliga pappersförpackning i smörhyllan och 
skäraren skär igenom pappret vid dosering. Konceptet är väl anpassat till projektets huvud 
användare som är mycket mån om slutresultatet av köksarbetet. Se bild 37. 
 
Smörhyllan är en inredningsdetalj för kylskåpsdörren där smöret får en naturligt lättillgänglig 
placering i kylen. Ett upphängningsalternativ är att hänga hyllan under en av Electrolux 
befintliga dörrhyllor. Detta upphängningsalternativ kräver ett helt bakstycke på vilket resten 
av hyllan monteras. För att frambringa utrymme för skäraren formas bakstycket med en ränna 
i vilken skäraren kan löpa. Se bild 38 och 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 37 Smörhyllan med öppnad lucka och skäraren i infällt läge. 

 

Upphängd på baksidan av en 
dörrhylla 

Bild 38 Smörhyllan monterad i dörren. 

 

Skåran i bakstycket 

Bild 39 Sammanhängande bak- och 
understycke till smörhyllan.  
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Öppna luckan      Tryck ut och mät              Skär och ta ut 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smöret ligger på en platta och skjuts manuellt fram vid dosering. Luckan fälls upp och sluter 
åt vid den öppnade änden av smöret men luckans yta ligger inte intill smörets. Det är alltså 
endast skäraren som kommer i kontakt med smöret vilket innebär en minimering av kladd. Se 
bild 40. 

4.5.3 Utvärdering av koncept 
De sex återstående koncepten skiljer sig åt på många sätt och de har olika för- och nackdelar. 
Konceptens egenskaper förtydligades och deras uppfyllande av krav och önskemål 
analyserades därför i en konceptutvärderingsmatris vilken återfinns i bilaga XVI. I matrisen 
poängsattes samtliga koncept utefter hur väl de uppfyller krav och önskemål från Electrolux 
och målgruppen. Kraven och önskemålen är tagna från kravspecifikationen med vissa 
ändringar och tillägg. Det bör dock beaktas att koncepten är av olika art och de är mer eller 
mindre omfattande i sina respektive förvaringsfunktioner. En del utgör mer specifika 
förvaringslösningar medan andra har bredare funktionsområden och uppfyller därmed fler av 
de identifierade kundönskemålen.  
 

Värderingen av koncepten utgjordes av en poängskala i fyra nivåer.  
 
◦ 3 poäng motsvara bedömningen att konceptet uppfyller kravet/önskemålet helt.  
◦ 2 poäng motsvarar i sin tur att konceptet delvis uppfyller kravet/önskemålet. 
◦ 1 poäng motsvarar bedömningen av att förutsättningar för uppfyllande av 

krav/önskemål finns. 
◦ 0 poäng motsvarar att konceptet inte uppfyller kravet/önskemålet. Det kan även betyda 

att konceptet är oberoende av kravet/önskemålet.   
 
Som tidigare nämnts så löser koncepten olika, hos målgruppen definierade, förvaringsproblem 
och därmed krävs det ett urval av mer än ett koncept för uppfyllande av önskemålen. Ett av de 
sex koncepten kan i sig själv omöjligt uppfylla samtliga kundönskemål. Burktrappan medger 
en effektiv och strukturerande förvaring av burkar vilket ansågs önskvärt i undersökningarna. 
Pigghyllan erbjuder förvaring i höjdled samt en säker och fri stapling av olika slags varor. 
Smörhyllan är en mer specifik förvaringslösning som avser att lösa problemet med kladdiga 
smörpaket och felaktiga doseringar av smör och margarin. Målgruppen uttalade ett behov av 

Bild 40 Instruktioner för nyttjandet av smörhyllan. 
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förvaring av varor i lösvikt och lösningar på förvaring av frukt och grönt. Dessa aspekter tas 
väl i anspråk av både Snäckan och FIFO-cylindern. Dagens traditionella grönsakslådor 
erbjuder i första hand förvaringsvolym medan dessa två koncept utvidgar funktionen av 
grönsaksförvaring och ökar flexibiliteten. 
 
Flexibilitet: Flexibilitet har varit ett ledord under hela projektets gång och flexibla 
förvaringsmöjligheter finns både hos Snäckan, Hålplattan, Pigghyllan och teleskopvarianten 
av FIFO-cylindern. Snäckan och teleskopet anpassar sin storlek och form efter innehållet 
medan Hålplattan erbjuder utrymme som kan nyttjas olika beroende av livsmedlets form och 
egenskaper.  
 
En ommöblerbar kylskåpsinredningen ansågs viktigt då det kan erbjuda flexiblare förvaring. 
Snäckan och Hålplattan är de koncept som medger ommöblering i störst utsträckning. 
Snäckan är en mobil inredningsdetalj som fritt kan användas både i och utan för kylskåpet 
medan Hålplattan är en grundplatta som erbjuder många valmöjligheter för placering av varor.  
Övriga koncept är tänkta att fästa i dörrkåpan på liknande sätt som dagens dörrhyllor och kan 
därför inte anses lika ommöblerbara som Snäckan och Hålplattan.   
 
Placering och montering: Snäckan är en inredningsdetalj vars främsta användningsområde 
är förvaring av frukt och grönt och den är avsedd för placering på kylskåpets befintliga 
hyllplan. Snäckan kan placeras antingen stående på högkant eller liggande. Den stående 
placeringen kräver dock en stabil kant, utformad så att jämvikt bibehålls i alla lägen oavsett 
belastningen i snäckan. Burktrappan kräver en stabil och lätthanterlig montering i 
innermanteln där in- och utdragningen samt vinklingen av hyllan är viktiga aspekter, inte 
minst för erhållande av en säker inredning utan risk för skador eller olyckor. Hålplattan, 
pigghyllan, FIFO-cylindern och Smörhyllan är alla menade för placering i dörrkåpan. 
Hålplattan fordrar en ny utformning av dörhyllornas upphängning men är å andra sidan 
relativt enkel att montera på dörrkåpans befintliga piggar. Monteringen av Smörhyllan sker på 
en befintlig dörrhylla och medför därmed inga större förändringar i dagen dörrinredning. 
FIFO-cylindern och Pigghyllan bryter dörrens horisontella förvaring och de kräver därmed en 
förändring av upplägget i dörren eftersom inget förvaringsutrymme bör gå till spillo. En tanke 
var även att FIFO-cylindern skulle kunna vinklas för enkel och stötfri iläggning av varor, den 
funktionen ställer dock höga krav på upphägningsanordningen samt placeringen av cylindern. 
 
Då Snäckan är placerad helt fristående på ett vanligt hyllplan och Burktrappan är inskjuten i 
en rilla är de enkla att hantera vid i- och uttagning vid exempelvis rengöring. De övriga 
koncepten är tänkta att sitta infästa i dörren och kräver därför något mer vid i- och 
uttagningen. För att rengöringen ska gå så smidigt som möjligt är stora rena ytor utan 
skrymslen önskvärda, snäckan har rena och plana ytor som är enkla att komma åt vid 
rengöring de andra koncepten kräver dock lite extra eftertanke vid formgivningen så att även 
dessa möjliggör enkel avtorkning. Hålplattans hål och Pigghyllans piggar är detaljer som är 
viktiga att uppmärksamma vid formgivningen då de kan bilda svårrengörliga områden. 
 
Tillverkning och material: Gällande tillverkningsaspekterna för de olika koncepten så anses 
Snäckan vara det mest tillverkningseffektiva konceptet där eventuellt materialspill kan 
minimeras. Materialvalet för denna inredningsdetalj styrs till stor del av dess fjädrande 
funktion som ska hålla varorna på plats samtidigt som klämrisken ska minimeras. Även 
Burktrappan är tillverkningsmässigt effektiv och materialvalet till denna produkt styrs av 
stabilitetskraven och hyllans dimensionering för en last på 25 kg. Det är även oerhört viktigt 
att den utdragbara hyllan är enkel att hantera och att vinklingsmomentet går smidigt och 
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känns stabilt i alla lägen. Smörhyllan består av olika delar och monteringsmoment vid 
tillverkningen blir ett måste för införandet av denna inredningsdetalj. Till Smörhyllan är det 
dock endast skäraren som kräver ett speciellt material då den måste vara tillräckligt vass för 
att skära igenom både kylskåpskallt smör och pappersförpackningen men samtidigt inte vara 
så vass att den riskerar att ge upphov till någon skaderisk. Beträffande FIFO-cylindern så 
innefattades detta koncept av ett flertal olika alternativ och dessa skiljer sig åt både vad det 
gäller tillverkningsteknik och handhavande. En enkel form som minimerar varornas fall vid 
inläggning, optimerar funktionen hos cylindern samt effektiviserar tillverkningen av 
produkten är ett önskat resultat för detta koncept. En optimerad tillverkning erhålls med 
spiralbandsvarianten av FIFO-cylindern, vilken även innehar funktionen med ledande 
fallrörelse i och med dess böjda tvärsnitt. Materialvalet för FIFO-cylindern bör vara väl 
anpassat till de material som Electrolux tillverkar i idag med det kravet att cylindern tillverkas 
i ett genomskinligt material. Denna inredningsdetalj kräver även den montering vid 
produktion och skall cylindern vara vinkelbar krävs ett något mer komplicerat 
monteringsmoment. Det är givetvis önskvärt att minimera monteringsmomenten för 
inredningsdetaljerna. För Hålplattan som består av många olika delar krävs flera moment både 
vid tillverkning och vid montering, vilket givetvis måste tas i beaktning. 
 
Volymdisponering: Ett elementärt krav från Electrolux är att kylskåpsinredningen inte får 
påverka kylskåpets prestanda. I värderingen av denna faktor ligger kylskåpets totala volym 
och dess totala lastbara yta. Snäckan inkräktar ej på någon av dessa aspekter och burktrappan 
erbjuder ny förvaringsyta men den tar också upp mer volym i och med tomrummet i trappans 
vinklar. Hålplattans styrka är dess flexibilitet och obundna placeringsmöjligheter men det kan 
dock ifrågasättas om den totala förvaringskapaciteten verkligen ökar eller ens bibehålls i 
slutändan, då konceptet kräver tankeverksamhet och planering av användaren för att nyttjas 
optimalt. Pigghyllan har inga restriktioner av förvaring i höjdled och därmed utnyttjas 
kylskåpsvolymen maximalt men konceptet kräver komplement av hyllor eller en kombination 
med FIFO-cylindrar för att inte mista någon förvaringsvolym i dörren. Smörhyllan minskar 
inte kylskåpets prestanda i annat avseende än att den tar upp plats från underliggande 
dörrhylla vilket kan ses som en liten begränsning. För FIFO-cylindern gäller i stort sett 
samma sak som för Pigghyllan vad det gäller förvaring i höjdled. Vad som därtill bör beaktas 
för detta koncept är att FIFO-cylindern erbjuder en form av tjänst i och med ”first in first 
out”-konceptet. FIFO-cylinderns funktion ligger till stor del i att den hjälper användaren att 
strukturera och denna funktion bidrar till dess speciella utformning och nyttjande av volymen, 
vilket i sin tur gör att FIFO-cylindern inte i första hand är ett förvaringsutrymme utan erbjuder 
en kylskåpsfunktion som är bredare än så.  
 
Ordning och struktur: Samtliga koncept bidrar till att ordning hålls i kylen, då de på olika 
sätt ser till att varorna ställs på sin bestämda plats och att de förblir på denna. Varorna 
skyddas också från stötar då de håller sin tilldelade plats istället för att varor pressas in där det 
finns plats. Även tillgängligheten var ett starkt kundönskemål och Burktrappan är ett koncept 
som inriktats på att göra alla varor lika tillgängliga, den ser till att det är enkelt att nå även den 
burk som är placerad längst in i kylen. FIFO-cylindern har en liknande funktion då den genom 
sin ”first in -first out”-funktion ser till att ingen frukt eller grönsak hamnar i skymundan och 
blir för gammal.  
 
Översikt och inspiration: God översikt var ett önskemål som uttrycktes av användarna, de 
vill snabbt kunna överblicka kylskåpets innehåll. Både Burktrappan, Hålplattan, Pigghyllan 
och FIFO-cylindern visar upp varorna på ett mer överskådligt sätt än dagens hyllplan. 
Uppvisningstemat fungerar även väl ihop med önskemålet att kylskåpsinredningen inspirerar 
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till matlagning då uppvisandet av matens färg och form kan ses som en inspirationskälla. 
Även om Snäckan inte kan ses som ett koncept som gör dess innehåll mer överskådligt inne i 
kylskåpet så har den istället stor inspirationspotential utanför. Snäckan kan inspirera då den 
får stå framme under matlagningen och visa upp de frukter och grönsaker som finns att tillgå.  
 
Nyhetsvärde: Att koncepten är innovativa och skiljer sig från de inredningsdetaljer som finns 
på kylskåpsmarknaden idag var ett viktigt önskemål från Electrolux sida som fått stort 
utrymme i diskussionerna kring koncepten tillsammans med Per Arne. De koncept som på ett 
tydligt sätt sticker ut och väcker uppmärksamhet har en större möjlighet att verka 
självinsäljande och locka till köp. Snäckan, Pigghyllan och FIFO-cylindern är koncept som 
skulle väcka uppmärksamhet då de inte liknar de inredningsdetaljer som vanligtvis finns på 
kylskåpsmarknaden idag.  
 
Alla koncept behövde vidareutvecklas för ökad förståelse och enkel hantering samt för att ge 
en hög Fit-Feel-Finish. Detta är något som är möjligt med alla kvarvarande koncept men det 
är viktigt att se till att interaktionen med användaren uppmärksammas som en viktig del under 
hela formgivningsprocessen. 

4.5.4 Konceptval 2 
De sex återstående koncepten redovisades för uppdragsgivaren för ett andra konceptval, där 
det avgjordes vad som skulle tas med för vidareutveckling under resten av projektet. På grund 
av projektets tidsram ansågs det önskvärt att minska ned antalet koncept i detta skede med 
tanke på de moment som det fortsatta arbetet önskades innefattas av. Variationen mellan 
koncepten var stor och även om samtliga var någon form av kylskåpsinredning så fyllde de 
olika funktioner i kylskåpet, inte minst eftersom de till viss del avsåg förvaring av olikartade 
varugrupper. 
 
Den utslagsgivande rösten för valet av vilka tre koncept som skulle gå vidare för utveckling 
hade uppdragsgivaren Per Arne Svantesson på Electrolux. Samtliga koncept var framtagna för 
att tillfredställa målgruppens behov och önskemål och därmed ansågs alla sex uppfylla dessa 
krav på ett eller annat vis och projektgruppen kunde därmed värdera kundnyttan som hög för 
varje koncept. Faktorer som skiljde koncepten åt vid värderingen var dock deras grad av 
nyhetsvärde i jämförelse med konkurrenternas utbud samt de framtida patentmöjligheter 
koncepten kunde innebära för Electrolux. Dessa områden togs speciellt i beaktande då 
uppdragsgivaren gjorde det utslagsgivande konceptvalet. Han uppmärksammade även 
chanserna till en rimlig investeringskostnad och tog hänsyn till ett uppskattat detaljpris per 
produkt. Ytterligare en aspekt för konceptvalet var projektets tidsram, samtliga koncept 
ansågs vara möjliga att fortgå med inom projektets ramar men att arbeta vidare med alla 
ansågs kosta för mycket tid, så även detta motiverade till ett urval i detta skede. 
 
Valet föll slutligen på Pigghyllan, Snäckan och FIFO-cylindern och det beslutades att alla 
dessa koncept skulle tas vidare genom hela projektet och utgöra resultatet. Se bild 41. De 
koncepten som efterfrågades av Electrolux är relativt olikartade och detta ställde skilda krav 
på upplägget av det fortsatt arbetet med de enskilda koncepten. Då FIFO-konceptet bestod av 
ett flertal cylindervarianter, alla med olika fördelar och specialegenskaper, beslutades att 
konceptet skulle utvecklas som en kombination av de tidigare koncepten. Tyngden skulle 
dock läggas på den variant som kallats spiralbandet och utifrån det skulle egenskaperna 
kombineras och optimeras med de andra FIFO-varianterna. Samspelet mellan funktion och 
form var också ett område som ansågs viktigt för vidarearbetet med FIFO-cylindern medan de 
andra två koncepten, Snäckan och Pigghyllan krävde mer vidarearbete kring materialvalet.  



Examensarbete ◦ Luleå tekniska universitet ◦ Industriell design 
 

 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemensamt för de tre koncepten är att de är framtagna i syftet att erbjuda en mervärdes-
funktion till användaren. Därför var det av stor vikt att kunna testa konceptens funktioner i 
verkligheten och detta görs enklast genom att bygga funktionsmodeller där egenskaperna kan 
testas och optimeras. Upphängningen är också ett område som måste utvecklas, både för 
Pigghyllan och FIFO-cylindern. 

4.6 Test och utvärdering av koncept 
Att testa och utvärdera de tre återstående koncepten var av högsta prioritet och detta steg 
utfördes parallellt med visualiseringen och vidareutvecklingen av kylskåpsinredningen. Att 
arbeta med utvärdering i en dynamisk process var naturligt då nya detaljkonstruktioner krävde 
nya lösningar och ofta inspirerade till nya infallsvinklar som regelbundet behövde testas och 
utvärderas av projektgruppen. Visualiseringen av koncepten i Alias Studio Tools och 
ProEngineer var betydande verktyg för utvärderingen. Inledningsvis modellerdes koncepten i 
ProEngineer När koncepten modellerats i 3D-format gavs möjligheten att utvärdera och 
bedöma modellerna på ett effektivt och tydligt sätt, vilket i sin tur medgav en snabb och 
fördelaktig modifiering av koncepten. Se bild 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 41 FIFO, Snäckan och Pigghyllan valdes ut för vidareutveckling. 

Bild 42 Plast-FIFO modellerad i Alias 
Studio Tools. 
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4.6.1 Prototypframställning 
För att testa koncepten och få en realistisk känsla för funktionerna byggdes modeller i skala 
1:1. FIFO-cylindern tillverkades i plast för att skapa det rätta formuttrycket och den rätta 
känslan. Själva spiralbandet formades av Acrylplast, mer känt som Plexiglas, vilket medgav 
en stabil och tålig form. För att forma korgen och iläggningsdetaljen till FIFO-cylindern 
användes PETG-plast då dessa detaljer krävde en mjukare och mer lättformad plast än den 
tidigare använda Acrylplasten.  
 
Ett antal funktionsmodeller tillverkades av Snäckan och dessa var i flera olika material 
eftersom materialvalet för Snäckan hade stor betydelse för dess funktion och 
användarvänlighet. Snäckan ansågs ha god potential att erbjuda en hög Fit-Feel-Finish om den 
tillverkades i ett material som möjliggjorde lätthanterlighet samtidigt som fjädringen i spiralen 
var så pass stor att varorna hölls på plats. Modellerna tillverkades av band i flera olika 
material, dessa var stålplåt, PETG-, Acryl-, ABS- och Polystyrenplast. De olika prototyperna 
kunde sedan jämföras och ge en klar bild av vilka materialegenskaper som krävdes för att 
skapa den känsla av hög Fit-Feel-Finish som var önskvärd. 
 
För Pigghyllan prioriterades testning av piggarnas form och placering. Både piggarnas form 
och utrymmet mellan dem var av avgörande betydelse för hyllans önskade funktion. Målet var 
att skapa en hylla som medger enkel placering av varorna och där hyllans höjd nyttjas 
maximalt. Pigghyllan kräver att piggarna är formade både för att varorna enkelt ska kunna 
tryckas på plats men även för att de sedan säkert ska sitta kvar på sin plats. Piggarna 
tillverkades i olika varianter av EPDM-gummi då det är ett prisvärt, tåligt material med en för 
funktionen passande hårdhet. Som en funktionskompletterande modell tillverkades Pigghyllan 
även i ett silikontäkt skum där i- och urtagningsfunktionen demonstreras på ett tydligt sätt.  

4.6.2 Detaljdesign 
Då grunderna till koncepten stod klara kunde de visualiseras i datorstödda 
modelleringsprogram där sedan små modifieringar av kurvor och former kunde göras för att 
finna de rätta uttrycken och de mest funktionella formerna. FIFO-cylindern krävde ett 
enhetligt och harmoniskt uttryck för att undvika den osammanhängande och uppdelade form 
som cylinderns olika funktionella delar annars riskerade att bilda. Den sammanbindande 
länken hittades slutligen i en design där cylinderns topp och botten bands samman med 
spiralen i ett gemensamt formspråk. 
 
För Snäckans funktioner krävdes mjuka flexande egenskaper i radialled i kombination med en 
stabilitet som medgav flexibel placering, både liggande och stående. När Snäckan förvaras 
stående ska foten vara stabil och det får inte finnas någon risk att de välvda plastbanden 
sviktar åt sidan, vilket kräver ett robust och beständigt material. Att Snäckan ska vara enkel 
för användaren att hantera och samtidigt förvara frukten på ett varsamt sätt ställer däremot 
krav på mjukhet och flexibilitet i produkten. För att båda dessa, tillsynes motstridande krav 
ska uppfyllas krävs ett omfattande samspel mellan produktens form och dess material. Detta 
samspelet identifierades och utvecklades under det fysiska och datorstödda modellbyggandet.  
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Pigghyllans piggar krävde en form som kunde fungera uppstöttande för varorna som placerats 
i hyllan men samtidigt vara mjuk och smidig vid i- och urtagningen av varorna. Olika former, 
varianter och placeringar av piggarna utforskades och vägdes mot varandra. Slutligen hittades 
ett mjukt triangulärt tvärsnitt av piggarna, där den platta ovansidan verkade stöttande och den 
avsmalnande nedre delen bidrog till smidigheten och minskad materialåtgång. Se bild 43 och 
44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Bild 43 Närbild av piggarnas utformning. 

Bild 44 Piggarnas tvärsnitt. 
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4.6.3 Upphängning 
Upphängningen av koncepten krävde extra uppmärksamhet då både FIFO-cylindern och 
pigghyllan bryter det traditionella horisontella mönstret. Arbetet med upphängningarna 
började som dellösningar till de enskilda koncepten, men behovet av lösningar som kunde 
kombinera Pigghyllan och FIFOn blev snart tydligt. Kombinerade upphängningslösnigar 
genererades och började behandlas som fristående koncept, vilka kunde anpassas till både 
Pigghyllan och FIFOn.  Dessa två koncept har dimensioner som var för sig sträcker sig över 
en tredjedel av dörrens bredd, detta gör det lämpligt att använda en upphängningsanordning 
som är anpassad för en kombination av tre stycken FIFO- och/eller pigghyllemoduler som 
tillsammans följer det horisontella mönstret som dörren erbjuder infästningar i. Se bild 45. 

 
 
 

 
Pussellisten är ett koncept som bygger på att tre likadana pussellister byggs ihop till en list 
som passar i dörrens infästningar. Då alla pussellister är identiska går de att kombinera i 
vilken ordning som helst, vilket ger en total flexibilitet i horisontalled. I vertikkalled är listen 
endast bunden till någon av de infästningar som finns i dörrkåpan. Belastningsytorna mellan 
pussellisterna är vinklade, vilket leder till att kraften som påverkar listen i vertikalled delas 
upp i både horisontal- och vertikalled. Se bild 46. De infästningar som finns på varje 
pussellists ytterkant är försedd med en sidoinfästning lik den som finns på dagens dörrhyllor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 45 Befintliga infästningar i kylskåpets dörr. 

Bild 46 Pussellisten med 
vinklade belastningsytor 
för effektiv kraftuppdelning 
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Den L-formade upphängningen är ett 
koncept som återupptagits från 
utvecklingen av smörhyllan och som 
tidigare använts av Electrolux vid 
upphängning av kortare hyllor i dörren. 
Konceptet erbjuder full flexibilitet i 
horisontalled men kräver placering under 
någon av de befintliga dörrhyllorna. Se 
bild 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidoinfästningskonceptet bygger på att FIFOn och Pigghyllan har fästen längs sidorna som 
fästs på dörrkåpans fästningspiggar. Detta koncept innebär att ingen ytterligare 
upphängningsanordning krävs men det innebär också att tanken om att uttnyttja dörrens bredd 
med tre moduler förbises och flexibiliteten går förlorad i och med att modulen måste placeras 
intill dörrens ytterkant. Se bild 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

1. Låt hålet omsluta piggen 
2. För hyllan neråt  
3. Hålet hakar tag om piggen  

 
 
 
 
 

Bild 47 Smörhyllan monterad under en 
hylla i dörren. 

Bild 48 Variant av upphängning.där hålbilden stansas 
direkt ur produkten. 
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4.7 Modellering och visualisering 
Under hela konceptframtagningsprocessen är det av stor vikt att koncepten visualiseras på ett 
beskrivande sätt. I ett första stadium nyttjas enkla medel som papper och penna men ju mer 
koncepten bearbetas desto viktigare är det att redogöra för detaljer i form av måttsättningar, 
material och färgval. Detta görs bäst med hjälp av tredimensionella modeller och metoderna 
för tillverkning av dessa är många samt väl beprövade. Det kan variera från fysiska 
modellbyggen till 3D-modeller i ytmodellerings- eller solidmodelleringsprogram. FIFO-
cylindern, Snäckan och Pigghyllan modellerades i CAD-programmet ProEngineer för att få en 
stabil och tydlig bild av konceptens uppbyggnad. Se bild 49. I Alias Studio Tools 
modellerades en modell av ett Electrolux kylskåp dit CAD-modellerna sedan överfördes och 
placerades in. Då modellerna befann sig i sin rätta miljö kunde verklighetstrogna bilder av 
inredningen i sin rätta miljö skapas och animeringsarbetet av konceptens funktioner kunde 
därmed ta sin början. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Slutlig reflektion och utvärdering 
Inför slutfasen av projektet hölls ett möte med Per Arne Svantesson på Electrolux, där slutliga 
modifieringar och designalternativ diskuterades. För att slutföra projektet krävdes att 
ytterligare val och förbättringar gjordes av Pigghyllan och FIFOn, därför upprättades 
utvärderingsmatriser som sedan låg till grund för valen av den slutliga designen. Dessa val låg 
i sin tur till grund för det slutliga valet av upphängningsanordning. Utvärderingsmatriserna för 
FIFOn, pigghyllan och upphängningarna återfinns i bilaga XVII. 
 
Det ställs stora krav på de material som skall användas till kylskåpsinredning. Vanligen 
förekommande material för detta ändamål är plast, stål och glas. Electrolux hade en uttalad 
önskan om att deras registrerade material skulle användas vilket alltså innebar att miljö och 
kvalitetskrav var uppfyllda. För piggarna i Pigghyllan gjordes dock bedömningen att andra 

Bild 49 FIFO-cylindern, modellerad i ProEngineer. 
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material, än de som Electrolux använder sig av idag, kunde bli aktuella och därmed vidgades 
materialbasen för just denna produkts materialval.  
 
För det slutliga valet av koncept var tillverkningsmöjligheterna och där med även 
kostnadsaspekten viktiga faktorer som i kombination med det ständigt genomsyrande 
användarfokuset lade grund för det slutgiltiga valet. 
 
Tillverkningen av en produkt skall om möjligt genomgå så få tillverkningsmoment som 
möjligt och efterbearbetning skall i bästa fall elimineras. Vilket som är mest lönsamt är dock 
beroende på produktionsvolymen. I vissa fall kunde det anses lönsamt med en investering i ett 
bra redskap så att efterbearbetning och monteringsmoment kunde elimineras och i andra fall 
kunde formen modifieras på ett sätt som minskade investeringskostnaderna.  
 
Produktutformningen och valet av material i kombination med processekvensen i form av 
exempelvis monteringsmoment eller liknande, är helt avgörande för den slutliga kostnaden för 
en produkt. Genom att göra aktiva val av material i rätt kvalitet och dimension kunde en eller 
flera processer elimineras och hela tiden vägdes fördelar mot nackdelar beträffande form och 
funktion i förhållande till tillverkningssätt och material. Vitvarubranchen är prispressad och 
särskilt då det som i detta fall gäller detaljer till redan befintliga produkter får kostnaderna i 
slutändan inte bli allt för påtagliga. 
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4.8.1 Slutligt val av FIFO 
Vid ett tidigare konceptval utnämndes det så kallade spiralbandskonceptet till det vinnande 
konceptet i FIFO-serien. Detta val grundades på faktorer som tillverkningsmetoder, funktion 
och estetik. Vid vidare utveckling av detta koncept skedde en del förändringar av formspråk i 
topp och botten samt av upphängningsanordning vilket i sin tur ledde till att det tidigare 
tillverkningsalternativet försvårades. Dessa utmaningar resulterade i ytterligare ett nytt FIFO-
koncept, kallat för tråd-FIFO. För vilket funktionen av FIFOn förblev den samma men 
tillverkningstekniken kunde återigen förenklas. Tråd-FIFOns spiralform medger enkel 
tillverkning då detta är en standardiserad form vilket innebär stora fördelar jämfört med plast-
FIFOn. Tråd-FIFOn tillverkas i rostfri ståltråd som lindas till rätt form och därefter löds de tre 
trådarna ihop mot en stabiliserande tråd i början och slutet av spiralformen. Två områden á tre 
lödpunkter anses räcka då testmodeller i tunnare och mjukare material visar så pass hög 
stabilitet att det anses högst troligt att två områden är tillräckligt. 
 
I resultatet var det önskvärt att endats behålla ett FIFO-koncept och därför viktades de två 
koncepten mot varandra för att urskilja för- och nackdelar. I värderingsmatrisen syntes det 
tydligt att tråd-FIFOn är det mer fördelaktiga konceptet av dem båda och därmed föll valet på 
denna.  
 
Nedan följer ytterligare värdering av de två FIFO-koncepten i form av plus- och 
minustabeller: 
 

+ −
Stabil Dyra tillverkningsverktyg
Håller varorna på plats Stor materialåtgång
Goda infästningsmöjligheter Kan se klumpig ut
Billigt material Kräver två tillverkningsverktyg

+ −
Lätt att tillverka Lödningsmomenten
Billigt material Risk för att bli skramlig
Standardiserat material
Enkel att rengöra
God åtkomlighet av varorna
Formspråket är passande för 
funktionen

A. FIFO-plast

B. FIFO-tråd
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4.8.2 Slutgiltigt val av Snäcka 
Snäckkonceptet valdes ut i en tidig konceptvalsfas och har därefter inte utsatts för konkurrens 
från likvärdiga koncept utan behållit sin funktion och ursprungsform. Konstruktionen av 
Snäckan är enkel vilket gör att tillverkningstekniken är kostnads- och volymeffektiv, vilket 
var starka argument för att ha kvar detta koncept som ett av resultaten. Snäckan är en 
annorlunda och vacker inredningsdetalj både i och utanför kylskåpet. Dess funktion står i 
rimligt förhållande till den beräknade totala kostnaden.  
 
Utvecklingen av detta koncept ligger främst i materialvalet och dimensionering av formen. 
Konceptet testades i ett flertal dimensioner och material för att finna den mest funktionella 
konstruktionen. Se bild 50. Då det tidigt fastställdes att denna detalj med fördel kunde 
tillverkas genom extrudering och varmformning var det till största del materialvalet som 
utgjorde den vidare utvecklingen. Det fastslogs att snäckans placering skulle vara flexibel och 
därmed sågs det som en viktig funktion att skapa en stabil form både i liggande och stående 
läge. Dessa förutsättningar ställde krav på materialets stabilitet i axialled. En lagom spänst 
och styrka i materialet var också önskvärt så att innehållet hölls på plats samtidigt som inte 
trycket från spiralformen fick vara så högt att dess innehåll riskerade att skadas. Vid 
handhavandet var det även väsentligt att produkten höll en hög Fit-Feel-Finish. 
Materialvalsmatriserna återfinns i bilaga XVII och det slutliga valet föll på SAN-plast som 
kombinerar mjuka och lätthanterliga egenskaper med god stabilitet.  
 
Snäckan tillverkas i extruderad SAN- plast och formas till sin spiralliknande form när den 
ännu är varm och lätthanterlig. Snäckan kräver inget efterarbete och ej heller någon montering 
i kylskåpet utan placeras på en hylla inuti skåpet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 50 Modeller av snäckan i polystyren och rostfritt stål. 
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4.8.3 Slutligt val av Pigghylla 
För Pigghyllan fanns tre olika koncept med olika dellösningar. Se bild 51. De olika koncepten 
konstrueras alla av ett flexande gummiliknande material till piggarna och polystyren för en 
uppbärande ram med infästningar. Mängden av dessa material varierar dock mellan de olika 
koncepten och är därför en viktig kostnadsfaktor att ta hänsyn till vid valet av koncept. 
Konstruktionen av Pigghyllan är i grunden enkel och funktionen ligger främst i piggarnas 
materialegenskaper.  
 
Monteringsmomenten bör minimeras för lägsta produktkostnad. Det första konceptet med 
piggar monterade på en hålplatta kräver montering av 126 piggar per produkt. De två andra 
koncepten kräver ett monteringsmoment för placering av gummiplatta med piggar på en platta 
eller i en ram. Hur hög kostnaden för material och tillverkning värderas vid konceptvalet är 
avgörande för vilket av dessa tre koncept som kommer att tas vidare.  
 
Samtliga koncept kräver lika stor mängd material men av olika sort. Koncept A kräver relativt 
lite gummimaterial då detta endast nyttjas till piggarna. För koncept B och C nyttjas gummmit 
även till sidoplattorna viket ger en ökning i materialkostnaden för dessa koncept. Eftersom 
koncept C nyttjar gummiväggarnas flexibla material har detta koncept en fördel jämfört med 
de andra två. Det bör dock beaktas att pigghyllan kan komma att mista stabilitet i sidled. 
 
Projektgruppen såg koncept B som det ledande alternativet med hänsyn till hygien, montering 
och användarvänlighet. Med hänsyn till materialkostnaderna har dock koncept A en tydlig 
fördel jämfört med koncept B och detta kan anses vara avgörande för valet.  
 
Vid detta konceptval var det silikon som var det tänkta gummimaterialet och därav skedde 
utvärderingen av koncepten utifrån detta material.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 51 Alternativ av pigghyllan: A, B, och C 
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+ −
Sparsam silikonåtgång Kräver montering av piggarna 
Stabil Svårrengörlig
Goda kombinationsmöjlighter

+ −
Enkel att ta ur och diska i maskin Dubbelt material i väggarna
Enkel montering Stor silikonåtgång

Stabil i alla led
Rent och stabilt formspråk 

+ −
Nyttjande av flexibiliteten hos 
silikonet mellan piggarna

Begränsad infästningsmöjlighet i 
sidorna

Enkel att ta ur och diska i maskin Kan ev. bli för instabil i sidled 
Stor silikonåtgång

A. Piggar i hålplatta

B. Silikonplatta med vägg

C. Silikonplatta med ram

Nedan följer en utvärdering av koncepten i form av plus- och minustabeller: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det insågs att kostnaden för silikon var allt för hög och att den totala kostnaden för produkten 
därmed skulle bli högre än vad som ansågs acceptabelt i relation till dess funktionshöjande 
egenskaper i kylskåpet. Det blev därför angeläget att finna ett ersättande material med 
liknande egenskaper men till ett lägra pris. 
 
Krav på materialet var; 
 
◦ Tåla maskindisk 
◦ Godkänt för livsmedelshantering 
◦ Shore ca 50A 
◦ Tåla statisk belastning  
◦ Gärna infärgningsbart 
◦ Kostnadseffektiva tillverkningsmöjligheter 

 
För att minska kostnaderna optimerades matchningen av kraven mot produktens egenskaper. 
Skillnaden mellan materialkostnaderna är stora och det gällde att finna ett material med färre 
exklusiva egenskaper och som precis täcker de krav som finns för produkten. Efter att ha 
kontaktat ett antal gummileverantörer och tillverkare hittades det material som söktes. Det är 
en styrenbaserad, termoplastisk elastomer med handelsnamnet Dryflex®. Detta material 
erbjuder goda tillverkningsmöjligheter och det kan tillverkas med en shore på ca 50 vilket tros 
vara en lämplig styvhet för piggarna. Materialet är avsevärt billigare än silikon och det är 
dessutom återvinningsbart. Att ersätta silikonet med Dryflex® gav alltså stora fördelar och det 
nya materialet krävde ej heller någon kompromiss vad det gäller form eller konstruktion av 
Pigghyllan.  
 



Examensarbete ◦ Luleå tekniska universitet ◦ Industriell design 
 

 55 

Det var önskvärt att se över färgvalet för piggarna och att med en kulör skapa det rätta 
uttrycket för produkten. Piggmaterialet är transparent och medger enkel infärgning av valfri 
kulör. Redan i kundundersökningen uppmärksammades en önskan om att kylskåps-
inredningen skulle förmedla en känsla av kyla. Detta önskemål togs åter upp till diskussion 
och för att uppnå detta färgades piggarna blå (se bild 52). Den blå kulören i kombination med 
det transparanta materialet förmedlar känslan av istappar som omsluter varorna och håller 
dem säkert på plats. Utöver färgvalets uttryck för produkten förstärker även den blå färgen 
sammanhanget i kylskåpet och Pigghyllan passa därmed väl ihop med den övriga inredningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ett kompletterande förslag till de ovanstående blå piggarna är ge dem en varm, gul kulör som 
istället förmedlar känslan av mjukhet. Se bild 53. Risken med detta färgval är att de inte känns 
lika rent och att färgen riskerar att se felplacerad ut i ett kylskåp, valet föll därför på det blå 
alternativet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 52 Blå piggarinspirerade av istappar 

Bild 53 Gula piggar för ett varmare och mer 
omhändertagande intryck. 
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+ −
Flexibel i horisontalled och vid alla infästningar Krävs relativt komplicerat verktyg
Stabil Kräver relativt mycket material
Mycket goda kombinationsmöjlighter Kan uppfattas som klumpig

Kompatibel med dagens dörrmantel

+ −

Enkel tillverkning Kan bli skakig i obelastat tillstånd
Kräver relativt lite material Kan uppfattas som täckande

Flexibel i horisontalled
Relativt hög stabilitet
Kompatibel med dagens dörrhyllor
Mycket goda kombinationsmöjligheter

+ −
Diskret Oflexibel i horisontalled
Lite eller ingen materialåtgång Relativt låg stabilitet
Ev. enkel tilllverkning Erbjuder få kombinationsmöjligheter

A. Pussellist

C. Sidoinfästning

Kräver kombinationa av flera koncept för 
att bilda en list i full längd

B. L-form

4.8.4 Slutligt val av upphängning 
Som tidigare nämnts kräver både Pigghyllan och FIFOn någon form av upphängning i 
kylskåpsdörren. Koncepten skulle därmed anpassas till rådande dörrmått och till de hyllor 
som idag finns monterade i dörren. Stabiliteten i upphängningen var i behov av att beaktas 
extra noga då kylskåpsdörren öppnas och stängs ofta och med olika kraft. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet i form av de tre olika slutgiltiga koncepten. Här 
sammanfattas produkternas design, konstruktion och den förväntade kundnyttan som 
produkten förväntas innebära. 

5.1 Resultat FIFO-cylinder 
Många kylskåpsinredningar är idag optimerade för att förvara rektangulära volymer så som 
mjölkpaket och margarinförpackningar. FIFO-cylindern kompletterar dessa hyllor och lådor 
genom sin anpassning till de runda klotformerna som ofta återfinns hos frukt och grönsaker.  
 
FIFO-cylindern tillgodoser flera av behoven hos projektets målgrupp. Den håller koll på i 
vilken ordning varorna stoppas in i kylen och ser till att det som stoppas in först också är det 
som tas ut och används först. Detta innebär att användaren automatiskt erbjuds den vara som 
varit längst tid i kylen och på så sätt undviks risken att varorna blir gamla och förstörda. Med 
hjälp av sin spännande och uppvisande form låter den också användaren på ett enkelt sätt 
överblicka dess innehåll.  
 
Att framhäva fruktens och grönsakernas färg och form är idag ett av de viktigaste knepen som 
matbutikerna använder sig av för att inspirera sina kunder. Detta är något som projektet avsett 
att ta med in i hemmen och användarnas kylskåp, då projektets förundersökning visar att 
målgruppen vill inspireras under interaktionen med kylen. FIFO-cylindern erbjuder sin 
användare inspiration då den placerar frukten och grönsakerna i en estetiskt tilltalande 
spiralform som framhäver innehållets färg och form. 
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5.2 Resultat Snäcka 
Projektets användare kan på många sätt ta till sig och inspireras av Snäckan då det är en enkel 
och talande form vilken inspirerar till att med enkelt handhavande strukturera och hålla 
ordning i kylen. Frukt och grönt kan med fördel, inte minst i dekorativt avseende, förvaras 
utanför kylskåpet och detta medger Snäckan på ett enkelt och smidigt sätt. Frukter och eller 
grönsaker hålls på plats och visas upp såväl inne i kylen som utanför. Funktionen utstrålas i 
all sin enkelhet av den organiska och dynamiska designen.  
 
Ledord för denna produkt är enkelhet, funktion och form. Den expansiva formen uttrycker 
tydligt sin förmåga att växa och anpassa sig efter sitt innehåll. Snäckans olika 
placeringsmöjligheter ger användaren många alternativ till förvaring och det kan med enkla 
medel bli både praktiskt och uppvisande. 
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5.3 Resultat Pigghylla 
Pigghyllans funktion är att hålla varorna på plats och dess ultimata utformning gör det enkelt 
för användaren att sätta in och ta ut varor ur Pigghyllan. Hyllan löser även problemet med 
varor staplade på höjden, då den tillgängliggör samtliga varor oberoende av deras placering. 
Varorna placeras säkert i höjdled mellan de stabila och omslutande piggarna. Montering av 
Pigghyllan i dörren att föredra eftersom det finns klara fördelar med åtkomligheten i 
kylskåpsdörren. Den vertikala förvaringsprodukten fungerar även som ett komplement till de 
horisontella hyllorna och Pigghyllan bidrar till att maximala förvaringsmöjligheter genereras i 
kylskåpsdörren.  
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5.4 Resultat upphängning 
För att optimera infästningsmetoderna blev det aktuellt att välja olika upphängningskoncept 
för Pigghyllan och FIFO-cylindern. 
 
Då sidoinfästningen hade en tydlig fördel 
kostnadsmässigt valdes den för 
upphängning av Pigghyllan. Se bild 54. 
Det innebär att flexibiliteten får stå tillbaka 
något men ökar samtidigt konceptets 
potential att bli verklighet och möjlig för 
Electrolux att ta med i sin produktion, 
vilket är en primär prioritering i detta 
projekt.  
 
Hål i bakkanten av Pigghyllans sidoplattor 
fungerar som upphängning. Hålen placeras 
över de befintliga infästningspiggarna i 
kylskåpets dörrkåpa. De är formade så att 
de lätt fångar upp dörrkåpans piggar och 
därefter glider ner, trycks på plats och 
omsluter piggarna med ett stabilt tryck. 
Infästningar finns på båda plattorna för att 

hyllan ska gå att fästa mot båda sidorna i 
kylskåpets dörr. Hålbilden går lätt att skapa 
i samband med formsprutningen av sido-
plattan och innebär alltså ingen extra 
materialkostnad eller ytterligare kostnad i 
tillverkningsprocessen .   
 
 

FIFO-cylindern hängs upp med hjälp av L-forms 
konceptet på en befintlig dörrhylla. Se bild 55. 
Upphängningen är en förlängning av den 
stabiliserande tråden som löper längs spiralens 
baksida, vilket gör att ingen särskild montering 
krävs för upphängningen. Upphängningen medger 
flexibilitet i horisontalled då den är möjlig att 
flytta längs dörrhyllans kant och kan placeras där 
den bäst får plats med hänsyn till övriga varor och 
inredningsdetaljer i kylen. 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 54 Hålen för infästning av pigghyllan. 

Bild 55 L-formsupphängning av 
FIFO-cylindern. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras problem och möjligheter som dykt upp under projektets gång. 
Diskussionen behandlar även projektets resultat och förslag på fortsatt arbete.  

6.1 Metod - Diskussion  
Att olika forskningsmetoder kan ge olikartad information och därmed påverka det slutliga 
resultatet är en självklarhet. Då det var speciellt önskvärt att ha en stark förankring hos 
användarna i detta projekt har metoderna för insamlande av data spelat en stor roll. Vi valde 
en av Electrolux målgrupper och utifrån denna målgruppsbeskrivning gjordes ett strategiskt 
urval av respondenter till intervjun. Den tydliga instruktionen om att endast behandla en 
målgrupp var givetvis till stor hjälp och det gav projektet ett tydligt fokus redan från start. 
 
När en målgrupp intervjuas finns alltid en risk för så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att 
den svarande påverkas av intervjuaren. Intervjuareffekten är ett ofrånkomligt faktum, speciellt 
då frågorna är av kvalitativ art och målgruppen uppmanas till att föra en öppen diskussion 
under intervjuernas gång. Detta bidrog emellertid till en relativt hög intervjuareffekt i detta 
fall. En aspekt som kan ses som både positiv och negativ för reliabiliteten i undersökningarna 
är hur välbekanta de svarande är med produkten i fråga. Ett kylskåp med dess inredning är 
något som de flesta människor kommer i kontakt med var dag och detta faktum, att 
användarna känner väl till produkten och dess uppbyggnad, underlättar förvisso i början av en 
intervju då ingen beskrivning av produkten är nödvändig. Men det faktum att kylskåp är en 
välbekant produkt för användarna bidrog till viss del till att en viss prestigebias uppdagades 
hos de svarande. Med prestigebias menas att den svarande vill förmedla sin egen prestation 
genom sina svar och i detta fall var det inte sällan förekommande att den svarande ville 
komma med egna förbättringsförslag, idéer och förmedla den kunskap om 
livsmedelsförvaring istället för att tala om hur deras vanor såg ut. Även om det gäller en så till 
synes okänslig fråga som kylförvaring så tenderade de svarande att vilja svara det ”rätta” 
vilket sänkte reliabiliteten i svaren. 
 
Vad det gäller informationen från dagböckerna så var denna oerhört givande och från denna 
kunde vi identifiera många kundbehov, de i klartext så väl som de dolda. Det bör dock tas i 
beaktning att det endast var under en veckas tid som dagboksskrivandet ägde rum och 
aktiviteterna i hushållet behöver därmed inte med säkerhet motsvara de vanliga rutinerna det 
styrs till stor del av olika yttre effekter. Det skall även påpekas att det inte finns garantier för 
att det verkligen var den ombedda personen som i slutändan skrev i dagboken. Detta kunde 
projektgruppen inte inverka på utan detta betraktades som en felkälla.  
 
I resultaten från undersökningarna var informationsmängden och relevansen i denna mycket 
tillfredsställande. Användarkontakten hade givit oss en tydlig bild av vilka problemområden 
som vi först och främst borde behandla och i intervjuerna kom det fram andra nivåer än de 
förväntade vad det gäller önskemål och tankar kring kylskåpinredning. Det gick att utläsa 
önskan om att inredningsdetaljerna skulle kunna fylla fler funktioner än endast förvaring och 
detta var något som vi särskilt valde att utreda närmre. 
  
Det initiala skedet av konceptgenereringen var väldigt fritt och ohämmat och det faktum att 
projektgruppen bestod av två personer var till stor fördel under den första, interna 
konceptgenereringen. Det är alltid stimulerande och engagerande att inte vara ensam i denna 
fas och vi kompletterade varandra mycket väl vad det gäller sättet att ta sig an problem och 
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utreda dem. För en projektgrupp som arbetar varje dag med ett och samma projekt är det lätt 
att problembilden blir allt för invand och trångsynt. Det är därför ett väsentligt steg i 
produktutvecklingsprocessen att våga ta ett steg tillbaka och åter öppna upp för nya och 
innovativa lösningar, kanske helt i olikhet med det som genererats tidigare. Det var av denna 
anledning som vi valde att anordna en workshop där vi, tillsammans med deltagarna, fick 
möjlighet att bredda vår syn på problemet. Vi fick förutom en öppen problembild även med 
oss ovärderlig kunskap om att leda en grupp genom en uppgift av denna kreativa karaktär.  
 
Vi har ständigt under projektets gång strävat efter en strukturerad valprocess för att bibehålla 
objektivitet i kritiska projektfaser. Användaren har många önskemål och målet är att 
tillfredsställa alla. Det är dock irrelevant att behandla alla områden då projektet riktar sig mot 
ett företag som under lång tid arbetat med framtagningen av inredningsdetaljer till kylskåp 
och därmed redan arbetat mycket med utveckling av vissa produktgrupper. Då projektet avser 
att behandla nya problemområden inom kylskåpsförvaring vägde nyhetsvärdet tyngst vid det 
första konceptvalet. Koncepten som valdes ut var de som på ett innovativt sätt erbjöd en ny 
slags förvaring av varor i kylskåpet. Alltså inte de som var en vidareutveckling av de 
förvaringslösningar som finns på marknaden idag.  
 
Vid senare val kom faktorer som tillverkningsmetoder och kostnadsaspekter att vara av mer 
avgörande karaktär. Under vissa skeden ansåg vi dock att spridningen av krav och önskemål 
vara svår att tillfredsställa och det var i vissa fall svårt att avgöra om värdering av koncepten 
skulle ske mot varandra eller mot kravspecifikationen. I slutändan var det trots allt fokus på 
användarna som präglade både utvecklingen och valen.  
  
Den fortsatta konceptgenereringen blev av mer problemspecifik karaktär i syfte att driva 
koncepten till andra nivåer. I vissa fall var det ett steg tillbaka som krävdes för att förenkla 
och göra konceptet mer slagkraftigt. Vi arbetade kontinuerligt med att smalna av mängden 
koncept. Då antalet koncept minskades ner kunde mer tid läggas på konstruktion och 
visualisering av de kvarvarande koncepten. 
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6.2 Slutgiltigt resultat – Diskussion 
Projektets uppdrag var att utveckla nya inredningsdetaljer till ett av Electrolux kylskåp. Det 
fanns inget definierat problem som skulle lösas eller befintlig detalj som skulle förbättras, 
utan endast möjligheter som skulle finnas och sättas inom ramarna för projektet. Att arbeta på 
det sättet har varit inspirerande och frigörande men samtidigt utmanande då det i ett tidigt 
stadium är omöjligt att förutse vilka möjligheter som kommer leda vidare och vad projektet 
kommer att resultera i. I det här fallet är det därför svårt att jämföra ett förväntat resultat med 
det faktiska resultatet, det kan dock sägas att det faktiska resultatet lever väl upp till 
projektgruppens tidiga förhoppningar. Resultatet består av tre produkter som alla är av en 
säregen karaktär och skiljer sig avsevärt från den inredning som idag är standard i ett kylskåp. 
Dessa produkter innehar ett högt nyhetsvärde, erbjuder en hög Fit-Feel-Finish och ger ett 
mervärde åt kylskåpsanvändaren när de kompletterar kylskåpets standardinredning. Detta 
innebär i sin tur att resultatet uppfyller projektets syfte. 
 
Visionen som skrevs vid projektets start beskriver en förhoppning om att öppna upp en 
tillbehörsmarknad för Electrolux kylskåp. Detta visade sig dock redan vara beprövat av 
Electrolux och bedömt som mindre framgångsrikt vilket innebar att den tanken lades åt sidan. 
 
Flexibilitet har varit ett ledord för projektgruppen under projektets gång. Det syns i Snäckans 
möjligheter att användas liggande och stående både i och utanför kylen, i FIFO-cylinderns 
flexibla placeringsmöjligheter samt i pigghyllans funktion som tillåter placering av varor på 
valfri höjd. Flexibiliteten har endast fått stå tillbaka i valet av upphängning för pigghyllan, då 
kostnadsskillnaden blev så markant att det billigare alternativet valdes framför de mer 
flexibla. 
 
Målet var att framställa prototyper av de koncept som ingick i resultatet, detta har dock inte 
varit möjligt fullt ut då det inte funnits tillräckligt av de valda materialen att tillgå. Istället har 
funktions- och påsiktsmodeller av likvärdiga material framställts. 
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6.3 Vidareutveckling och rekommendationer 
De tre resulterande koncepten är nu tagna en bra bit på vägen, men om Electrolux väljer att ta 
vidare något utav dem krävs ytterligare utveckling och test innan de kan gå till produktion. 
Att låta en testpanel ta med prototyper hem och prova dem i sin egen kyl kan vara ett sätt att 
ta reda på den upplevda och faktiska kundnyttan. På så sätt kan också eventuella 
problemområden, som inte framkommit under projektets gång, påvisas och produkten kan 
finjusteras för att lösa problemet.  
 
Idag kan man tydligt se hur kyl- och frysskåpens utsida designas för att få ett eget, personligt 
uttryck och passa in i den moderna köksmiljön. Vi tror att nästa steg är att föra in detta 
personliga och uttrycksfulla designfokus även på insidan av kylskåpet. De tre slutgiltiga 
koncepten har alla en stark karaktär som bidrar till ett nytt och spännande upplägg inuti 
kylskåpet. Utöver en uppseendeveckande design erbjuder koncepten även 
mervärdesfunktioner så som användbarhet både i och utanför kylskåpet, flexibel placering av 
varor samt FIFO-funktionen. Både personlig design och mervärdesfunktioner är begrepp vi 
ser som oerhört viktiga i utvecklingen av kylskåpsinredning och vi tror att dessa kommer 
synas allt tydligare på kylskåpens insida framöver.  
 

Bild 56 ”Vi tänkte på dig som tycker att det är insidan som räknas” 
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Bilaga I  

Mission statement  

Produktbeskrivning 
En flexibel kylskåpsinredning som är anpassningsbar till användarnas specifika behov.  

Produkternas huvudmål 
• Tillgodose användarnas behov av kylförvaring  
• Skapa ett mervärde för slutanvändaren  

Primära målgrupper 
• Marior 

Antaganden och avgränsningar 
• Produkterna tillverkas av den sorts material som idag används av Electrolux 
• Samtliga mått anpassas till rådande innermått på dörrkupa och innermantel 
• Kylens prestanda påverkas ej av de nya inredningsdetaljerna 
• Artikelkostnad likvärdig med kostnad för dagens inredning 
• Produkterna passar in i dagens produktionsupplägg i Mariestadsfabriken  

Intressenter 
• Electrolux 
• Köpare 
• Användare 
• Återförsäljare 
• Luleå tekniska universitet 
• Avalon Technology  



 

 

Bilaga II 

Projektplan 

 
Marknadsundersökning 
 
• Observation av varuplaceringar i matbutiker 
• Analys av konkurrenter på kyl- och frysmarknaden 
• Finna målmarknader för projektet tillsammans med Electrolux 
 
Identifiera kundbehoven 

 
 Kundbehoven skall ligga som en bas under hela projektet. Vi ser samtliga av 
projektets intressenter som våra kunder, dessa är; Electrolux, Luleå tekniska 
universitet, Avalon technology samt alla de som använder Electrolux kylförvaring. De 
sistnämnda är givetvis den primära kundgruppen som vi fortsättningsvis väljer att 
benämna som användare. Vid identifiering av kundbehoven skall användarnas krav, 
uttalade- och latenta behov kartläggas. Kundbehoven sammanställs i ett mission 
statement.    
 
• Samla data från kunder; Dagboksanteckningar från användare, 

användarintervjuer samt observationer. 
• Översätt data till kundbehov 
• Organisera och rangordna behoven 
 
 
Produktspecifikation 

 
En strukturering av kundbehoven utan att uttrycka några produktegenskaper. Samt 
en jämförelse av hur väl konkurrenternas produkter uppfyller kundbehoven. 
 
 
Konceptgenerering  
 
• Klargör problem och delproblem 
• Extern informationssökning 
• Intern informationssökning. Brainstorming mm  
• Systematisk utforskning av idéerna 
• Reflektera, utvärdera och bygg på 



 

 

Konceptval 
 
Se till att det finns koncept som tillfredsställer samtliga kundbehov. Konceptvalen 
skall ske på klara grunder, kunna styrkas och alltid vara kundfokuserade. En 
strukturerad valprocess hjälper till att bibehålla objektivitet och guidar vid kritiska val. 
 
• Betygsättning 
• Rankning 
• Val 
• Reflektioner och kombinationer (ny betygsättning och vidare rankning) 
• Val 
• Och så vidare tills önskat antal koncept återstår. 
 
 
Test och utvärdering av koncept 

 
De koncept som återstår testas i syfte att utvärdera hur väl de möter kundbehoven, 
de ekonomiska och funktionella kraven samt hur de uppnår hållfasthetskraven givna 
från Electrolux. Slutliga specifikationer görs och det slutgiltiga resultatet fastställs. 
 
Prototypframställning  

 
I samråd med Electrolux beslutas hur och i vilken utsträckning 
prototypframställningen skall ske.         
   
Redovisning 

 
Lämna in rapporten till opponenter samt muntlig redovisning för Electrolux och på 
universitetet.   



 

 

Bilaga III 

Tidplan 

  
 
 



 

 

Bilaga IV 

Inspiration - matvaruhandeln 

 
 
 
 
 
 
   Hängande förvaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Förvaring som är formad efter dess innehåll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Förvaring i korgar åskådliggör. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Frukt och grönt är 
vackert, färggrant och 
inspirerande. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaring som skjuter 
fram varorna för enkel 
åtkomlighet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaring som känns 
genuin och inspirerande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga V 

Inspiration – Kosmetik 

 
 
 
   Instickning av varor i passande former. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyllor som bryter det horisontella 
mönstret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga VI 

Konkurrentanalys - Funktioner i kylskåp  

Gram 
• Flexibla grönsakslådor 
• Multiboxar i dörren 
• Enkel rengöring 

Gorenje 
• Trä-vinställ 
• Kosmetikhylla 
• Mindre hylla längs med långsidan av grönsakslådan 
• grönaktigt glas 
• hyllavdelare 
• multifunktionell hylla. In och uttagbar 
• 0 zone för grönsaker 

Siemens 
• Flaskhållare (ihopfällbar) 
• Rymliga grönsakslådor 
• Anti bacteria 
• Flaskstöd i dörren 
• Smör- och ostfack 
• Flyttbara hyllor 
• Dymanisk kylning 
• ”Flexibel inredning i dörren” 
• grönaktig inredning 
• Cool Box för kött och fisk 
• Hängande lådor liten låda i den stora grönsakslåda 

Samsung 
• Snabbkylning 
• Kyl i kylen för snabbkylning samt för snabbtining av kött utan att det förlorar 

fuktigheten. Inställbar temperatur. 
• Twin Cooling System ™ ser dessutom till att frukt och grönt håller sig färska längre i 

hög luftfuktighet 
• Serveringslucka i dörren 
• Jonbehandling för att minska bakterietillväxten 
• Cool select zone för kött och fisk 

Cylinda 
• Fingrar som håller fast flaskorna 
• Stora och små dörrfack 
• Rymlig grönsakslåda och en liten bredvid 
• Flaskhållare 
• Välvda hyllplan och dörrhyllor i passande form 
• Kort dörrhylla ovanför en lång 

Miele 
• Snabbkylning 
• Flyttbara hyllor 



 

 

• Flera grönsakslådor 
• Smör- och ostfack 
• Flaskhyllor (hängande) 
• Flyttbara dörrhyllor 
• Ägghållare 
• 0 gradig del med ett fack för hög fuktighet samt ett för torrt utrymme 

Whirpool 
• Snabbkylning 
• Extra stor grönsakslåda 
• Med flyttbar skiljevägg 
• Speciella fack för ömtåliga varor 
• Flaskhylla som kan vändas och då fungerar den som en vanlig förvaringshylla 

Bosch 
• smör- och ostfack 
• Hängade lådor 
• Liggande flaskstöd 
• Avgränsare för dörrfacken 
• Flyttbara hyllor 
• Köldfack 
• Burkhållare? 
• Liten låda i den stora grönsakslådan 
• Blåaktig plast/glas 
• Flaskhållare för stående flaskor i låda 

Electrolux 
• Snabbkylning 
• Lutande flaskhållare 
• Bacteria protection 
• Flaskhållare 
• Flyttbara glashyllor 
• Grönsakslåda med avdelare 
• Flexibox 
• Flexibel dörrinredning 
• Flaskhylla 
• Burkhyllan (löper längst in längst väggen, för mindre burkar) 
• Trådkorgar 
• Burkränna i dörren 
• Hängande flaskhållare 
• Halva sidan grönsakslådor och andra mobil trådhylla 



 

 

 

Bilaga VII 

Vår tolkning och definition av Maria 

 
Vi tänkte på Maria som…. 

• är omtänksam 
• är organiserad 
• vill att saker och ting ska fungera utifrån hennes behov 
• är mån om familj, släkt och vänner 
• snarare värdesätter tjänsten smidig och anpassad kylförvaring än produkten kylskåp 
• enkelt och smidigt vill kunna erbjuda och visa omtänksamhet mot andra 
• tycker att atmosfären är viktig 
• är mån om resultatet 
• vill bruka enkla medel 



 

 

Bilaga VIII 

Intervjufrågor 

 
1) Vilken/vilka av dessa varor förvarar du vanligen i din kyl? Och 

hur förvarar du dessa varor? 
 

• 1-litersförpackningar modell Arla. (Hur mycket mjölk resp. 
övrigt) 

 
 
 
• 1-litersförpackningar modell Skånemejerier. (Hur mycket mjölk 

resp. övrigt) 
 

 
 
• Mindre mejeriprodukter (grädde, gräddfil) 
 
 
 
• Mindre mejeriprodukter (creme fraiche, kesella) 
 
 
 
• Burkar med metallock (stora/små) 
 
 

 
• Förpackningar (smör, leverpastej) 
 
 

 
• Charkprodukter (plast eller pappersförpackningar, rökt eller 

kokt) 
 
 

 
• Frukt  
 
 
 
• Potatis och rotfrukter  
 
 
 



 

 

 
• Grönsaker  
 
 
 
• PET-flaskor 
 
 
 
• Flaskor högre än 15 cm 
 
 
 
• Flaskor lägre än 15 cm 
 
 
 
• Tuber (kaviar, senap, puré) 
 
 
 
• Plastpåsar  
 
 
 
• Refillkorvar 
 
 
 
• Plasthinkar (yoghurt, sylt)  
 
 
 
• Kött i form av färs eller grytbitar 
 
 
 
• Helt kött 
 
 
 
• Kyckling 
 
 
 
• Fisk eller skaldjur 
 
 



 

 

 
• Matrester (hur förvara du dessa) 
 
 
 
• Övriga varor speciella för ditt hushåll 
 
 

 

 

2) Brukar det lukta mycket i din kyl?  

 

 

3) Tinar du upp varor i din kyl? 

 

 

4) Tar några varor smak av varandra? 

 

 

5) Brukar det ofta vara fullt i din kyl? 

 

 

6) Brukar det vara tomt i din kyl? 

 

 

7) Upplever du någon form av förvaring som problematisk i dagsläget? 

 

 

8) Vilken temperatur håller ditt kylskåp? 

 

 

9) Brukar du snabbkyla dina varor i kylen? (Matrester, dricka) 

 



 

 

 

10) Förvara du något av följande i din kyl? 

 

• Kosmetika 

• Vin (öppnade eller oöppnade) 

• Rökta charkprodukter 

• Aromatiska ostar 

• Batterier 

• Medicin 

 

11) Vilken känsla vill du få när du öppnar ditt kylskåp? 

 

 

12) Har du några överflödiga förvaringslösningar i ditt kylskåp? 

 

 

13) Saknar du några förvaringslösningar i ditt kylskåp? 

 

 

14) Har du några förvaringslösningar du tycker är speciellt bar i ditt kylskåp? 

 

 

15) Har du några övriga idéer och tankar kring ditt kylskåp?! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga X 

Översättning av data till kundbehov 

Data/Statement   Kundbehov 
Utrymme och ordning 
”Jag har alldeles för mycket tuber…” Kylskåpet erbjuder praktisk förvaring av tuber. 
 
”Jag tycker inte om att ha mjölkpaket i dörren   Kylskåpet erbjuder skvalp-fri förvaring  
då det känns som att de ska skvalpa över när   av mjölk 
jag inte har något lock” 
 
”Flaskorna skräpar och rullar omkring” Kylskåpet erbjuder stabil förvaring av flaskor. 
 
”Jag vill att det ska lukta gott och vara   Kylskåpet har inredning som bidrar till  
ordning och reda i min kyl”    att ordning hålls. 
 
” PET-flaskor tar mycket plats” Kylskåpet erbjuder praktisk förvaring av PET-

flaskor. 
 
”Flaskor kan ta jättemycket plats,   Kylskåpet erbjuder ”sväljande”  
jag vill få bort dem!”    förvaring av flaskor. 
 
 
”Småburkarna i dörren är jobbiga, de ska inte   Kylskåpsinredningen är 
vara inbyggda. Jag tycker inte om att de finns”   anpassningsbar efter hushållets behov. 
 
”Jag saknar förvaring för mindre, smala,   Kylskåpet erbjuder stabil förvaring  
halvstora glasflaskor. De trillar omkring i   av mindre flaskor. 
dörren. Tabascoflaskorna hoppar omkring” 
 
”Skulle gärna se en burklösning,  Kylskåpet erbjuder praktisk förvaring  
för ölburkar t.ex.”   av burkar. 
 
”Det är svårt att ha en överblick”  Varorna i kylskåpet är lätta att överblicka. 
 
”Jag vill få bättre ordning”   Det är lätt att hålla ordning i kylskåpet. 
 
”Det ska vara självklart var man ska   Kylskåpet visar tydligt var varorna ska  
placera varorna…”    placeras. 
 
”Staketen i dörrlådorna är för låga,   Hyllkanterna är så pass höga att  
varorna trillar över”    förvaringen känns stabil. 
 
”Jag vill ha utmärkt var man ska   Kylskåpsinredningen har utmärkt 
placera varorna”    var varorna ska placeras. 
 
”Strukturering skulle jag vilja ha…  Kylskåpsinredningen är strukturerad  
lite logisk uppdelning”    och logiskt uppdelad. 
 
”Jag vill kunna avdela och strukturera min kyl,   Kylskåpsinredningen kan flexibelt  
på höjden är det svårt”  avdelas och struktureras, även på höjden. 
 
”Jag vill ha bättre översikt i kylen”  Kylskåpsinredningen är lättöverskådlig. 
 



 

 

”Tuber ramlar ner från dörrhyllan ibland”  Kylskåpsinredningen har en stabil lösning för 
tuber. 

 
”Det finns för lite plats för frukt och   Kylskåpet har gott om plats för  
grönsaker, ett stort kålhuvud tar upp all plats!”   grönsaker. 
 
”Det är för smalt mellan hyllplanen,   Hyllplanen är reglerbara på höjden. 
allt går inte att ställa in (på höjden)”  
 
”Jag vill ha mer plats och mer    Kylskåpets utrymme går att anpassa  
specialanpassat utrymme”    efter specifika behov. 
 
”Jag vill att kylen ska vara mer avdelad,   Kylutrymmena är organiserade  
så att jag har ordning så att jag slipper   och avdelade så alla varorna är  
gräva i lådorna. Har man mycket saker   lättåtkomliga. 
måste man ta upp saker för att  
komma åt det man vill ha.”  
 
”När dörrplatsen tar slut blir det problem”  Inredningen i kylen är lika praktisk som 

dörrhyllorna. 
 
”Jag vill ha ordning och reda    Varorna är ordningsamt placerade i  
och lättillgänglighet i min kyl”    kylen och står lättillgängligt. 
 
”Jag vill se maten, lådorna skall inte ta över.   Kylskåpsinredningen har en diskret  
Inredningen skall visa mig maten.”   design som framhäver maten. 
 
”Jag saknar grönsaksförvaring    Kylskåpet har utökad grönsaks- och  
och fruktförvaring”    fruktförvaring. 
 
”Jag saknar förvaring som håller   Kylskåpsinredningen håller varorna på  
saker på plats, saker kan fara omkring   plats. 
på hyllplan och i lådor.” 
 
”Det kan vara svårt att göra rent glasskivorna”  Glasskivorna är lätta att rengöra. 
   
”Det finns så många förpackningar som gamlingar  Kylskåpinredningen är lätt att använda. 
inte kan öppna, de får ju kärlkramp” 
 
”Jag tycker att det är jättebra om man kan ställa in  Kylskåpsinredningen kan ge plats för  
en tårta eller en stor bricka”    skrymmande varor. 
 
”Jag vill kunna se vad jag har” Kylskåpsinredningen medger god översikt. 
 
”Det är för lite plats för stora saker”  Kylskåpet kan förvara stora saker. 
 
”Jag vill kunna se vad jag har att jobba med” Kylskåpet visar upp de varor som finns till 

förfogande. 
 
”Jag vill bunkra upp i min kyl,    Kylskåpet kan anpassas till lagring av  
det känns lite svårt idag”    stora mängder varor. 
 
 
”Det ska vara ording och reda”  Kylskåpsinredningen gör det lättare att hålla 

ordning och reda. 
 
”Jag vill snabbt kunna överblicka vad jag har” Kylskåpet ger en klar överblick av dess 

innehåll. 
 
 



 

 

”Det tenderar att bli större och större  Kylskåpsinredningen går att anpassa  
förpackningar”  efter dagens trender där förpackningarna 

tenderar att bli större och större. 
  
”Jag vill ha plats för mycket stående   Kylskåpsdörren har plats för många  
flaskor i dörren”    stående flaskor. 
 
”Jag vill kunna inreda min kyl efter mina behov”  Kylskåpet är anpassningsbart efter användarens 

behov.   
 
”Om man har mjölk, fil och juice samt   Kylskåpet har plats för mjölk, fil, juice  
höga flaskor så är det svårt att få plats”   och höga flaskor. 
 
”Jag skulle aldrig få in en flaska vitt vin   Kylskåpet har plats för större flaskor. 
eller en pet-flaska i min kyl”  
 
”Nu ligger det påsar med frukt och grönsaker   Kylskåpsinredningen erbjuder en bra  
på varandra eftersom jag inte har någon bra låda”  förvaring av frukt och grönsaker. 
 
”Jag vill ha stora ytor och rent”  Kylskåpsinredningen är lätt att rengöra och 

erbjuder stora ytor. 
 
”Jag vill ha mycket plats,    Kylskåpet erbjuder mycket plats utan  
men inte för styrande uppdelning”   styrande uppdelning. 
 
”Det ska finnas ställen för olika storlekar”  Kylskåpsinredningen kan hantera olika 

storlekar på varor. 
 
”Det är bättre att kunna flytta och  Kylskåpsinredningen går att flytta och  
ändra som man själv vill”    ändra efter användarens behov. 
   
”Jag vill ha mer plats i dörren” Dörren utnyttjas på ett effektivt sätt för 

förvaring. 
 
”Jag tycker det är bra med flyttbara saker”  Kylskåpsinredningen är flyttbar. 
 
”Kylskåpet ska vara enkelt inte en massa hyllor”  Kylskåpsinredningen är enkel och volymen 

upptas inte av massa hyllor. 
 
”Jag vill kunna nå burkarna längst bak”  Kylskåpsinredningen gör det enkelt att nå 

burkarna längst bak. 
 
”När det inte är så fullt vill jag sprida ut   Kylskåpet erbjuder olika 
maten i de olika lådorna.” förvaringsmöjligheter där varorna kan spridas ut. 
 
”Dörren är konstig den är trång och låg” Kylskåpsdörren erbjuder öppen och hög 

förvaring.   
 
”Det är ett himla plockande och donande,  Varorna är lättillgängliga i kylskåpet.  
jag vill inte att kylen ska kännas så djup” 
 
”Jag vill ha ordning och reda och se vad som   Kylskåpsinredningen håller ordning  
finns utan att behöva plocka ut hälften.”  och reda på varorna och gör dessa 

lättillgängliga utan att behöva plocka ut hälften. 
 
”Bra översikt är det viktigaste tycker jag” Kylskåpsinredningen skapar bra översikt. 
 
”Praktisk och flexibel inredning” Kylskåpsinredningen är praktisk och flexibel. 
 
”Jag kan inte möblera om så det blir bra”  Kylskåpsinredningen är ommöblerbar. 



 

 

Vanor 
”Jag har burkar överallt” Kylskåpet erbjuder effektiv förvaring av burkar. 
 
”Vi äter färsk fisk ofta”   Kylskåpet kan förvara färsk fisk 
 
”Det är ofta fullt i min kyl”   Kylskåpet kan förvara stora mängder. 
 
”Det brukar vara fullt i kylen där   Kylskåpet har utökad förvaring för  
höga saker får plats”    höga livsmedel. 
 
”Min dotter rensar ur mitt kylskåp…  Kylskåpet medger enkel utrensning av  
varorna hinner gå ut”    utgångna varor. 
 
”Jag har ofta mycket grönsaker” Kylskåpet erbjuder förvaring för mycket 

grönsaker. 
 
”Jag är van att köpa lösvikt och naturligt,   Kylskåpet erbjuder förvaring av   
detta vill jag kunna förvara på ett bra sätt”   lösviktsvaror. 
 
Mathantering – Hygien och fräschör  
”Jag måste passa så att salladen inte fryser” Kylskåpsinredningen håller salladen fräsch. 
 
”Jag tycker inte att grönsakerna ska vara   Kylskåpsinredningen skapar en god  
så kalla”     miljö för grönsaker. 
 
”Ibland, när jag missat datumet på någon vara,   Kylskåpet informerar om bäst före 
så luktar det i min kyl”    datum. 
 
”Grönsaker (gurkor) blir snabbt dåliga,   Kylskåpet erbjuder förvaring som  
de mognar för fort…”  bidrar till att grönsakerna är fräscha längre. 
 
”Gurkan blir för kall i kylen” Grönsakerna (gurkan) håller rätt temperatur. 
  
”Jag vill att det ska lukta gott och vara   Kylskåpsinredningen bidrar till god  
ordning och reda i min kyl”    lukt. 
 
 
”Jag vill inte blanda grönsakerna med   Kylskåpsinredningen separerar  
de jordiga rotfrukterna”  grönsakerna från de jordiga rotfrukterna. 
 
”Ibland luktar det i min kyl,   Kylskåpsinredningen bidrar till att  
om jag gjort sås med vitlök i eller så”   starka lukter inte sprids. 
 
”Mjölken tar väl smak ibland    Kylskåpsinredningen bidrar till att  
men jag vet inte riktigt av vad”    mjölken ej tar smak av andra varor. 
 
”Jordgubbar kan bli stötta i kylen” Kylskåpsinredningen skyddar frukter 

(jordgubbar) från stötar. 
 
”Avokado och vissa frukter blir stötta i kylen”  Kylskåpsinredningen skyddar avocado och 

vissa frukter från att bli stötta. 
 
”Vi har ingen sval, man märker att vissa saker   Kylen har anpassar temperaturen efter  
skulle må bra av lite varmare”    de varor den innehåller. 
 
”Jag tycker om kall frukt”   Kylen håller frukten kall. 
 
”Jag ställer aldrig in något utan lock,   Kylskåpsinredningen skyddar maten  
det känns som om det får en hinna”   från att få en hinna. 
 



 

 

”Nu ligger det påsar med frukt och grönsaker   Kylskåpsinredningen erbjuder plats för  
på varandra eftersom jag inte har någon bra låda”  frukt och grönsaker, där de inte behöver ligga 

på varandra. 
 
”Jag tycker inte om när frukten blir mosig” Kylskåpsinredningen skyddar frukten från att 

bli mosig. 
 
”Ibland smakar det mindre om frukten   Kylskåpsinredningen bidrar till att  
när den är för kall”    frukten smakar mer. 
 
”Jag är van att köpa lösvikt och naturligt,   Kylskåpsinredningen erbjuder bra  
detta vill jag kunna förvara på ett bra sätt”   förvaring av naturliga lösviktsvaror. 
 
Grönsakerna är temperaturkänsliga. Kylskåpet medger rätt temperatur för grönsaker 
 
Det blir kletigt av smörpaketen. Kylskåpsinredningen erbjuder kladd-fri 

förvaring av smörpaket.  
 
Känslor 
”Gärna lite mer trendigt i kylen,   Kylskåpsinredningen ger en mer  
inte bara vitt och vanligt”    speciell och trendig känsla. 

 
”Jag skulle gärna ha det hemtrevligt,   Kylskåpsinredningen känns hemtrevlig,  
välfyllt och fräscht i kylen”    välfylld och fräsch. 
 
”Man ska känna att det är kallt”  Kylskåpsinredningen förmedlar en kall känsla 

samt bibehåller en låg temperatur. 
 
”Gärna något rejält sug när jag    Kylskåpsinredningen känns  
öppnar kylen, (vaakuumkänslan)”.   välförsluten. 
 
 
”Jag vill få lust att laga mat när jag öppnar kylen”  Kylskåpet bidrar till ökad lust att laga mat. 
 
”Jag vill få inspiration och känna att   Kylskåpet inspirerar och visar möjliga  
jag har valmöjlighet”    val. 
 
”Jag vill ha en hamsterkänsla…    Kylskåpet bidrar till en lagerkänsla,  
som när man storhandlat,    en trevnadskänsla av att ha mycket mat  
det är trevligt med mycket mat i kylen”   i kylen. 
 
”Det är fint att ha mat som syns i köket”  Kylskåpet visar upp maten. 
 
”Det känns ibland lite ensligt i min kyl”  Kylskåpet känns ombonat. 
 
”Det är mer lagring än inspiration,   Kylskåpet känns mer som en  
jag vill ha det tvärt om!”    inspirationskälla än förvaringsutrymme. 
 
 
”Jag tycker att det är så trevligt med   Kylskåpet känns trevligt och personligt. 
foton på skåpet”   
 
”Det ska vara fräscht, ljust, fint,    Kylen känns fräsch, ljus, fin, snygg och  
snyggt och översiktligt i kylen”    översiktlig. 
 
”Vitt blir så lätt smutsigt, kanske lite färg. Kylskåpet känns rent men ändå färggrant. 
Men renhetskänslan måste vara kvar. ” 
 
”Det ska vara vitt och rent i kylen”   Kylskåpet är vitt och rent 
 



 

 

”Jag vill fån känslan av att det är   Kylskåpet ger en känsla av  
lyxigt och mångfald”    lyx och mångfald. 
 
”Det ska gärna vara lite roligare…   Kylskåpsinredningen inspirerar 
jag har ju inte alltid roliga varor som räkor och   då varorna inte alltid gör det. 
goda ostar som inspirerar mig till matlagning” 
 
”Jag vill inte ha en typisk studentkyl som nu,   Kylskåpet är mer färggrant. 
lite mer färg kanske?”     
 
”Jag tycker det är svårt att inte ha ett skafferi.  
Egentligen skulle man ha en del med låg-  
och en med lite högre temperatur” 
 
”Äckligt om det blir märken av burkar”  

Fokusgruppen 

Data/Statement   Kundbehov 
Utrymme och Ordning 
”Dörrarna måste kännas stabila”   Kylskåpsdörrarna är stabila 
”Det är inte kul om det känns ostadigt” 
 
”Jag är lite tramsig med att det ska se organiserat ut” Kylskåpsinredningen medger organiserad 

förvaring 
 
”Periodvis är det fullt i min kyl.  Kylskåpet medger varierad disponering  
Till helgen till exempel så blir det ofta fullt”  av dess volym 
 
”Jag stör mig på grönsakslådorna de fungerar  Kylskåpsinredningen är smidig och  
osmidigt. De är så otympliga och jobbiga”  lätthanterlig 
 
”Jag vill ha bra plats på höjden.”  Kylskåpet erbjuder bra plats på höjden 
 
”Jag storhandlar mest frukt och grönsaker.” Kylskåpet erbjuder rymlig förvaring av frukt 

och grönt. 
 
”Jag vill ha färskvaror inte storpack.” Kylskåpet erbjuder förvaring av färskvaror. 
 
”Utrymmesbehovet förändras.” Kylskåpet kan förändras utifrån behovet av 

utrymme. 
 
”Jag får inte plats med potatis i kylen”  Kylskåpet har utökad plats för potatis 
 
”Sweet chilin får inte plats i kylen” Kylskåpet har plats för sweetchiliflaskan 
 
”Jag behöver mer plats för höga flaskor  Kylskåpet har utökad plats för höga  
i kylen”     flaskor 
 
”Jag älskar plastpåsar, det är behändigt och  Kylskåpet erbjuder behändig och 
inte skrymmande som lådor”  icke skrymmande förvaring. 
 
”Det burkar ser fräschast ut att förvara matrester  Kylskåpet erbjuder förvaring för  
i burkar, men plastpåsar tar minst plats. Karotter  matrester som är fräsch, tar lite plats och 
ser smakligare ut men måste täckas med något.   som går att sätta direkt i micron.  
Karotter har fördelen att jag kan sitta in dem  
direkt i ugnen eller mikron.” 
 



 

 

”Burkarna längst in är svåra att nå”  Kylskåpet erbjuder förvaring som medger enkel 
hantering även av varor placerade längs in 

 
”Ibland ramlar tuberna ner från lådan på dörren” Kylskåpet erbjuder förvaringsmöjligheter som 

håller tuberna på plats 
 
”Det är svårt att hålla ordning” Kylskåpsinredningen uppmanar till ordning och 

reda. 
 
”Jag tycker om när jag lätt kan hitta saker och  Kylskåpsinredningen visar varorna på  
det inte är helt proppat i kylen”    ett överskådligt sätt. 
 
”Det känns onödigt att ha stängda lock   Kylskåpsinredningen ger varorna en  
i kylen, bättre att kunna komma åt saker   lättåtkomlig placering. 
direkt från hyllor” 
 
”Jag vill ha överblick över tillexempel   Varorna i kylskåpet går lätt att  
alla mina burkar”    överblicka. 
 
”Frukten får inte plats i kylskåpet”   Kylskåpet har plats för frukt. 
 
”Morötter får inte plats i lådan”   Kylskåpet har plats för morötter. 
 
”Jag vill tvingas till att strukturera i min kyl” Kylskåpsinredningen uppmanar till 

strukturering av varuplaceringen. 
 
”Jag vill dela upp och ha det luftigt,   Kylskåpet medger en flexibel  
jag vill ha djup i kylen”  uppdelning av utrymmen i tre dimensioner. 
 
”Grönsakslådorna är för små” Kylskåpet medger utökad plats för grönsaker. 
 
Vanor 
”Tyvärr har vi plastpåsar i kylen, det blir så   Kylskåpet erbjuder alternativ till  
när man handlat.”    plastpås-förvaring. 
 
”Fryst kött fisk och kyckling tinar jag i kylen”  Kylskåpet medger plats för upptining. 
 
”Det är ofta fullt i min kyl” Kylskåpet medger förvaring av stora volymer. 
 
”Matrester lägger jag i lådor som jag  Kylskåpsinredningen fungerar även  
 kan ta med eller ställa fram på bordet”  utanför kylskåpet. 
 
”Frukten har jag inte i kylen jag tycker   Kylskåpsinredningen visar upp frukten 
det är fint att ha dem utanför på ett fat”  på ett estetiskt tilltalande vis 
 
Mathantering – Hygien och Fräschör 
 
”Jag tycker inte att man ska se för mycket rester” Kylskåpsinredningen döljer matrester 
 
”Jag vill inte att det ska se påbörjat ut” Kylskåpsinredningen erbjuder förskönande 

förvaring av varor  
 
”Vinet tycker jag kan vara temperaturkänsligt   Kylskåpet medger god miljö för  
ibland”    vin 
 
”Jag vill inte blanda grönsakerna för mycket” Kylskåpsinredningen erbjuder uppdelad 

förvaring av grönsaker. 
 
”Det är för kallt för potatis i kylen” Kylskåpsinredningen kan anpassas till 

potatisförvaring. 



 

 

 
”När man letar i grönsakslådan så blir   Kylskåpsinredningen erbjuder  
det så mycket kläm på grönsakerna”  förvaring där letande och klämmande på 

grönsakerna reduceras. 
 
”Om kylskåpet hade varierad temperatur hade   Kylskåpet erbjuder förvaring av många  
jag kunnat förvara fler sorters varor i kylskåpet.”  olika sorters varor. 
 
”Mjölken ska vara kall.”   Kylskåpet håller mjölken kall. 
 
”Ibland luktar det i min kyl, av spilld mjölk eller  Kylskåpet har en uppsamlingsfunktion  
gamla matrester om jag ska vara riktigt ärlig…”   för spill. 
 
”Det blir smutsigt i grönsakslådorna,   Lådorna medger enkel rengöring. 
mest av löken”  
 
”Gamla saker hamnar längst ner i grönsakslådorna  Varorna i lådorna är synliga och  
och ruttnar”     lättåtkomliga 
 
”Aromatiska ostar är inte så kul att förvara för   Kylskåpet medger sluten förvaring av  
det luktar så illa!”    aromatiska varor. 
 
”Ibland blir avocado och frukt stötta och  Kylskåpet medger förvaring av  
tar skada i kylskåpet”    stötkänsliga varor. 
 
”Doften är förstås jätteviktig, om det   Kylskåpet luktar rent och fräscht. 
luktar illa känns det inte fräscht” 
 
”Grönsakerna hamnar huller om buller  Kylskåpet erbjuder  
i lådan”     strukturerad förvaring av grönsaker. 
 
”Svårt att förvara lite kladdiga eller   Kylskåpet erbjuder förvaring av  
delade saker som är påbörjade,    kladdiga eller påbörjade varor. 
t.ex. en halv tomat” 
 
”Sallad i lösvikt dör i påsen i kylen” Kylskåpet erbjuder bra förvaring av sallad i 

lösvikt. 
 
”Jag vill att lösviktsprodukter ska behålla   Kylskåpet erbjuder förvaring som  
fräschhet och fuktighet”  hjälper till att bibehålla lösviktsprodukternas 

fräschör och  fuktighet. 
 
”Jag är rädd att jag ska bli sjuk,    Kylskåpet medger bra förvaring av  
så jag spar mycket sällan rester”   rester. 
 
”Jag tycker att det är godare att    Kylskåpet medger bra förvaring av  
laga mat som inte varit fryst”    färskvaror. 
 
”Dillen blir tillplattad och geggig” Kylskåpet erbjuder förvaring utan risk för 

tillplattning. 
 
”Med korv och böckling får man vara   Kylskåpet erbjuder bra förvaring av  
försiktig så det inte ger av sig smak”   aromatiska livsmedel. 
 
”Ibland tar mjölken smak, det är äckligt” Kylskåpet erbjuder förvaring som hindrar att 

mjölken tar smak av andra varor. 
 
 
 
 



 

 

Känslor 
 
”jag vill att det ska se välfyllt ut” Kylskåpet förmedlar en känsla av att vara 

välfyllt 
 
”Vill ha känslan: Ja! Nu vet jag vad jag vill ha.”  Kylskåpsinredningen underlättar beslut. 
 
”Halvtomt kylskåp är inte kul.”   Kylskåpet känns välfyllt. 
 
”Jag vill ha det fräscht i min kyl”   Kylskåpet är lätt att hålla fräscht. 
 
”Det ska vara välfyllt, jag vill känna   Kylskåpet förmedlar en känsla av att  
att jag har allt”     vara välfyllt. 
 
”Jag vill att kylen ska uppmana  Kylskåpsinredningen presenterar  
och inspirera”     varorna så de inspirerar till matlagning. 

Dagbok - Fokusgruppen 

Data/Statement   Kundbehov 
Malin 
 
”Viktigt med möjlighet att ställa in temperaturen” Kylskåpet medger inställning av temperatur.

  
 
”Bredden på facken i kylskåpsdörren måste passa  Kylskåpsinredningen medger  
till ex mjölkpaketen” välanpassad förvaring för specifika varor. 
 
”Vissa saker måste stå på bredden och tar därmed  Kylskåpsinredningen erbjuder effektiv  
upp mycket plats. Det är onödigt om man som,  förvaring av varorna. 
som jag har ett litet kylskåp”   
 
”Jag känner ett behov av att omorganisera i   Kylskåpsinredningen medger  
kylskåpet”    omorganisering. 
 
”Jag vill enkelt komma åt de två lådorna i  Kylskåpinredningen medger enkel och  
vilka jag har frukt och grönt. På grund av   lättåtkomlig förvaring av av frukt och  
dörren kommer jag för tillfället inte åt den   grönt. 
lådan som sitter närmast dörrens fäste.  
Det gör mig irriterad!” 
 
”En av plastlådorna går sönder”   Kylskåpsinredningen är hållfast. 
 
”Inser vikten av det estetiska.   Kylskåpet är estetiskt tilltalande. 
Ett kylskåp blir en stor del av ett litet kök.” 
 
Ann 
”Hoppsan, hittar en gammal möglig ost längst in.” Kylskåpet synliggör alla varor. 
 
”Kasslern ligger lång in, en burk ramlar ner   Kylskåpet tillgängliggör alla varor. 
från översta hyllan som är överfylld” 
 
”En stor burk cremé fraiche tippar,   Kylskåpsinredningen håller varorna på  
endast lite rinner ut”    plats. 
    Kylskåpsinredningen avlägsnar spill. 
 
”Ser ut som lite oordning i fruktlådan” Kylskåpsinredningen skapar ordning bland 

frukten. 
 



 

 

”Tinar kyckling till imorgon” Kylskåpsinredningen medger upptining av 
kyckling. 

 
”Tar fram kycklingen som jag tinat,   Kylskåpsinredningen avlägsnar spill. 
lite spills ut, så det blir rengöring  
på nedersta hyllan”  
 
”Räkor har jag tinat i kylen,  
lite har runnit som jag får torka upp,  
men ingen lukt.” 
 
”Lika rörigt som vanligt i grönsakslådan” Kylskåpsinredningen skapar ordning bland 

grönsakerna. 
 
”Tomt, det är bra överblick då!”   Kylskåpsinredningen medger bra  
”Fullt i kylen igen”   överblick även då kylskåpet är fullt. 
 
”Har ingen ordning alls i kylen.    Kylskåpet uppmanar till ordning och  
Jag skulle vilja ha ett förslag på    strukturering. 
hur sakerna ska placeras på bästa sätt” 
 
”Jag gör gröt och naturligtvis står   Kylskåpsinredningen gör alla burkar  
lingonsyltburken längst in så jag får ta ut   lättåtkomliga. 
några glasburkar för att nå den” 
 
”Kanske skulle jag ha alla burkar i fruktlådan   Kylskåpsinredningen åskådliggör alla  
för att få översikt”    burkar. 
 
”Letar efter gurkmix bland burkarna” Kylskåpsinredningen gör det lätt att hitta 

burkar. 
 
”Salladen börjar sloka i grönsakslådan” Kylskåpsinredningen håller salladen fräsch. 
 
”Hittar två ruttna gurkbitar i grönsakslådan,   Kylskåpsinredningen visar alla varor. 
gör rent” 
 
 
Robin 
”Till jobbet hade jag med mig matlåda med   Kylskåpsinredningen kan förvara rester. 
mat från helgen, i en påse” 
 
”I kylen ligger en öppnad förpackning med   Kylskåpet har återförslutningsbar  
skinka som ej är återförslutningsbar”  inredning. 
 
”Grönsakerna tar storplats i kylen,  Kylskåpsinredningen har plats för   
ligger huller om buller på varandra”  grönsaker. 
 
”Hade låda med mig till jobbet,    Kylskåpsinredningen kan förvara rester. 
måndagens sallad/kyckling-blandning” 
 
”Allt står verkligen huller om buller” Kylskåpsinredningen håller ordning i kylen. 
 
Idag hade jag med mig gårdagens matlåda,   Kylskåpsinredningen kan förvara rester. 
-nej nu blev det fel, gårdagens mat i matlådan!” 
 
”Vore coolt om det fanns specialfack för  
alla ens favorit saker som man kunde  
placera i kyldörren”  
 
”Kan man inte bygga in en kock i kylen?” 



 

 

 
”Det ligger ost och leverpastej öppnade   Kylskåpsinredningen erbjuder  
och inlindade i fryspåsar i kylen,   förvaring av öppnade pålägg. 
inte snyggt direkt. Var kan man ha de istället?” 
 
”Jenny och hennes mamma har handlat mat,   Kylskåpet erbjuder djup förvaring. 
fullt i kylen till max, ja en djupare kyl  
hade ju inte varit dumt…” 
 
”Nu äter vi frukost, frallor igen… 
vilket innebär – fram med fryspåsarna  
med ost, leverpastej och skinka.” 
 
Lasse 
  ”Översta hyllan är välfylld med mycket hållbara  Kylskåpsinredningen medger praktisk  
tillbehör som smörgåsgurka, lingonsylt, syltlök…  och estetiskt tilltalande uppdelning av  
De andra planen är rätt tomma och   varor. 
smutsiga. Trist.” 
 
 ”En portion blev över, la den i en   Kylskåpsinredningen medger  
skål med gladpack över.”    matrestförvaring 
 
”Margarinpaketet blev som vanligt knöligt   Kylskåpsinredningen erbjuder bra  
och kladdigt. La ändå tillbaks det i   förvaring av kladdig smörpaket. 
kylskåpets dörr” 
 
”Noterar att salamikorven inte luktar,  Kylskåpsinredningen har tät förslutning  
”kylskåpsdörr-lådan med lock” håller tätt.”   och förhindrar luktspridning. 
 
”Hur ska jag få ordning på grönsakerna?    Kylskåpsinredningen ordnar och visar  
Har två stora plastlådor nederst i kylen.   grönsakerna och rotfrukterna. 
Brukar ha rotfrukter i den ena och grönsaker 
i den andra. Problemet är att jag inte hämtar  
grönsakerna ur lådorna så ofta, jag blir inte  
inspirerad. Idag fick jag tex slänga morötter  
som hade ruttnat i sin plastpåse. 
Däremot så använde jag de tomater som  
låg i ögonhöjd på hyllan” 
 
”Städade kylskåpet, passade på när det ändå   Kylskåpsinredningen är lätt att rengöra  
var tomt”     även när det är fullt. 
 
”Hyllplanen är lätta att ta ur och diska” Kylskåpsinredningen är lätt att ta ur och diska. 
 
”Jag försökte möblera om så att frukt och   Kylskåpsinredningen medger  
grönsakslådorna kom högre upp men det gick inte”  ommöblering. 
 
”Trevligt med ett välfyllt kylskåp igen, det  Kylskåpsinredningen visar varorna på  
är bra när det är överskådligt.”  ett sätt så det känns välfyllt och överskådligt. 
 
”Att öppna dörren och stå en stund och se vad   Kylskåpsinredningen gör det till ett  
som finns och fundera ut vad man kan göra för   nöje att öppna kylskåpet. 
gott av det som finns, det är kul.” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gun-Lis 
”För en person är det livsviktigt att ha frys  Kylskåpet kompletterar frysen i  
så man kan dela förpackningarna och   förvaring av portionsförpackningar 
värma mat efter behov” 
 
”Skön känsla att hämta färskt bröd ur kylen” Kylskåpet förmedlar en skön känsla då man 

hämtar ut varor. 
 
”Det är viktigt att kylen hålls fräsch och   Kylskåpsinredningen hålls fräsch och  
att det alltid ser lockande ut när man   har ett lockande utseende.  
öppnar dörrarna” 
 
”Tittar i kyl och frys om jag behöver handla” Kylskåpsinredningen gör det enkelt att se vad 

som behöver inhandlas. 
”Bortbjuden, men tittar till så det finns  
ägg, mjölk och smör” 
 
”OBS! Skall snart flytta,  
ligger därför lite lågt med inköpen” 



 

 

Bilaga XI  Behovsträd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga XII 

Anteckningar från intervjuer i mataffärer 

COOP forum i Vinsta 
Onsadagen den 14 februari gjordes en interju med Erland Eriksson, stormarknadschef, och 
Isak Landberg, säljansvarig, på Coop Forum i Vinsta. De berättade om hur de tänker när de 
planerar upplägget i butiken och om deras arbete med att  inspirera kunderna. Sättet de 
inspirerar kunderna bygger på att ha demonstrationer i butiken, dela ut recept och att nyttja 
färg och form. Det är viktigt att använda sig av lockande färger och former som tilltalar 
kunden. Frukt och grönsaker är ultimata för detta ändamål, en vacker grönsak är mer 
inspirerande än en köttbit. Därför är det viktigt att visa upp frukt och grönsaksavdelningen, 
detta görs tillexempel genom att använda sig av speglar som utökar den visuella effekten av 
frukt och grönt.Ytterligare sätt att inspirera kunden till köp är att använda extrapris eller stora 
volymer som ger priskänsla. 
 
Kunderna köper de varor som är synliga och lättilgängliga. Det är viktigt att butiken är 
överskådlig och att det är naturligt att hitta vägen. I en bra planerad butik är pilar och skyltar 
överflödiga, det ska vara lätt att ta sig fram, inte krångligt och bökigt. Den totala 
synupplevelsen som butiken ger är otroligt viktig, det är helheten som räknas. Butiken ska ha 
ordning och reda, och det ska kännas välfyllt och laddat. 
 
Hälsa och miljö har varit en trend sedan 70-80 talet och idag är trenden extra tydlig, man vill 
veta vad man stoppar i sig. Det ska vara mindre socker och fett. Det har varit mycket 
rättvisemärkt och miljömärkt, men de jordbruna förpackningarna blev tråkiga. Idag är även de 
miljövänliga förpackningarna flashiga. Det är inte längre speciellt att handla miljövänligt 
därför får inte förpackningarna vara för avvikande. 
 
Förpackningarna är något som ändrats mycket den senaste tiden. Förr kom tandkrämstuben 
inslagen i både kartong och plast utanpå det. Idag är produkten mer avskalad och säljs med 
tuben som enda förpackning. Glasburkar är en förpackning som är otymplig för hela 
distributionskedjan och faktiskt även för förvaringen i hemmet. Runda förpackningar är dåliga 
rent logistikmässigt. Numera så finns det krossade tomater i kubistiska tetra-pack istället för 
de runda konservburkarna. Dessa förpackningar är mer hanterbara och tar betydligt mindre 
plats. 
 
 
 
 
 
 
Grönsakerna hanteras fel i kylen. De borde ligga separerade från varandra, kanske på samma 
sätt som bestick separeras i besticklådan. Att få tillbaka svalen skulle vara ultimat för 
grönsakerna. Kylskåpsinredningen skulle vara flexibel så den kunde anpassas för olika sorters 
varor. 
 



 

 

ICA supermarket Alvikstorg  
Torsdagen den 15 februari intervjuades butikschefen på ICA Supermarket Alvikstorg, Gustav 
Johansson. Han berättade att det viktigaste för att inspirera kunderna i affären är att hålla ihop 
varugrupper och att bygga upp varuplaceringen kring teman. Om varugrupperna hålls ihop i 
snygga raka rader skapas struktur, ordning och reda och blir butiken lättöverskådlig. Det är 
viktigt att förmedla en känsla av att butiken är välfylld. Teman är bra då de inspirerar och 
bidrar till att kunden köper ett helt koncept. Exempel på teman kan vara frukost, mejeri eller 
tacos. Om alla taco-tillbehör är samlade på ett ställe är chansen större att kunden köper alla 
tillbehör som han eller hon önskar. Är tacobrödet placerat i den vanliga bröddisken och 
tacosåsen bland andra såser är det svårare för kunden att få med sig alla tillbehör hem och det 
är betydligt svårare för butiken att inspirera kunden att prova något nytt tacotillbehör.   
 
Grönsakerna mår inte alls bra i kylen så som den ser ut idag. Frukt och grönt bör förvaras var 
för sig och glest. Frukten och grönsakerna ska inte ligga instängda i sina påsar eftersom de 
ämnen som frukten/grönsakerna avsöndrar när den mognar då stannar kvar och påskyndar 
mogningsprocessen ytterligare. Det ska vara luftigt och cirkulation kring frukten och 
grönsakerna. En sval vore egentligen det bästa för frukt och grönt. Tomat, zucchini, 
aubergine, banan och örter förvaras till och med hellre i rumstemperatur än i kylen. Tomat, 
avokado och speciellt päron är stötkänsliga. 
 
Kylen passar bra för mejerivaror som ska förvaras vid +8˚C, men det är stor skillnad på 
förvaringstemperaturen för exempelvis falukorv som klarar sig bra vid +8 till +10˚C och färsk 
fisk som ska förvaras i +2 till +4˚C. 
 
Mejeriprodukter är en stark trend. Idag finns det hundratals olika sorter, för bara några år 
sedan fanns inte tillnärmelsevis lika många varianter. Hälsa är en annan trend som kommit 
extremt stort nu i samband med GI-metoden. I butiken syns också att varudistributionen går 
mer åt självplock istället för bemannade chark- och delikatessdiskar. Idag köps det mer 
småförpackningar till mindre hushåll. 



 

 

Bilaga XIII Skaldiagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Önskemål/krav Specifikation; Krav respektive önskemål Källa

GEOMETRI

K Rymma varor av önskad sort Målgrupp
K Monterbar i befintlig innermantel E-lux
K Monterbar i befintlig dörrkåpa E-lux
K Placerbar på befintliga hyllplan E-lux

MATERIAL

K Tillverkas i befintligt material E-lux

SÄKERHET

K Stabil Målgrupp+E-lux
Ö Robust Målgrupp+E-lux
K Ingen skaderisk Målgrupp+E-lux

HÅLLFASTHET

K Hyllor dimensionerade för 25 kg last E-lux

TILLVERKNING

K Anpassningsbar till Mariestadsfabrikens produktionsupplägg E-lux
Ö Minimering av spill E-lux
Ö Enkel tillverkning E-lux

STANDARD

K Följa Electrolux standard för kylskåp E-lux

MONTERING

Ö Enkel montering E-lux
Ö Minimering av antalet monteringsmoment E-lux

FUNKTION

K Ingen påverkan på kylskåpets prestanda E-lux
Ö Främst förvaringsutrymme Målgrupp
Ö Rymlig förvaring av frukt och grönt Målgrupp
Ö Rymlig förvaring av burkar Målgrupp
Ö Förvaring av höga flaskor Målgrupp
Ö Förvaring av aromatiska varor Målgrupp
Ö Förvaring av tuber Målgrupp
Ö Förvaring av varor i lösvikt Målgrupp
Ö Förvaring av rester Målgrupp
Ö Plats för upptining Målgrupp
Ö Förvaring av färsk fisk Målgrupp
Ö Förvaring av rått kött Målgrupp
K Bibehåller kyla Målgrupp
Ö Bidrar till god lukt Målgrupp
Ö Förhindrar att lukter sprids Målgrupp

Bilaga XIV 

Kravspecifikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Önskemål/krav Specifikation; Krav respektive önskemål Källa

HANDHAVANDE

Ö Ommöblerbar Målgrupp
Ö God översikt över kylskåpets innehåll Målgrupp
K Enkel hantering Målgrupp+E-lux
K Hög Fit-Feel-Finish Målgrupp+E-lux
K Enkel rengöring Målgrupp
Ö Enkel att ta in och ut ur kylskåpet Målgrupp
K Enkel att förstå Målgrupp
Ö Flexibel Målgrupp

KOSTNADER
K Investeringskostnader max 500 000 E-lux
K E-lux

TIDSRAM
K Rimlig för projektets tidsram E-lux

DESIGN
K Mervärde åt målgruppen Målgrupp+E-lux
Ö Anpassningasbar efter nyttjad/krävd volym Målgrupp
K Nytänkande och innovativ E-lux
Ö Praktisk Målgrupp
Ö Funktionell Målgrupp
Ö Fräsch Målgrupp
Ö Inspirerar till matlagning Målgrupp
Ö Självinsäljande E-lux
Ö Framhäver varornas volym Målgrupp
Ö Framhäver varornas färg och form Målgrupp
Ö Skiljer sig från konkurrenterna E-lux
Ö Förmedlar en kall känsla Målgrupp

VARUHANTERING
Ö Bidrar till att ordning hålls Målgrupp
Ö Ökar tillgängligheten av varor Målgrupp
Ö Hantering av varor längst in Målgrupp
Ö Hantering av varor av olika volym Målgrupp
Ö Visar upp varorna Målgrupp
Ö Skyddande förvaring Målgrupp
Ö Stötfri förvaring av frukt och grönt Målgrupp
Ö Strukturerad förvaring Målgrupp
Ö Separerar frukt och grönt Målgrupp
Ö Anpassningsbar efter varorna Målgrupp
Ö Underlättar för beslut Målgrupp
Ö Hantering av kladdiga varor Målgrupp
Ö Skvalpfri förvaring Målgrupp
Ö Skyddar varorna från att få en hinna Målgrupp
Ö Enkel utrensning av utgågna varor Målgrupp

Jämförbar tillverkningskostnad med en liknande produkt i 
dagens tllverkning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga XV 

Workshop 1/3 2007 

 
Inledningsvis presenterades projektet och moderatorerna (projektgruppen) och därefter följde 
en kort presentation av deltagarna. 
 
Som ett uppvärmande moment fick deltagarna associera fritt kring frågor och påståenden 
ställda av moderatorn. Samtliga associationer och reaktioner skrevs omedelbart ned och 
lapparna placerades på bordet framför deltagarna. 
 
Frågor och påstående för association: 
Vad är kyla?  
Hur känns kyla?  
Hur smakar kall mjölk?  
Vad vill du känna när du äter frukost?  
Vad vill du inte ha i kylen?  
Om du skulle fylla din kyl med en sak vad 
skulle du fylla det med?  
Vad skulle du skatta åt om du hittade det i 
kylen?  
Vad är humor?  
Hur känns ett skratt? 
Vad skulle du vilja känna om du stod inne i 
ett kylskåp?  
Vad skulle du se om du stod instängd i ett 
kylskåp? 
Vad äter man?  
Vad är mat?  
Vad skulle du välja att äta om du bara 
hade ett val?  
Vilket material är ett kylskåp gjort av?  
Hur känns ett kylskåp? 

Hur låter ett kylskåp?  
Vad är motsatsen till en gourmet middag?  
Vad är motsatsen till en möglig olivburk 
längst in i kylen?  
Vad finns det längst in i kylen?  
Vad är överskådlighet?  
Vad är lättillgänglighet?  
Vad är ordning?  
Vad är flexibilitet? 
Vad är stabilitet?  
Vad betyder välfyllt?  
Vad är volym?  
Vad är omöjligt?  
Vad är omöjligt att förvara i kylskåpet?  
Vad är frukt?  
Vilken form har frukt? 
Vilken form har inte frukt?  
Hur känns spilld mjölk?  
Vilken form har mjölk?  
Vad är kladdigt? 

 
Ord som kom upp under denna diskussion var. 
 
 
 

Överflöd Fräscht Glädje Lera Snurrigt Intelligens Mamma 
1sekund Mycket mat  Volym Översyn Härligt Vägen ut Bubblor
 
 
 
Alla ordlappar från föregående övning kategoriserades och sattes upp på affischer för 
beskådning. Deltagarna fick därefter i uppgift att värdera tio ord var, detta genom att markera 
det utvalda ordet med en röd prick.  



 

 

 
Utifrån alla markerade ord valde sedan varje deltagare ut tre ord var och ombads att bilda 
meningar, alla med inledningen ”Hur kan man…”  
 
Exempel på meningar som konstruerades på dessa premisser är;  
 

”Hur kan man njuta av att tänka på kylskåp?” 
”Hur kan man förvara sina delikatesser?” 
”Hur kan man på en sekund se vad som finns i hela kylen?” 
”Hur kan man våga ta det som ligger nederst?” 
 
Inom grupperna besvarades sedan en av varje deltagares ”Hur kan man…” och en diskussion 
fördes kring frågor och svar. 
  
Därefter följde ytterligare en associationsövning, denna gång associerade deltagarna kring 
föremål. Föremålen som delades ut var:  
 

• Krukväxt/grönsak 
• Mobiltelefon/fjärrkontroll 
• Ballongvisp/gaffel  
• Kudde/gosedjur 
• Busskort/bok 
• Kosmetika/kräm  
• Box/sten 

 
Några av idéerna kring dessa föremål var: 
 

• Frostat glas på kylskåpsdörren eller 
en slags skiffer eller touchscreen 
kanske att man ska kunna se en 
avbild av dig själv eller skriva 
meddelande som försvann efter ett 
tag.  

 
• Förberedd nattamat på 

gafflar/plockredskap i kylen.  
 

• Möjlighet till flera kylar i kylen. 
Dessa ska vara uttagbara så att man  

 
• Kamera som bevakar minnen i 

kylskåpet eller som fungerar som 
bantningskontroll. 

 
• Rinnande vatten längs kylskåpet 

sidor så att det alltid är rent och 
fräscht. 

 

• Det äldsta i kylen skjuts fram.  
 

• Uttagbara och vändbara hyllor.  
 

• Borst för att skydda ömtåliga varor. 
• Skum som formar sig efter varornas 

form så att man kan pressa in 
varorna.  

 
• Massa små fack med olika 

temperatur för olika varor.  
 

• Lutande hyllor för bättre 
åtkomlighet.  

 
• Kubisk frukt för bättre utnyttjande 

av volymen. 
 

• Doftsensorer som varnar när maten 
är gammal.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Därefter delades ”slumpord” ut till grupperna och en procedur liknande den föregående ägde 
rum. Exempel på slumpord och associationer kring dessa är: 
 

• Spel: Slumpmässigt matval, Nyttigt, Barnvänligt, 
lek, återvinning, Mycket ljud i kombination med 
varor, möjlighet att låsa in maten, kanske ett 
socker/alkolås på kylskåpet, överraskningar. 

 
 

• Fröken: Ordning, kvinnlig, frihet, pedagogisk, kvinnliga former som pet-flaskor, 
utbildande kylskåpsinredning för att äta nyttigt och motionera.   

 
• Spagetti: torrt, snurrande, rör, kokt och klibbigt, tät förvaring, cylindriska 

förvaringsformar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Därefter anordnades en visning av alla skisser och ord och samtliga deltagare fick för andra 
gången värdera det som de ansåg var bra eller det som av någon anledning tilltalade dem.   
 
Åter igen ombads de att välja ut tre ord, skisser eller idéer från de markerade. Dess tre ord 
samt deras favorit sak de inte kunde vara utan en dag och namnet på deras favoritrecept 
skrevs ned på ett papper och därefter fick deltagarna ett antal minuter på sig att generera idéer 
kring kylskåpsinredning utifrån just det som de valt att skriva på sitt papper. Alla papper lades 
sedan i en hög, blandades och delades på nytt ut till gruppmedlemmarna. Nästkommande 
omgång fick alltså deltagarna någon annans papper och fortsatte att arbeta vidare på det som 
redan genererats på pappret. Delar av de utvalda orden, favoritsaker och oumbärlig sak såg ut 
som följer; 
 

Bevara under lång tid, lek, alkolås, tidning, räkmacka. 
 
Frukt, välfyllt, enkelt, Lypsyl, apelsintryffel. 
 
Lek, front i skiffer, frostat glas, nikotingummi, citronglass med hallon. 
 
Ballong, Fjärrkontroll, utbildande, lycka, köttbullar. 
 
Barnvänligt, temperaturfördelning, bevara under lång tid, musik, fläskfilé med 
bearnesås. 
 
Diskussionerna kretsade mycket kring en kylförvaring som agerade och hjälpte till i val vid 
matlagning och inte minst för att äta nyttigt och varierat. När samtliga papper roterat varvet 
runt uppmanades deltagarna att diskutera idéerna genom att hela tiden formulera önskningar 
formulerade som. 
 

• ”Jag önskar att …” 
• ”Jag undrar hur det skulle vara om …” 

 
Detta för att ta idéerna ytterligare ett steg samt utvärdera och reflektera över dem.   
 
Ännu en gång fick deltagarna visa upp sina idéer och därefter ombads de att inom sina 
grupper samla de bästa idéerna från samtliga av de föregående övningarna och jobba vidare 
med dessa och skapa ett nytt och egenformat kylskåp utifrån dessa. Sammanfattningsvis  
 
För att engagera deltagarna och behålla problemfokus under hela workshopen var det oerhört 
viktigt att moderatorerna satte tidspress på deltagarna och att arbetet ständigt skedde efter ett 
detaljerat schema där var minut räknades. Det var även viktigt att behålla all den information 
och de idéer som deltagarna genererat. Ingen information fick tas bort från deltagarna utan det 
skulle följa utvecklingsprocessen.  
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Koncept

Krav och önskemål

Rymma varor av tänkt sort

Monterbar i befintlig innermantel

Placerbar på befintliga hyllplan

Monterbar i befintlig dörrkåpa

Tillverkas i befintligt material

Stabil

Robust

Ingen skaderisk

Hyllor dimensionerade för 25 kg last

Anpassningsbar till 
Mariestadsfabrikens 
produktionsupplägg

Minimering av spill

Enkel tillverkning

Följa Electrolux standard för kylskåp

Enkel montering

Minimering av antalet monteringsmoment

Ingen påverkan på kylskåpets 
prestanda

Främst förvaringsutrymme 

Rymlig förvaring av frukt och grönt

Rymlig förvaring av burkar

Förvaring av höga flaskor

Förvaring av aromatiska varor

Förvaring av tuber

Förvaring av varor i lösvikt

Förvaring av rester

Plats för upptining

Förvaring av färsk fisk

Förvaring av rått kött

Bibehåller kyla

Bidrar till god lukt

Förhindrar att lukter sprids

Ommöblerbar 

God översikt över kylskåpets innehåll

Enkel hantering

Hög Fit-Feel-Finish

Enkel rengöring

Enkelt att ta in och ut inredningen ur 
kylskåpet

Enkel att förstå

Flexibel

Investeringskostnader max 500 000

Jämförbar tillverkningskostnad med en 
liknande produkt i dagens tllverkning

Pigghylla Smörhylla FIFOSnäcka Burktrappa Hålvägg
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      3p. Uppfyller helt 2p. Uppfyller delvis 1p. Förutsättningar finns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Koncept

Krav och önskemål

Rimlig för projektets tidsram 3 3 3 3 3

Mervärde åt målgruppen 3 3 2 3 3 3

Anpassningasbar efter 
nyttjad/krävd volym

3 2 3 2

Nytänkande och innovativ 3 2 2 3 1 3

Praktisk 2 3 1 1 1 3

Funktionell 2 2 2 2 2 2

Fräsch 2 1 2 1 1 2

Inspirerar till matlagning 3 2 3 2 3

Självinsäljande 1 1 1 1 1 1

Framhäver varornas volym 2 2 2 2 3

Framhäver varornas färg och form 3 2 3 3 3

Skiljer sig från konkurrenterna 3 2 3 3 3 3

Förmedlar en kall känsla 1 1 1 1 2 1

Bidrar till att ordning hålls 3 3 2 3 2 3

Ökar tillgängligheten av varor 1 3 3 3 3 2

Hantering av varor längst in 3 2

Hantering av varor av olika volym 3 2 3 3 2 2

Visar upp varorna 3 3 3 3 3 3

Skyddande förvaring 3 2 1 2 3 2

Stötfri förvaring av frukt och grönt 3 2 2

Strukturerad förvaring 3 3 2 3 3 3

Separerar frukt och grönt 3 2 2

Anpassningsbar efter varorna 3 3 3 2 1

Underlättar för beslut 1 1 1 1 1 2

Hantering av kladdiga varor 2 3

Skvalpfri förvaring 1 1

Skyddar varorna från att få en hinna 2

Enkel utrensning av utgågna varor 3 3 3

Total poäng 117 91 92 98 72 103

Ranking 1 5 4 3 6 2

Snäcka Burktrappa Hålvägg Pigghylla Smörhylla FIFO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Koncept

Faktorer

Material Polystyren 0.2 dm3/produkt
Rostfri ståltråd med en 
diameter på 3 mm, längd 
4,75m/produkt

Tillverkning

Formsprutas i två formar ett 
bakstycke och ett 
framstycke. För formning i ett 
stycke krävs en roterande 
kärna.

Lida tråd kring två formar för 
att generera inner och 
ytterdiameter.  

Monteringsmoment
Snäppa ihop de två delarna 
av FIFOn samt montering i 
dörrmanteln. 

Svetsning av sex fästpunkter 
i två områden mellan 
stabilliseringstråden och de 
spiralformade trådarna. 
Montering i dörrmanteln. 

Funktion
"First in first out"-konceptet. 
Väggarna på FIFOn håller 
varorna på plats.

"First in first out"-konceptet. 
God åtkomlighet av varor i 
hela FIFOn.

Estetik

Valmöjligheter till olika färg 
på plasten. 
Sammanhängande formspråk 
i topp och botten med 
droppformade linjer.

Formen följer rörelsen av 
varorna nedåt i FIFOn och de 
tre trådarna skapar en 
omhändertagande och 
omslutande form kring 
iliggande varor. 

Kombinations-
möjligheter

Kan erbjuda integrerad 
fästanordning på båda sidor.

Kombination av flera koncept 
kräver ytterligare material 
tillägg för fästanordning på 
den yttre sidan. 

Hygien
Uppsamlande bottendel. Går 
att diska i maskin.  

Går att diska i maskin. Små 
ytor för smutsansamlingar. 

Nya verktyg
Två formar till 
sprutformningen.

Kostnad
20 sek/enhet                     
inv. 250'-300' sek

18 sek/enhet                    
inv. 50' sek

Rostfritt stål + 
montering

18 sek

Polystyren + 
montering

20 sek

A. FIFO-plast B. FIFO-tråd

Bilaga XVIII Konceptutvärdering 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Koncept

Faktorer

Tillverkning

Gjutning av piggar 
samt 
formsprutning av 
hålplattan.

Gjutning av 
silikonplatta med 
piggar samt 
extrudering av 
plastvägg.

Gjutning av 
silikonplatta med 
piggar samt 
formsprutning av 
plastram.

Montering
Itryckning av 126 
silikonpiggar 

Placering av 
silikonplatta i vägg

Placering av 
siliconplatta i ram

Materialåtgång

Sparsam 
silikonåtgång då 
siliconet endast 
nyttjas till piggarna

Stor silikonåtgång då 
materialet även 
nyttjas i utrymmet 
mellan piggarna.

Stor silikonåtgång då 
materialet även nyttjas 
i utrymmet mellan 
piggarna. Sparsam 
polystyrenåtgång.

Funktion

Piggarna nyttjas 
som det flexibla 
och bärande 
materialet medan 
hålplattans 
funktion är att hålla 
piggarna på plats 
och uppräthålla 
hyllans form. 

Piggarna nyttjas 
som det flexibla och 
bärande materialet 
medan väggens 
funktion är att hålla 
piggarna på plats 
och uppräthålla 
hyllans form. 

Piggarna nyttjas som 
det flexibla och 
bärande materialet. 
Ramen gör det möjligt 
att nyttja silikonets 
elasticitet även mellan 
piggarna. 

Hygien
Samlas smuts i 
springorna mellan 
piggar och platta.

Går enkelt att ta ur 
och rengöra. Samt 
kan maskindiskas.

Går enkelt att ta ur 
och rengöra. Samt 
kan maskindiskas.

Estetik

Mönstret av 
piggarna på 
hålplattansbaksida 
kan skada hyllans 
rena uttryck. 

Ger ett rent och 
stabilt intryck.

Ger ett dynamiskt och 
flexibelt uttryck, kan 
eventuellt ge ett 
instabilt intryck

Kombinations-
möjligheter

Går att kombinera. Går att kombinera.
Kan vara svår att 
kombinera genom 
infästningar i sidorna.

Kostnad
47.12 sek/enhet   
inv. 250' + 70' sek

97.97 sek/enhet inv. 
250' + 200' sek

95.47 sek/enhet    
inv. 250' + 200' sek 

Silikon 37.12 sek 90.72 sek 90.72 sek
Polystyren 7 sek    7 sek 4.5 sek
Tillverkning/montering 3 sek 25 öre 25 öre

A. Piggar i 
hålplatta

B. Silikonplatta 
med vägg

C. Silikonplatta med 
ram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Material

 Egenskaper 

Tjocklek 2 mm
1mm och 0.3 
mm

4 mm 1mm 4 mm 2-3 mm

Formnings-
metod

Varmformning Valsning Varmformning Varmformning Varmformning
Extrudering 
samt varmforning

Stabilitet God Mycket god Mycket god Dålig Mycket god Mycket god

Fjädring och 
återhämt-
nings-
förmåga

Mycket god 
fjädring i 
materialtet

God fjädring 
men 1 mm 
blir dock 
något för 
stark

Inte tillräckligt 
mycket 
fjädring i 
materialet

God fjädring 
men inte 
tillräckligt 
kontrollerad 
återhämtnings-
förmåga

God fjädring i 
materialet

God fjädring i 
materialet

Massa Godkänd För hög Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

Fit-Feel-
Finish

Mycket god 
då material-
egenskaperna 
arbetar väl 
ihop med 
produktens 
form.

Allt för tung 
och vass i 
kanterna för 
att vara trevlig 
att hantera

Plastens 
hårdhet 
medger lite 
flexibilitet i 
den ledd där 
produkten, för 
bästa funktion 
bör vara 
mycket 
flexibel

Den är sprättig 
och inte 
särskilt enkel 
att hantera

God, eftersom 
materialet är 
stabilt och 
tåligt och 
relativt god 
spänst. Det 
som begränsar 
betyget är den 
något låga 
flexibiliteten

Mycket god då 
akrylens stabila 
egenskaper 
samverkar med 
styrenplastens 
mjuka och 
lätthanterliga 
egenskaper

Estetiskt 
uttryck

I transparant 
blir det 
mycket bra

Allt för robust 
och det opaka 
materialet 
fyller inte 
samma 
uppvisande 
funktion som 
ett 
transparant

Det 
transparanta 
materilalet ger 
helt rätt 
smidiga 
uttryck och 
det kan med 
fördel även 
nyanseras i 
en färg 

I transparant 
blir det mycket 
bra

Det 
transparanta 
materilalet ger 
helt rätt 
smidiga uttryck 
och det kan 
med fördel även 
nyanseras i en 
färg 

Det transparanta 
materilalet ger 
helt rätt smidiga 
uttryck och det 
kan med fördel 
även nyanseras i 
en färg 

Polystyren Petg SANABS-plast Rostfritt stål Akrylplast



 

 

Koncept

Faktorer

Tillverkning
Formsprutas, kräver 
ett relativt 
komplicerat verktyg.

Kan 
extruderas/bockas.

Formas på 
pigghyllan/FIFOn i 
samband med dess 
tillverkning.

Montering
Kräver  ingen 
ytterligare 
montering.

Kräver  ingen 
ytterligare 
montering.

Kräver ingen 
ytterligare 
montering.

Materialåtgång
Kräver relativt 
mycket material.

Kräver relativt lite 
material.

Kräver relativt 
lite/inget material.

Flexibilitet

Erbjuder full 
flexibilitet av 
placering i 
horisontalled och 
kan fästas i alla 
dörrens infästningar.

Erbjuder full 
flexibilitet av 
placering i 
horisontalled men är 
begränsad till 
placering under en 
befintlig hylla i 
dörren. 

Relativt oflexibel då 
infästningarnas 
utformning låser 
pigghyllans/FIFOs 
placering till 
dörrens kanter.

Stabilitet

Mycket hög 
stabilitet, i och med 
den vinklade ytans 
kraftfördelning.

Relativt hög 
stabilitet, i och med 
tryck mot 
dörrmanteln.

Relativt låg 
stabilitet då 
moment skapas i 
infästningen.

Funktion

Placerar 
pigghyllan/FIFOn på 
ett stabilt och 
flexibelt sätt i 
kylskåpets dörr.

Placerar 
pigghyllan/FIFOn på 
ett stabilt och 
flexibelt sätt i 
kylskåpets dörr.

Placerar 
pigghyllan/FIFOn i 
dörrmantelns 
ytterkant.

Estetik
Kan uppfattas som 
klumpig och 
odiskret.

Kan uppfattas som 
täckande.

Diskret.

Kombinations-
möjligheter

Erbjuder mycket 
goda kombinations-
möjligheter.

Erbjuder mycket 
goda kombinations-
möjligheter.

Erbjuder få 
kombinations-
möjligheter.

A. Pussellist B. L-form C. Sidoinfästning
 
 




