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Sammanfattning 

Tillsammans med Frimeko AB har en ny hallmöbel för förskolor utvecklats. 

Bakgrunden till projektet ligger i att de flesta befintliga hallmöblerna på dagens 

marknad har liknande design och samma funktioner. Det finns ingen produkt som 

direkt skiljer sig från mängden. Företagen som arbetar med skolmöbler över lag har i 

många fall inspirerats av varandra, och därför är utbudet monotont. Utbudet på 

marknaden idag består mest av materialen trä och metall. 

I hallmiljöer hos förskolor är det ofta mycket trångt. Det är rörigt och oordning, 

vilket gör arbetet för förskolelärarna mer krävande än vad det skulle behöva vara. 

Barn i ung ålder (1-3 år) har inte alltid kapacitet att själva klä på sig, utan måste få 

hjälp från föräldrar eller lärare. Ett mål i detta arbete var att göra barnen mer 

självständiga så att de i en tidig ålder själva lär sig vad som bör tas på beroende på 

väder samt hur man gör det. Det var även viktigt att ta hänsyn till ergonomi och att 

underlätta föräldrarnas och förskolelärarnas arbete. Viktigt var det även att skapa ett 

underlag för ordning och reda i hallen. God förvaring och smarta lösningar 

efterfrågades.   

Målet var att designa om Frimeko AB:s befintliga hallmöbel, utifrån brukargrupper 

och uppdragsgivarens krav. Fler funktioner efterfrågades och ett mervärde skulle 

läggas in i den slutliga produkten, detta för att konkurrera ut de befintliga 

hallmöblerna på dagens marknad.  

Projektet har utförts med hjälp av designprocessen, där analysarbete och 

undersökningar är en viktig del i början. Utifrån dessa undersökningar börjar sedan 

idégenereringen, för att sedan ta fram olika koncept och utifrån dem hamna i ett 

slutresultat. Detta slutresultat blev en modern hallmöbel med smarta integrerade 

funktioner och lösningar. Produkten låter användaren använda produkten på eget 

sätt, men erbjuder sittplats, ergonomiskt arbete och en rolig och lekfull design på 

hallmöbeln för förskolor.  
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Summary 

I have together with Frimeko AB developed new hallway furniture for preschools. 

The background to the project is the fact that all the existing hallway furniture’s on 

the market today have a similar design and same features. None of the furniture 

stands out immediately. Companies who work with school furniture in general have 

been inspired by each other, and therefore is the collections monotonous. The range 

on the market today consists mostly of the material wood and metal, which also this 

final product will do. 

The hallway environment in preschools is often very crowded. It is messy and 

disordered, which makes the preschool teachers work more demanding than it needs 

to be. Children at a young age (1-3) can´t get dressed by themselves, and need help 

from the parents or the teachers. The target was to make children more independent 

and in a very early age teach them what they should wear depending on the weather.  

 

It was also important to make an ergonomic product, to make the parents and 

preschool teachers work easier, and to provide a basis for discipline and order in the 

hallway. Good storage and intelligent solutions were requested. 

 

The target was to redesign Frimeko AB's existing hallway furniture, based on user 

groups and client requirements. More features were requested and more value would 

be added in the final product. 

 

The project has been carried out using the design process, where the analytical work 

and studies are an important part in the beginning. Based on these studies, the 

ideation generation starts, and then develop the concepts. Out from them a final 

result arises. That outcome is modern hallway furniture with integrated smart 

functions and solutions. The product allows users to use the product in its own way, 

but offers seating, ergonomic work and a fun and playful design of the hallway 

furniture for preschools. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

1968 startades Frimeko AB i fridhemsberg i Halland och har sedan starten sålt 

möbler för skolor och offentlig miljö. Deras affärsidé är att både tillverka, utveckla 

och sälja möbler för skolor och offentlig miljö. Företaget har en produktkatalog som 

omarbetas och distribueras två gånger per år. Målsättningen med denna 

produktkatalog är att kunderna i lugn och ro skall få möjlighet att finna inspiration. 

Produktsortimentet är mycket spretigt och Frimeko har kompletterat sitt sortiment 

med produkter från andra leverantörer för att därmed vara en fulländad leverantör 

för alla utbildningsområden.  

 

1.2 Problemdefinition 

Idag saknar dock Frimeko AB en kapphallsmöbel som skiljer sig från deras 

konkurrenter, som kan konkurrera på dagens marknad.  

 

1.3 Mål 

Målet med projektet är att designa en ny kapphallsanordning för Frimeko AB, med 

material som Frimeko redan använder i sin tillverkning. Den nya produkten skall 

finnas med i deras produktkatalog hösten 2011. Vid examensarbetets presentation 

och utställning är målet att en prototyp tagits fram. Denna produkt skall vara inriktad 

till förskolor, men med enkla förändringar kunna anpassas till övriga skolmiljöer och 

eventuellt även lokaler för event. 

 

1.4 Kravspecifikation 

 Anpassad till inomhusbruk för förskolor  

 Innehålla funktioner brukarna saknar 

 Estetisk tilltalande  

 Måttanpassad för främst barn, men även vuxna 

 Kunna placeras på olika sätt för att passa in i olika former och storlekar på 

hallar 
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 Materialen skall vara i helst trä eller metall, med eventuella detaljer i textil och 

plast.  

 

1.5 Lösningsmetod 

Examensarbete kommer att utföras på heltid under tio veckor från 28 mars till 31 

maj 2011. Under denna tid kommer Frimeko AB att informeras om projektets 

utveckling. Skisser kommer att skickas och vid vissa tidpunkter kommer vi träffas 

och diskutera projektet. Under fas två kommer det skickas tre olika koncept förslag. 

Efter det bestäms det tillsammans med Frimeko vilken som skall vidareutveckla. 

Handledarna under projektet är Fredrik Hentz, Frimeko AB och Bo Löfgren, 

Högskolan på Gotland. Staffan Eriksson är examinator. Projektet kommer att delas 

in i tre olika faser. Första fasen innefattar projektplanering samt analysarbete. Andra 

fasen består av idégenerering samt skissarbete och den tredje fasen innebär ett 

färdigställande av en prototyp eller modell av det konceptet som valts. Frimeko AB 

kommer att stå för kostnaderna av arbetet.  

 

Arbetet kommer utföras på Högskolan på Gotland, med vissa dagar hos Frimeko AB 

i Ullared. Projektet redovisas 30-31 maj 2011 med en presentation och kommer 

sedan ställas ut i en lokal i Visby 2-6 juni 2011. Efter detta förklaras projektet vara 

slut. Samarbetet med Frimeko AB kan dock fortsätta med andra produkter.  

 

Utförligare tidsplanering hittas i appendix 8.3 

 

 

2. Faktainsamling 

2.1 Konkurrensanalys 

En konkurrentanalys gjordes för att se vilka företag som säljer och tillverkar liknande 

produkter på marknaden. Detta gjordes dels för att få en inblick i den befintliga 

marknaden, samt för att se vad marknaden saknade. Konkurrentanalysen var en 

viktig del i arbetet, då det hjälper till att bli informerad om var konkurrenterna i 

dagens situation befinner sig samt vad som krävs för att bli mer unik i sitt sortiment. 

Det är även positivt att kunna jämföra priserna hos de olika konkurrenterna, för att 

kunna lägga den nya produkten i en prisklass som är rimlig för att vara attraktiv för 

kunderna.  
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Ojega AB 

Ojega har många produkter som är liknande i Frimeko AB:s sortiment. Dock saknar 

Ojega hallmöbler för förskolor. Detta gör att de inte blir en direkt konkurrent inom 

just detta område. Annars är deras affärsidé desamma och utbudet likartat.  

Skolinredning AB 

Har ett likadant utbud som Frimeko, vilket gör dem till en stor konkurrent. De har 

en variant på samma hallmöbel som skall designas om.  

Tranås skolmöbler AB 

Företaget har inte samma utbud som Frimeko. Deras produkter för hallar är främst i 

plåt som placeras i valfri höjd på metallskenor som fästs på väggen. Tanken och 

funktionen är dock densamma. 

Kinnarps AB 

Kinnarps är en konkurrent till Frimeko, fast när det kommer till förskolemöbler finns 

det inget idag som gör dem ledande. De har inte någon variant utav hallmöbeln och 

blir därför inte en konkurrent inom detta område.  

Form o Miljö AB 

 Form och miljö har ett brett utbud med produkter till förskolor. De är designade på 

ett mer ”roligt” sätt och är en stor konkurrent till Frimeko. 

 

2.2 Marknadsanalys 

På marknaden idag finns en hel del produkter som liknar hallmöblerna Frimeko har i 

sin produktion. Det är tydligt att alla inspireras av varandra eller utgår från samma 

leverantörer. Funktioner i dessa hallmöbler är ofta liknande men skiljer sig ibland till 

varandra. Ofta finns det system där man kan koppla ihop olika produkter med 

funktioner som önskas i hallmöbeln, exempelvis lådor, fack eller krokar. De kan 

beställas som modulsystem, eller som enskild produkt. Alla liknande produkter på 

marknaden har likartat formspråk, med ganska strikta/raka former. Materialet är ofta 

kombinerat med metall, trä och plastdetaljer. Många produkter på den befintliga 

marknaden består av två metallskenor som sätts fast på väggen där sedan de andra 

hyllorna, lådorna och facken sätts fast. Fördelarna med detta system är att det på ett 

relativt enkelt sätt går att kombinera ihop olika delar efter ens behov på hallmöbeln. 

Detta kan kombineras till alla olika tänkbara hallar. De andra modellerna som finns 

ute på marknaden är fasta i dess modell, dvs. att de inte går att kombinera ihop på ett 

annat sätt. De kan dock ofta kombineras ihop bredvid varandra, för att passa stora 

och små hallar. Dessa har redan befintliga fack och luckor för barnets tillhörigheter, 

och går därför inte att få större eller mindre. Färgsättningen på produkterna är ofta i 

färgstarka färger, kombinerat med antingen trä eller plåt.  
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2.3 Målgruppsanalys 

Målgruppen består av människorna som på något sätt kommer i kontakt med 

hallmöbeln. De delas in i tre olika grupper, barnen, lärarna och föräldrarna. 

Alla olika målgrupper har olika behov som skall tillfredställas av denna hallmöbel. De 

kommer använda den på olika sätt och därför är det många åsikter som skall tas 

hänsyn till.  

 

2.3.1 Barn 

Barnen använder den befintliga produkten på olika sätt beroende på vilken ålder de 

har. Mindre barn (1-3 år) har svårt för att själva ta på sig kläderna och behöver alltså 

hjälp ifrån antingen föräldrar eller personal. Däremot kan äldre barn (3-6 år) börja klä 

på sig själva. Då finns det problem idag med att de har svårigheter att nå upp till de 

övre facken på de befintliga produkterna. Det uppstår även problem med att korgar 

och liknande ramlar ner när barnen själva försöker ta ner dem, och oreda uppstår. 

Detta i längden leder till att mer arbete uppkommer för personalen. Barnen använder 
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även de befintliga produkterna på marknaden som lekredskap, då det på enkla sätt 

går att klättra och hänga i olika delar av hallmöbeln.  

 

2.3.2 Lärare 

Förskolelärarna kommer dagligen i kontakt med denna produkt. De hjälper ständigt 

barnen att ta på sig ytterkläderna och skor. Det är mycket bärande utav barnen, och i 

många fall finns det inte sittplatser för avlastning. Detta är i längden inte ergonomiskt 

och kan leda till belastningsskador.  

Det finns inget skrivet om eventuella belastningsskador vid användandet av just en 

hallmöbel. Dock finns det information om att tunga lyft med ryggen i fel vinkel i 

längden leder till skador. Detta är något vissa lärare får uppleva tidigt, då de lyfter 

barnen många gånger under en hel dag.   

 

2.3.3 Föräldrar 

Föräldrarna använder denna produkt ungefär på samma sätt som förskolelärarna, fast 

inte lika ofta. Vanligtvis lämnar de barnen på morgonen och hämtar dem senare på 

eftermiddagen. På en liten förskola blir det ofta trångt när alla ska komma in och 

hjälpa sina barn.  Även för föräldrarna krävs vissa tunga lyft där skador kan uppstå.  

 

 

2.4 Intervjuer 

Studiebesök har gjorts på olika förskolor för att se vad problemet är idag, men även 

för att få inspiration. Vid dessa förskolor finns brukargrupper, bestående av både 

förskolelärare, barn och föräldrar. Frågor har ställts till dem angående den befintliga 

situationen och vad de tycker är de viktigaste funktionerna samt deras önskemål. (se 

appendix, sid. 37-39) 

 

2.4.1 Resultat intervju, barnen 

Intervjuer gjordes med barn i målgruppen 1-3 år på förskolorna Persgränd och 

Positivet i Visby. Barnen i brukargruppen frågades inte om något tekniskt och 

konstruktionsmässigt, utan mer vilka former och färger som tilltalar dem samt hur de 

tycker att det fungerar när alla skall klä på sig samtidigt. Resultatet blev liknande från 

alla barnen. Det var gemensamt att de tyckte det var trångt ibland eftersom de ofta 

får klä på sig i olika omgångar. Det var även gemensamt att de uppskattade färger 

och former som var mer organsiska. Färger som var populära var rosa, lila, grönt och 

blått.  
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”Hjärnan reagerar på färger, vilket stimulerar oss och sätter igång vår kreativitet. Både färgstarka 

kulörer och mindre starka kulörer framhäver dessa sidor hos människor, vuxna som barn. Vilken 

nyans och även kulört som väljs beror på vilken känsla som skall skapas i rummet. Ljusa toner 

skapar lugnt och harmoni, medens kulörstarka färger piggar upp och skapar ett liv i rummet.” 

(micco.se) 

Färg skapar lekfullhet, vilket passar i en miljö där barn skall vistas. Det är svårt att 

svara på varför barnens favoritfärger just är rosa, lila, grönt och blått. Det kan ha en 

bakomliggande grund i att barnen reagerar på färgerna. De är distinkta i sin kulört 

och uppmanar dem förhoppningsvis till kreativitet och glädje.  

Vid frågan, varför föredrar du organiska former? Blev svaret från barnen att det var 

roligare än med endast raka linjer. De organiska formerna skapar ett intresse och 

nyfikenhet att se mer, eftersom ögat inte är van vid formen. (se appendix, sid. 37) 

 

2.4.2 Resultat intervju, lärarna 

Förskolelärarna på Förskolan Persgränd var överrens om att det var trångt i deras 

befintliga hall. Förskolan är placerad i ett hus i Visby innerstad, Persgränd 6, i ett 

typiskt gotländskt hus med trånga utrymmen. De har flera avdelningar, och alla hallar 

ser ungefär likadana ut. Det finns inte en befintlig sittplats där avlastning kan göras. 

Deras befintliga hallmöbel är en klassisk hallmöbel där det är svårt för barnen att 

hålla ordning och reda på sina ytterkläder. Detta var något lärarna ansåg var ett 

problem. Att detta system inte är ergonomiskt var inte något som lärarna dagligen 

tänkte på, även om de var medvetna om att det påverkade dem. Eftersom det inte 

fanns någon befintlig lösning på detta arbetade de på som vanligt, utan att ta hänsyn 

till skadorna som kan uppkomma. Skador som kan uppkomma är främst 

belastningsskador på rygg och axlar. När förskolelärarna hjälper barnen med 

påklädnad blir det ofta att ryggen automatiskt böjs i ett inte ergonomiskt läge. När 

ryggen utsätts för denna ställning regelbundet kan skador uppkomma. Det finns även 

en risk att skador kan uppkomma i axlar och nacke när barnen måste bäras upp och 

hjälpas när kläder skall tas på. Detta är ett problem som i största möjliga mån skall 

förhindras. Deras önskemål var att på något sätt kunna designa en produkt som är 

enkel, tar lite plats och gör att kläderna är lättillgängliga att komma åt. Det ska vara 

lätt att komma under, eftersom det ska vara lätt att städa och hålla rent runt 

omkring..  

Förskolelärarna på förskolan Positivet som även det ligger i innerstaden av Visby var 

också överrens om att det är trånga utrymmen i hallarna. Deras hall var uppdelad i 

två delar. I den ena delen togs skorna av och i den andra hallen hade barnen varsin 

plats för förvaring utav kläderna. Denna möbel var en klassisk hallmöbel som satt 

fast på skenor på väggen. Problemet var att många utav barnen inte nådde upp till de 

översta korgarna där deras mössor och vantar var placerade. Detta ledde till att 
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lärarna alltid var tvungna att hjälpa barnen. Dessa korgar ramlade ofta ner när barnen 

själva försökte få ner dem. Deras önskemål var att på något sätt kunna erbjuda olika 

nivåer på möbeln så att även de korta barnen kan nå sina kläder och i tidig ålder lära 

sig klä på sig och skapa en organiserad möbel. (se appendix, sid. 39) 

 

2.4.3 Resultat intervju, föräldrar 

Föräldrar som deltagit som brukargrupp har svarat på frågor angående deras situation 

när de kommer i användning av hallmöblerna som finns på deras barns förskolor.  

Den första föräldern sa att det ofta är mycket trångt i kapphallarna och inte direkt 

någonstans att sätta sig. Hon sa att det hade underlättat ifall det åtminstone fanns 

någon pall/stol att sätta sig på. Hon tycker att man gärna kan färgsätta produkten i 

harmoniska färger. Den skall vara anpassad till barnen, och uppmana dem till att 

hålla ordning och reda från tidig ålder. Ett önskemål hon hade var att underlätta för 

föräldrarna genom någonstans att sitta och kunna avlasta.  

En annan förälder har sitt barn på en förskola i Borensberg i Östergötland. 

Förskolan är en kommunal förskola med en hall som är försedd med klassiska 

hallmöbler för förskolor. Hon sa att det ofta är mycket människor som befinner sig i 

hallen. Detta kan leda till att det ibland blir kö till ens barn plats. Hon tycker att 

hallmöbeln skall vara anpassad till barnen, men om det går att underlätta 

förskolelärarnas och föräldrarnas arbete vore det bra. Detta höll även två andra 

föräldrar med om som även de har sina barn på denna förskola. De alla höll även 

med varandra om att det vore bra med en självklar sittplats i hallen, där både barnen 

och vuxna kan sitta. En förälder tyckte att det är alldeles för starka färger på de 

befintliga hallmöblerna. Hon ansåg att det skulle bli mer stilrent och lugnt med 

nedtonade färger i en miljö som redan innan är stressig och högljudd. (se appendix, 

sid. 37-38) 

 

2.5 Barnsäkerhet 

Det finns ingen skriven regel gällande någon speciell fallhöjd på produkter liknande 

hallmöbeln. Det finns heller inte några skrivna standarder inom denna 

möbelkategori. Det är dock viktigt att tänka på stabilisering, hållfasthet och klämrisk 

för att minska risken av skador vid användandet. Att sätta fast produkten med ett 

standardbeslag i väggen är en lösning på stabiliseringen samt att tänka på att luckor 

och så vidare inte får slå igen för hårt så händer kan klämmas. 

Inom lekredskap och lekplatser finns det dock en hel del regler som kan tänkas 

igenom angående en sådan här produkt också. Det finns regler att det lekredskapet är 

över 600 mm högt skall det finnas något slags dämpande underlag. Då tillkommer 
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ännu en regel att det inte får befinna sig några föremål undertill som kan skada. 

(samtal, SIS, Bodil Möller, Lars Bonnevier) 

  

2.6 Företagsanalys, Frimeko AB 

Frimeko har otroligt många produkter i deras sortiment och erbjuder ofta olika 

träslag eller färger. Detta för att passa in i alla olika slags miljöer och omgivningar. I 

deras sortiment erbjuds bland annat ljudabsorberande material, miljövänliga material, 

ergonomiska produkter och många är testade av Sveriges prövnings- och 

forskningsinstitut för möbler i utbildningssyfte.  

I många produkter finns det möjligheter att välja till kompletterande material. Detta 

erbjuds i flera delar av sortimentet Frimeko har.  

Sammanfattningsvis erbjuder Frimeko ett otroligt brett sortiment och låter kunderna 

själva bestämma mycket. Samma möbel får olika uttryck med hjälp av färger och 

material. Prismässigt ligger Frimeko i samma klass som de andra företagen i denna 

bransch på marknaden. (frimeko.se) 

 

2.6.1 Funktionsanalys 

Krav - 3 Behov - 2 Önskemål - 1 

Funktion   Prioritet  

Vara sittbar   3 

Klara belastning  3 

Tåla slitage   3 

Klara miljökrav  3  

Tilltala användare  3 

Tåla slag/stötar  3 

Ljuddämpande  3 

Underlätta rengöring  3 

Minimera skaderisker  3 

Kännas högkvalitativ  3 

Vara lättplacerad  3 

Barnanpassad   3 

Passa in i olika miljöer  3 

Vara enkel   3 

Lätt att förstå   3 

Massproduktionsanpassad  3 

Ha god förvaring   3 

Uttrycka estetik  2  

Ha lång livslängd  2  
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Fungera för alla  2  

Vara stabil   2  

Uttrycka funktion  2 

Vara ergonomisk  2 

Avlastningsmöjligheter  2 

Leda till självständighet  2 

Vara organiserad  2 

Tåla väta   2  

Vara flexibel   2 

Vara lekfull   2 

Vara bekväm   2 

Modulsystem   2 

Ergonomisk   2 

Inte platskrävande  2    

Tåla underlag   1  

Vara flyttbar   1  

Vara bekväm   1 

 

 

2.6.2Situation/problemanalys 

De flesta problemen med hallmöbeln uppstår vid stressiga situationer när 

målgrupperna använder produkten samtidigt. Problem uppstår främst på morgonen 

och på eftermiddagarna när alla barnen skall hämtas och många människor samsas på 

en liten yta. Det uppstår även problem när alla barn skall ut och leka, då många barn 

samlas på samma plats. Även förskolelärarna får samsas om utrymme och eventuella 

platser för avlastning. Belastningsskador kan i dessa situationer uppstå. Det är främst 

belastningsskador i rygg och nacke som uppstår vid tunga lyft och böjning utav 

ryggen när barnen behöver hjälp. Processen vid påklädningen bör förenklas för att få 

en bättre arbetsmiljö och även få ett mer hemtrevligt uttryck där ordning kan hållas 

på ett smidigt och självklart sätt som även är lärande för barnen.  Att få barnen att i 

tidig ålder kunna bli självständiga och självmant kunna klä på sig skulle vara optimalt.  

 

3 Idégenerering 

3.1 Inspiration 

Inspiration har sökts efter olika anordningar som på något sätt går att öppna, dra ut 

eller vridas. Detta har gjorts för att hitta smarta lösningar till att gömma undan 

ytterkläderna och skapa ordning och reda. Inspiration har även hittats ifrån saker 

som inte är en självklar sittplats, utan som automatiskt integreras i designen och kan 
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användas till olika saker. Under hela projektets gång har en viss inspiration även 

kommit från barnens lärande och nyfikenheten att lära sig nya saker. Detta har vart 

ett sätt att bidra till barnens utveckling och lärande. Att vara kreativ och hitta en 

design som passar in överallt fast samtidigt vara personlig har också vart en 

inspiration. Utifrån inspirationen har tre funktionskoncept gjorts där funktionerna 

som brukargruppen önskade eller saknade finns med.  

 

3.2 Moadboards 
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3.3 Funktionskoncept 

Detta projekt har under hela perioden varit styrt av funktioner som bör finnas med i 

produkten. Detta har gjort att formgivningen kommit i en senare fas, efter att 

uppdragsgivaren bestämt funktionskonceptet/ koncepten. Dessa tre koncept är 

utformande efter brukargruppernas önskemål och Frimeko s kravspecifikation.  
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Koncept 1 uppkom främst för att kunna passa in i små hallar där det inte får plats 

någon sittplats för varken lärare, vuxna eller barn. Tanken bakom konceptet var att 

alla skulle få ”sin egna” sittplats där påklädnad av barnet kunde ske. För att inte ta för 

mycket yta från golvet skulle det vara en lucka som genom konstruktion och beslag 

blir till en sittplats. Detta koncept skulle sedan kunna utvecklas för att få andra 

funktioner och önskemål som brukargrupperna behövde och önskade.  
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Detta koncept byggdes upp med ledorden lekfullt och lärande. Tanken var att 

designa olika fack och skåp och låta kunden själv bestämma vilka delar som det finns 

behov utav. Med delarna tänktes något slags lärande komma in. Förslagsvis genom 

geometriska former i härliga färgkombinationer. Konstruktionsmässigt var det tänkt 

att delarna utav möbeln skulle fästas vid en skena som var fäst vid väggen. På så sätt 

finns en stor valmöjlighet i hur man skall kunna kombinera och montera ihop de 

olika delarna. Detta koncept skulle även kunna kombineras med koncept ett, med en 

del som skulle kunna vara en lucka som enkelt blir en sittplats. Detta 

funktionskoncept har ett nytänk i sig och det finns inget liknande på dagens 

marknad.   
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Koncept tre uppkom även det med en tanke att ge en sittplats åt både barn som 

vuxna samt att kombinera ihop det med att ge barnen en chans att i tidig ålder bli 

självständiga och kunna klä på sig själva. Detta har lösts genom att ha en avsats där 

det finns möjlighet till att sitta ned samt för barnen att ställa sig på avsatsen och 

lättare nå sina kläder. Äldre barn kan stå kvar på marken. I avsatsen är det menat att 

en låda för förvarning skall finnas. Där kan kläderna för andra säsonger placeras, för 

att skapa ordning i hallen. Lådor valdes upptill för att barnen inte skall vippa ut 

korgar osv. som placeras på många utav dessa hallmöbler idag. Det finns även 

möjlighet för föräldrarna och lärarna att stå bredvid avsatsen och låta barnen stå där 

uppe för att komma i en mer jämn nivå. Detta medför att mindre böjningar på 

ryggen måste göras, vilket är bra för det ergonomiska arbetet.  
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3.4 Slutliga koncept 

Utifrån dessa tre funktionskoncept börjades sedan utvecklingen utav konstruktionen. 

Det var viktigt att hålla konstruktionen relativt enkel och gömd, för att skapa ett så 

stilrent koncept som möjligt. En viktig del att ta hänsyn till var även att inga vassa, 

hårda eller kantiga beslag eller liknande fick sticka ut och skapa risk för skada. Den 

minsta radien som sattes vid en tidig början var 10 mm, för att garantera att barnen 

inte skadar sig på vassa kanter. Handtag valdes bort eftersom det skapar ett ytligare 

element som sticker ut från produkten och skapar en risk för skada. Eftersom 

produkten kommer vara relativt långt ner avgränsas lådhandtagen med urfrästa 

former. I alla dessa koncept valdes det att användas lådor för att underlätta barnens 

process vid påtagning av kläder. Lådorna kommer vara på skenor och på så sätt inte 

ramla ner när barnen försöker få ner sina kläder.  

Dessa tre koncept är vidareutvecklade, har blivit mer formgivna och visualiserade 

från de första funktionskoncept men innehåller fortfarande ungefär samma 

funktioner. I dessa koncept testades olika färgskalor, tillsammans med olika träslag 

och vilken känsla som olika färgkombinationer gav.  
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3.5 Feedback brukargrupp 

Återbesök gjordes hos brukargrupperna, för att få feedback och kunna fortsätta 

vidareutvecklingen. På båda förskolorna var alla överrens om att koncept nummer ett 

med integrerad sittplats, samtidigt som det blir en avsats för de yngre barnen att 

lättare nå upp till kläderna var det mest optimala. De tyckte att det fanns något i detta 

koncept för både barnen, föräldrarna och förskolelärarna. Att även underlätta arbetet 

för lärarna och öka barnens självständighet i tidig ålder var positivt.  

Koncept tre blev mycket uppskattat, dels genom dess lekfullhet samt alla 

valmöjligheter som medföljer. Barnen i min brukargrupp tyckte att koncept tre var 

roligt, dels genom formerna och genom färgsättningen. Ett önskemål med denna var 

att kunna kombinera ihop sittplatsen i detta koncept.  

Koncept två var det koncept som fick minst uppmärksamhet. Formspråket var inte 

tillräckligt utmärkande för att det skulle fastna och ge en speciell känsla. Dock var 

tanken god med en sittplats som var utfällbar, för att ta så liten plats som möjligt i 

hallen. Förskolelärarna trodde dock att det fanns risk för att det skulle bli ett onödigt 

moment att dra ut eller ned sittdelen. Enligt lärarna var det smidigare med en 

befintlig sittplats som inte är för stor och utmärkande, utan som endast tillfredställer 

sittfunktionen.  

 

3.6 Feedback Frimeko 

Koncepten presenterades för Frimeko Ab och feedbacken var mycket positiv. Alla 

tre koncept innehöll både vissa positiva och negativa delar.  

Koncept 1 fick mycket positiv kritik och de uppskattade tanken bakom att integrera 

en sittplats i den befintliga hallmöbeln. Att barnen sedan kan använda denna som 

plattform att lättare nå kläderna var även positivt. Det enda som var negativt med 

konceptet var att konstruktionen inte var helt optimal samt att förvarningen av 

stövlar och andra skor behövdes utvecklas.  

Koncept 2 var de också intresserade av. Dock blev konstruktionslösningen för 

komplicerad eftersom sittdelen skulle behöva klara av ett tungt tryck. Det skulle 

behöva finnas restriktioner för hur många kilo beslagen skulle hålla och detta skulle 

bli komplicerat. Detta koncept var intressant men skulle ta längre tid att 

vidareutveckla och var inte vad de sökte för tillfället.  

Koncept 3 var från början inte speciellt intressant, men efter presentationen väcktes 

intresset. Detta koncept var dock inte optimalt för klädförvarning på förskolor, men 

de var intresserade utav ett fortsatt samarbete för förvaring för andra saker.  
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3.7 Val av koncept 

Koncept 1 blev utvalt att vidareutvecklas.  
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4. Genomförande 

Skissarbetet fortsatte efter mötet med Frimeko. Utvecklingen låg främst vid att på ett 

enkelt sätt designa skoförvaringen på möbeln samt att bestämma den slutgiltiga 

formgivningen på produkten Problemet med skoförvaringen låg främst i att det inte 

får ta för stor plats från klädförvaringen i övrigt. En viktig del att lösa var även att 

tänka på hur vattenavrinningen skulle kunna lösas på ett relativt billigt och enkelt 

sätt, utan någon komplicerad konstruktion. Formgivningen på helheten och designen 

på lådorna utvecklades. 
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4.1 Ritning 

 

 

Hela produkten blev i slutet 1500 mm hög fast med en avsats och sittplats som är 

300 mm hög. Måttet är inte optimalt för en ergonomisk sittplats, men erbjuder 

möjligheten att sitta på olika sätt som passar en själv. Möjligheterna är många och det 

är upp till en själv hur produkten skall användas. Alla människor har olika behov, 

vissa behöver sitta ner, andra vill att barnen skall komma upp i höjd eller andra vill 

endast ha en yta för avlastning. Fantasin sätter gränserna.  
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 Anledningen till höjden är att inte riskera att fallhöjden från plattformen blir för hög 

och kan leda till skador. Lådorna kommer att vara ungefär 210 mm och 180 mm och 

på alla kanter kommer det minst vara 10 mm radie, för att hårda kanter skall kunna 

skada. (samtal, Lars Bonnevier) 

 

4.2 Materialval 

Materialval började utvecklas och fördelar och nackdelar började diskuteras. Tidigt i 

början var MDF ett alternativ som i sådana fall skulle vara belagt med björklaminat 

för att ge känslan av att den är i massiv trä. Ett annat material som diskuterades var 

massiv björk, för att skapa en produkt som ger känslan av kvalité och genomarbetad 

vilket skulle vara positivt. Nackdelen med att använda massivt trä är att den efter ett 

tag kan börja böja och ändra sig i formen på grund av fuktigheten i rummet. 

Produkten kommer utsättas för viss väta på grund av att kläderna och skorna blir 

blöta vid nederbörd. Ett annat material som diskuterades var att bygga produkten i 

enbart plåt för att få en produkt som är slittålig, stark och vattentålig. Där ifrågasattes 

det estetiska uttrycket. I denna fas bestämdes det tillslut att produkten skall vara i 

något material som efterliknar trä, samt med detaljer i metall. För att få uttrycket 

genom träet samt slitstarkheten genom metallen, hur dessa sedan skulle behandlas 

bestämdes inte ännu.  

 

4.5 Prototyptillverkning 

Företaget Sabina Inredningar AB har sedan tidigare varit en samarbetspartner till 

Frimeko AB. De är ett företag som tillverkar produkter i skivmaterial och bygger 

ihop produkten med alla dess olika komponenter. Sabina Inredningar skall göra 

prototypen med hjälp av deras redan befintliga produktion. Därför kommer de att 

använda redan befintliga beslag. Vid en senare serietillverkning kommer vissa 

ändringar i deras produktion behöva göras för att kunna massproducera denna 

produkt. Tillsammans med Sabina Inredningars VD Jonas Almqvist har material till 

prototypen bestämts, vilka beslag som skall användas har även diskuterats.  

 

4.4 Tillverkningsprocesser 

Produkten kommer att tillverkas hos Sabina Inredningar, med deras befintliga 

produktion. De står för hela tillverkningen, från de olika delarna till 

sammansättningen. Tillverkningen kommer att miljöanpassas. Detta för att 

produkten skall bli så miljövänlig som möjlig. I tillverkningen skall det bli så lite spill 

som möjligt och metoderna i efterbehandlingarna skall vara miljövänliga. I och med 

detta kommer Frimeko sedan kunna marknadsföra slutprodukten som 
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miljöanpassad. Den kommer även kunna få möjlighet att bli ISO kvalificerade, vilket 

är en positivt i marknadsföringssyfte.  

 

5. Resultat 

5.1 Form 

Formen på den slutgiltiga produkten kommer vara relativt stilren för att passa in i de 

flesta hallutrymmen hos både privata och kommunala förskolor och dagis. Produkten 

har formen likt ett L som ger bra förvaring och sittmöjligheter på samma gång. 

Denna form har valts för att den är lätt att placera på olika lekfulla sätt, samtidigt 

som den kan placeras i ett modulsystem längst med väggen. Formen kan placeras 

enskilt eller i grupp och ger olika uttryck beroende på hur den placeras. Alla hörn har 

en mjuk radie, dels för att ge ett mjukare uttryck och för att förhindra skador.  

 

5.2 Funktion 

Slutprodukten har flera utav de funktioner som brukargruppen efterfrågade. 

Produkten erbjuder en självklar sittplats, till alla som är inblandade. I och med detta 

behöver det inte bli kö till sittplatserna, utan alla har sin självklara plats. Sedan är det 

upp till en själv ifall man vill använda den till sittplats eller inte. Produkten är gjord i 

sådana material så att den klarar väta och fukt. Där skorna placeras kommer 

plåtskivan ta upp fukten så att det inte går in i träet. Detta gör livslängden av 

produkten lång. Denna plåtskiva är borttagbar, så att åtkomsten att städa är enkel. 

Slutprodukten klarar mycket slitage och har en lång livslängd. Detta är på grund av 

att materialen är utvalda för att klara denna miljö. Den kommer att tåla slag och 

stötar, vilket är ett måste i en hall där många människor befinner sig på en och 

samma gång. Produkten är mycket stabil, eftersom den är placerad på marken och 

inte är uppsatt på väggen. Den är även mycket stabil på grund av att den är bredare 

nertill än upptill. Ännu stadigare blir den när den spänns fast på väggen med 

standardbeslag. Produkten kommer att passa alla, den ger möjlighet att använda den 

på valfritt sätt. Den går att sitta på, eller låta barnen stå på avsatsen för att komma 

högre upp, eller endast använda som stöd vid påtagning av kläder. Barnen kan 

använda den för att bli längre och nå upp kläderna. Avsatsen är inte för hög för att 

bli osäker för barn. Det finns inget standardmått på hur hög en avsats i hallmiljöer 

får vara, men 30 cm anses inte vara en farlig fallhöjd.  

Produkten kommer vara flyttbar och kunna placeras på många olika sätt. Där är det 

endast fantasin som sätter stopp. Den kan anpassas till små som stora utrymmen. 

Den kan placeras ensam eller flera stycken tillsammans, eller längst med en vägg eller 
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i en klunga. Den är enkel och lekfull i sin form, eftersom den kan placeras på olika 

sätt och vara i olika färgkombinationer som passar in i miljön.  

Produkten är lätt att förstå och ger en möjlighet till att hålla ordning och reda runt 

omkring sig. Den har god förvaring för kläder samtidigt som den är enkel i sitt 

uttryck. I och med att den erbjuder olika sätt till användning så uppmanar den barnen 

att i låg ålder lära sig att klä på sig kläder. Detta underlättar förskolelärarnas arbete. 

Slutprodukten innehåller lådor som kommer att kunna dras ut av barnen själva. 

Eftersom det finns ett stopp på skenan där lådorna glider på kommer det inte finnas 

en risk att de ramlar ner och orsaker skador och oreda.  Det finns ett ergonomiskt 

tänk i produkten som vart med från första början. Det blir mer ergonomiskt arbete 

när det finns en sittplats, ryggen blir inte böjd och mindre tunga lyft krävs när barnen 

kan stå på avsatsen och komma upp i en högre nivå.  

Skoförvaringen löstes genom att sänka ner innandelen i produkten. Detta för att 

skorna inte skall ta för stor plats från den övriga förvaringen utav kläder osv. I och 

med denna nedsänkning förloras en del av utrymmet med förvaringen för 

vinterkläder osv. Dock utnyttjas den plats som finns kvar genom att designa lådan så 

att inget annat utrymme går förlorat. Förvaringen i nedersta delen av produkten 

håller ändå måtten att större kläder skall få plats.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta funktioner som var krav, önskades 

eller var behov integrerades i slutprodukten på ett eller annat sätt.   

 

5.3 Material 

Slutprodukten kommer att vara i olika material. Sidväggarna kommer att vara i 19 

mm MDF som är beklädd i melamin i björk. Detta material valdes för att få ner 

kostnaderna på slutprodukten. Nackdelen med materialet är att det inte är det mest 

slitstarka. Melaninet som valts att användas är i den ljusaste nyansen för att ge en 

stilren känsla. Ett lugn skall finnas in i hallen, ett utrymme där det redan är kläder 

med mycket färger och rörigt. Två färgserier kommer att göras, som slutkund kan 

välja mellan och kombinera ihop på valfritt sätt. Den ena färgskalan kommer att gå i 

ljusa nyanser av färger. Detta för att få in en härlig färgskala i rummet, samtidigt som 

den inte får bli för skrikig och ta all uppmärksamhet. Lådorna kommer även att 

kunna erbjudas i en gråskala, för att kunna passa in i andra miljöer än förskolor, där 

färgerna i färgskalan inte passar in. Det kan vara ett alternativ till de förskolor som 

exempelvis redan har en kraftfull färg på väggarna och hellre har en mer nedtonad 

hallmöbel. Gråskalan passar ihop med alla färger och ger alla ett alternativ. Valet 

finns då också att kunna passa ihop gråskalan med färgskalan för att ge 

hallmöblemanget en personlig touch med spännande kombinationer. Dessa färger 

skall ge alla inblandade ett lugn, samtidigt som de skall vara lekfulla och tillfredställa 

barnens önskemål om färgsättningen. En tanke bakom färgvalet är även att kläderna 
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barnen äger är i många olika färger och skall befinna sig i slutprodukten samtidigt. 

Kläderna och färgerna skall i största mån passa med varandra och skapa harmoni i 

hallen. Det ligger även i tiden att ge ett alternativ till de kulörtstarka grundfärgerna 

som de flesta skolprodukterna idag har.  

Kanterna kommer vara i MDF och därför få en brunare ton. Detta kommer lösas 

med att lacka sidorna med en vit ton, för att bättre passa ihop med sidväggarna, och 

för att skapa en helhet i slutprodukten.  

Lådorna kommer att tillverkas in MDF, för att även där dra ner kostnaderna för hela 

slutprodukten. Dessa två lådor som befinner sig på produkten kommer att 

efterbehandlas med lackning. Detta för att få den lekfulla och stilrena känslan. Ytan 

kommer att bli glansig och med en klar färg. Anledningen till detta är att den lekfulla 

och barnsliga känslan även skall befinna sig i produkten, eftersom den skall passa till 

förskolor.  

På sittdelen på slutprodukten kommer det att vara en linoleummatta i svart. Denna 

svarta nyans har valts för att passa in i de allra flesta hallar med olika färger. En 

annan anledning till att den svarta nyansen har valt är för att försöka hålla rent. Smuts 

syns inte lika mycket på svart som exempelvis vitt. Linoleummattan är heller inte helt 

täckande svart, utan melerad, vilket gör att smutsen syns ännu mindre.  

I nedsänkningen kommer det att befinna sig en plåt med upphöjda kanter på 20 mm. 

Denna plåt kommer att pulverlackerats i en svart nyans för att passa in med den 

svarta linoleummatta som kommer att ligga på sittdelen. Detta görs även för att hålla 

produkten så enhetlig som möjligt.  

Materialen på beslagen kommer att vara i metall. Vilket ger en stryka och kvalité som 

en sådan produkt behöver. Det kommer även att vara standardbeslag för att sätta fast 

den på väggen. Dessa standardbeslag kommer även vara i metall.  Konstruktionen 

med beslagen kommer inte att synas på utsidan. Det kommer bli en enhetlig produkt 

med uttänkta detaljer som passar in överallt i dess material och färger.  
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5.4 Färgskala 

Produkten kommer att erbjudas i två olika färgskalor, för att kunna passa in i de 

flesta förskolor. En färgskala kommer att vara gråskala, med cirka 4 olika nyanser av 

grått. Dessa kommer att på ett estetiskt sätt gå att kombinera ihop. Ett komplement 

till denna gråskala kommer vara en färgskala med ljusa lekfulla färger som 

tillsammans bildar härliga färgkombinationer. Gråskalan och färgskalan skall kunna 

mixas för att ytligare hitta roliga kombinationer som gör hallen personlig. 

5.5 Produktion/Konstruktion 

Sabina inredningar kommer att stå för produktionen. Både av prototyp och av den 

eventuella serieproduktionen framöver. Slutprodukten kommer att anpassas till deras 

befintliga produktion, för att få ned kostnaderna ut mot slutkund. Produkten 

kommer att serietillverkas. Till en början kommer Frimeko AB att sätta ihop 

produkten innan den skall ut till slutkund, för att underlätta arbetet hos förskolorna. 

När det sedan blir en större produktion, kan vissa konstruktionsförändringar göras 

för att slutkunden själv skall kunna sätta ihop den. Då kommer det behövas en 

brukanvisning med konstruktionslösningar. 

Det är ingen komplicerad konstruktion i slutprodukten. Den består av olika delar 

som kommer att sättas ihop med varandra. Dessa delar kommer att formatsågas och 

sedan bearbetas med CNC-teknik. De kommer sättas ihop med varandra med kex 

som fungerar på liknande sätt som träpluggar, men med en större anläggningsyta som 

ger en starkare limfog. Dessa kex används ofta vid hopsättning av träskivor och är en 

osynlig fog. Dessa användes för att inte ha några synliga beslag.  Lådorna monteras 

även dem med hjälp av kex och kommer att vara på skenbeslag med en funktion där 

lådorna inte snabbt slår igen. Detta för att inte orsaka onödiga smällar och oljud i 

hallen. Även lådan uppe kommer att vara försedd med detta skensystem. 

Efterbehandlingen på slutprodukten är lackning av kanter och lackning av lådorna.  
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5.6 Vidareutveckling 

Slutprodukten kan komma att behöva göra vissa ändringar, dels för att passa in i den 

befintliga produktionen samt för att vissa kostnader eventuellt måste minska. Vid 

eventuell serietillverkning kommer material och konstruktion behöva diskuteras ännu 

en gång. Bruksanvisningar kan behövas göras ifall slutprodukten skall direkt ut till 

kunden och uppsättningen skall ske själv. Samarbetet kommer att fortsätta med 

Frimeko AB, dels med detta fortsatta arbete och med eventuellt andra projekt. 

 

5.7 Slutprodukt 
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6. Slutsats 

Examensarbetet har vart en stor utmaning. Projektet har hela tiden utgått från 

funktionerna som bör finnas med i en produkt som denna, vilket har vart den största 

utmaningen. När det handlar om en produkt som skall användas dagligen och skall 

innehålla funktioner som andra produkter inte innehåller ställs det mer krav på 

designarbetet. Arbetet har redan från början gått ut på att ha kontakt med 

brukargrupperna. Detta för att hela tiden få feedback på vad som fungerar och inte 

fungerar i vardagen. Denna kontakt har i detta arbete vart mycket viktigt, eftersom 

denna produkt kommer att användas flitigt varje dag och samtidigt ha höga krav på 

hållbarheten. 

Funktionerna har helt enkelt styrt detta projekt från början. Detta gjorde att 

formgivningen kom i andra hand. Det var att utgå från vad som måste finnas med i 

produkten, och sedan ge dessa funktioner ett skal som kan passa i de flesta miljöer 

och de flesta människor. 

 Det har vart en utmaning att inte designa efter ens egen smak och stil, utan passa in 

produkten i ett företags befintliga sortiment. Detta är något som i början ansågs som 

mycket svårt, men blev en mer självklarhet efter ett tag. Detta projekt har varit ett bra 

industridesignarbete, där det handlar om att uppfylla arbetsgivarens och kundens 

krav. Det har varit lärorikt att få deltagit i ett riktigt projekt som förhoppningsvis 

kommer produceras och bli en del av marknaden.  

Under arbetets gång har problem uppstått när det finns tre olika målgrupper att ta 

hänsyn till. Produkten skall huvudsakligen anpassas till barnen, men även föräldrarna 

och förskolelärarna skall kunna utveckla sitt arbete med produkten till det bättre. 

Storleken på människorna i målgrupperna varierar oerhört mycket, men 

slutprodukten kan dock gynna alla målgrupper på det ena eller andra sättet. Det var 

målet med arbetet, att på något sätt kunna underlätta arbetet för alla inblandade.  

Projektet har utförts under vissa tidsramar. Därför kan det bli vissa ändringar i 

efterhand som måste göras. Detta för att passa in i den befintliga produktionen samt 

för att eventuellt få ner priset på varan när den skall ut till slutkund.  

Slutprodukten kommer att konkurrera på marknaden. Den innehåller vissa delar som 

är nytänk och erbjuder funktioner som andra liknande hallmöbler inte gör. Den 

kommer sluta på ett högre pris, men kunderna kommer se denna och tänka att den 

innehåller de funktioner som faktiskt saknas. Det handlar mycket om att 

marknadsföra slutprodukten på rätta sättet så funktionerna och fördelarna kommer 

fram i jämförelse mot de andra. Sedan är det upp till kunderna ifall de är beredda på 

att lägga lite mer pengar på fler funktioner, och god kvalité.  

Projektet har flutit på bra från första början. Detta tack vara mitt goda samarbete 

med Frimeko AB. De har hjälpt mig med alla mina problem jag stött på och gett mig 
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råd och vägledning. Detta är jag tacksam för!  

Jag vill även tacka min handledare på Högskolan på Gotland, Bo Löfgren, för stöd 

och vägledning genom hela projektet.  
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8. Appendix 

 

8.1 Frågor till barnen: 

Hur tycker du att er befintliga hall fungerar? Bra? Dåligt? Varför? 

 

Får alla plats ordentligt? Eller turas ni om att klä på er? 

 

Önskas en sittplats? 

 

Vilken form gillar du? Organisk/mjuk? Rak/hård? Varför? 

 

Vad är din favoritfärg? Varför? 

 

 

 

8.2 Intervju föräldrarna: 

 

Hur gammalt är ditt barn? 

Går hon/han på förskola? Dagis? Dagmamma? 

Om inte, planerar ni att placera barnet där i framtiden? 

 

 

Ser du några/något problem med de befintliga hallmöblerna som finns på 

förskolorna idag? 

I sådana fall vad? Är de 

 Otillgängliga? 

Komplicerade? 

För lite plats? 

För få fack, för exempelvis vantar mm? 

Är storleken på facken för stora/små/lagom? 
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Oergonomisk? Måste ni böja er osv. vid användning?  

Övrigt 

 

Har du några önskemål med designen?  

 

Skall den endast vara anpassad för barnen?   

Vilka funktioner saknar dagens hallmöbel? 

Vad tycker du om att färgsätta produkten?  

Vad tycker du om grafiska mönster på produkten? 

Vad skulle tilltala dig för förälder? 

Skulle du vilja ha en gemensam bänk där du kan klä på ditt barn kläder?  

Eller en enskild plats där detta kan ske? 

Önskemål hur denna plats kan se ut? 

Vad skulle underlätta ert arbete med att klä på barnen? 

 

 

 

Denna produkt är det som utvecklas.  

Tack för hjälpen!  

Hälsningar Carin Wictorsson 

industridesigner, Högskolan på Gotland 
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8.2 Intervju förskolelärare 

Hur upplever du miljön i hallutrymmet? 

Stressigt? 

Trångt? 

Oorganiserat? 

Rörigt? 

Övrigt 

Hur fungerar upplägget i er hall idag? 

 

Vilka problem stöter ni dagligen på i användningen av produkten? 

 

Vad är det mest negativa med hallutrymmet idag? Positiva? 

 

Hur hanterar barnen produkten? 

 

Vart/när uppstår problem? 

 

Har någon av personalen belastningsskador? 

 

Kan arbetet i hallen bidra till mer skador? 

 

Har ni några önskemål? 

 

Vad är det viktigaste i hallen? Vad måste finnas där? 

 

Tack för hjälpen!  

Hälsningar Carin Wictorsson  

industridesigner, Högskolan på Gotland 
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8.3 Tidsplanering 

Projektets innehåll består utav tre olika faser. 

Fas ett, 21 mars – 8 april 

Den första fasen av arbetet består främst av analysarbete, och vissa analyser kommer 

utföras innan projektets start. Dessa analyser är främst för medvetandet om bristerna 

i de befintliga produkter och krav och funktioner som fattas. Intervjuer kommer 

göras med både elever, lärare och föräldrar. I denna fas kommer även en 

marknadsundersökning och konkurrensanalys utföras samt förberedelser för det 

kommande arbetet, så som eventuella snickare som kan tillverka en prototyp osv.  

Sammanfattning av fas ett: 

Projektplanering 

Krav och funktionsanalys 

Informationsinsamling 

Marknadsundersökning 

Målgruppsanalys 

Kontakt med eventuella tillverkare av prototyp 

 

Fas två, 11 april – 6 maj 

Den andra fasen kommer bestå utav idégenerering, med idéskisser och 

funktionsförslag. Olika förslag tas fram till de funktioner som behöver finnas med i 

slutprodukten och slutligen cirka tre olika skissförslag. Detta kommer att redovisas 

muntligt för uppdragsgivaren. Efter en diskussion angående formgivning och 

funktionsförslag med Frimeko kommer ett utav koncepten väljas och 

vidareutvecklas.  

Sammanfattning av fas två: 

Idéskissning 

Presentation för uppdragsgivare 

Val av idélösning och vidareutveckling 

 

Fas tre, 9 maj – 27 maj 

Efter att ett koncept valts kommer detta att vidareutvecklas. Mindre modeller 

kommer att göras för att se vilken storlek slutprodukten skall ha samt även att 

formgivningen fungerar i den rätta skalan. Detta arbete kommer hela tiden att 

uppdateras hos uppdragsgivaren. I denna fas kommer även 3D-modeller, 

formritningar och enklare konstruktionsritningar att tas fram efter behov till 

tillverkarna. En prototyp kommer att tillverkas. 
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Sammanfattning av fas tre: 

Skissmodeller 

Vidareutveckling 

Konstruktion 

Produktion 

Tillverkning av prototyp 

 

Presentation och uppföljning, 30 maj och framåt. 

Examensarbetet kommer redovisas 30 maj 2011 vid Högskolan på Gotland. Efter 

denna presentation kommer prototypen och arbetet ställas ut vid 

examensutställningen i Visby. Efter detta återstår eventuellt vissa förändringar och 

vidareutveckling innan slutprodukten sätts i produktion. Detta arbete kommer 

utföras tillsammans med Frimeko AB.  

  

 

 


