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Denna uppsats är ett examensarbete i integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. 
Rapporten redogör för utvecklingen av en hundgrind som är anpassad för hemmabruk. Syf-
tet med projektet har varit att ta fram en estetiskt tilltalande produkt som är anpassad efter 
kundens behov.

Projektet har genomförts i fyra faser; planering och förtydligande av uppdrag, konceptuell 
design, konceptutveckling samt detaljdesign. I samtliga faser har olika miljöaspekter vävts 
in, för att den färdiga produkten skall utgöra minimal miljöpåverkan. Miljöfokus har i första 
hand integrerats i projektet i form av livscykelanalyser och en checklista för hållbar utveck-
ling.

Resultatet av projektet är en grind som till största del utgörs av perforerad aluminiumplåt. 
Grinden är flexibel till bredden så att den går att fästa i de flesta standarddörrkarmar. 

Sammanfattning

This is a bachelor thesis in integrated product development, which was performed at the Uni-
versity of Skövde. The report considers the development of an indoor dog gate. The purpose 
of the project was to develop an aesthetic appealing product that suits the customers’ needs.

The project was performed in four phases; planning and task clarification, conceptual design, 
embodiment design and detail design. In all of the phases different environmental aspects 
have been considered, so that the final product solution will affect the environment at the 
minimum. This was done by performing life cycle assessments in different phases of the pro-
ject and by following a checklist for sustainable development.

The result of the project is a gate, which mainly is made of perforated aluminum. The gate´s 
width is flexible to suit most of the standard doorframes.

Abstract
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Denna period har kantats av både motgångar och framgångar om vartannat. I ena stunden har 
allt känns hopplöst och i nästa stund har allt känts jättebra. Denna cykel har upprepat sig om 
och om igen, men till slut kändes det som om alla pusselbitar föll på plats. I med och motgång 
har vi fått stöd av vissa personer som vi skulle vilja tacka här.

Till att börja med vill vi ge ett jättestort tack till vår huvudhandledare Anna Brolin som har 
ställt upp till 100 % och kommit med nya idéer om tillvägagångssätt då det har gått lite trögt.

Vi vill även rikta ett tack till vår biträdande handledare Lennart Ljungberg som har delat med 
sig av sina stora kunskaper om material och tillverkningsteknik och gett feedback på resultat 
under vägens gång.

Tack även till Anders Biel för hjälp med hållfasthetsberäkningar.

Ett tack riktas också till Stefan Z för hjälp vid modellbygge.

Tack också till Christer Granström som har ställt upp och svarat på frågor om bland annat 
dörrkarmar.

Vi vill också rikta ett tack till de personer på olika företag som har ställt upp och svarat på våra 
frågor eller på annat sätt varit behjälpliga: Anders Ragnarsson vid Smurfitkappa-Lagamill, 
Olivia Nilsson vid jordbruksverket, Per Andréen vid SAPA, Michael Gustavsson vid Kavel-
brogymnasiet och Gunnar Ekman vid RMIG.

Avslutningsvis vill vi även rikta ett tack till alla våra klasskamrater som vi hela tiden har bollat 
idéer med.
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1.1 Bakgrund
Många hundägare idag använder kompostgaller för att skärma av ett rum från hundar. I hem-
mamiljö kan dessa te sig som estetiskt oattraktiva. Huruvida befintliga lösningar är estetiskt 
attraktiva eller ej bygger givetvis på subjektivt tyckande. En sanning är dock att kompostgall-
ren skiljer sig i utseende från vanlig heminredning. 

Utöver kompostgaller finns på marknaden en stor mängd grindar som riktar sig till barn och/
eller djur. Gemensamt för dessa lösningar är att de har en gallerkonstruktion som för tankarna 
till fängelsemiljöer, något som kan uppfattas som negativt i ett hem. De lösningar som finns är 
inte heller anpassade till olika kunders behov, varken gällande funktion eller utseende.

I Sverige finns ca 729000 hundar. Dessa är fördelade på ca 552000 hushåll (SCB, 2007). 2010 
registrerades 57900 hundar hos svenska kennelklubben. Motsvarande siffra 2009 var 58712 st. 
(Svenska Kennelklubben, 2011a) Ett rimligt antagande då det gäller Europa är att hundhushål-
len utgör en stor andel bland de 62 miljoner hushåll som har husdjur (IFAH, 2011).

Av ovanstående siffror går det dra slutsatsen att det sannolikt finns en marknad för en ny pro-
dukt som skärmar av från hundar. Bara i Sverige finns det en målgrupp bestående av 552000 
hushåll. Siffrorna visar även att det sannolikt finns en stor målgrupp utanför Sverige.

1.2 Organisatorisk miljö
Projektet har bedrivits i egen regi vid Högskolan i Skövde, där ett projektarbetsrum inreddes 
i början av projekt. Handledare och biträdande handledare till examensarbetet har varit Anna 
Brolin respektive Lennart Ljungberg. Projektet har till viss del även bedrivits i högskolans 
verkstad där modeller och prototyp har byggts.

1.3 Problemformulering
Problemet med befintliga lösningar, och då i huvudsak kompostgaller, är att det är omstän-
digt att montera fast dem i dörrkarmar. Detta beror dels på att det inte finns något fäste för 
montering och dels för att de inte är justerbara för att passa olika dörrmått. Problemet är även 
att befintliga lösningar på marknaden inte passar in i hemmets interiör då de, på subjektiva 
grunder, kan anses vara estetiskt oattraktiva samt att många av dem för tankarna till fängelse-
miljöer. De grindar som finns är inte heller anpassade till olika kunders behov.

Detta projekt syftar till att lösa problemet med rumsavskärmning för hundar bättre än vad 
befintliga lösningar gör genom att integrera kundens krav och önskemål. Detta präglar hela 
utvecklingsprocessen. Bättre i detta fall avser anpassning till kunden och dennes hem. Ett yt-
terligare problem som har blivit allt viktigare att ta hänsyn till är varje enskilds produkts mil-
jöpåverkan under dess livscykel. Den slutliga lösningen på problemet bör alltså helst utgöra 
minimal miljöpåverkan.

1 Inledning
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1.4 Syfte
Syftet med projektet har varit att uppnå de mål som beskrivs nedan. Enligt Höst et al. (2006) 
är målformulering av examensarbetet en viktig process där Högskolans, examensarbetarens 
och uppdragsgivarens mål bör finnas med. I detta fall har endast högskolans mål samt de 
personliga målen angivits.

1.4.1 Högskolans mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

• planera, driva, genomföra och reflektera över produktutvecklingsprojekt,
• på egen hand applicera tidigare inhämtade kunskaper om metoder och verktyg inom  
 design, ergonomi, konstruktion och produktion,
• identifiera och använda existerande kunskap relaterat till uppdragets innehåll,
• utforska och specificera problem och generera och utvärdera lösningsförslag samt
• muntligen, visuellt och skriftligen kommunicera sin arbetsprocess och slutliga lösn- 
 ingsförslag. (Högskolan i Skövde, 2011)

1.4.2 Personliga mål
De personliga målen har varit att lära mer om integrerad produktutveckling, designproces-
sen, hur produktutveckling kan fungera i verkligheten samt hur hållbar utveckling kan inte-
greras i detta arbete.

1.5 Avgränsningar
Målet med projektet har varit att ta fram en produkt som är anpassat efter befintliga tillverk-
ningsmetoder. Uppdragsgivarnas mål var även att slutkonceptet skulle vara helt färdigt för 
produktion. I och med att samarbetet avbröts bestämdes dock att slutkonceptet skall vara 
möjligt att tillverka och sälja men att behov av ytterligare eventuella detaljjusteringar får före-
komma om dessa är så små att de utan större problem går att lösa. 

En annan avgränsning som har gjorts är att slutprodukten i första hand kommer att vara av-
sedd för små hundraser och valpar eftersom kundundersökningar visade att rumsavskärm-
ningar främst används då hunden är valp.

Inledning
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2.1 Dörrkarmar
Bredden på dörrar i Sverige följer SIS standard (se tabell 2.1). Den vanligaste dörren för in-
nerdörrar i Sverige är enligt snickare Christer Granström1  ”90 karm” som i tabellen betecknas 
9M, medan 10M är vanligast för ytterdörrar. Vid utveckling av hundavskärmningsprodukten 
avgränsades arbetet genom att utesluta de två ytterlighetsmåtten det vill säga 7M och 15M. 
Ett krav för produkten är således att den skall kunna fästas i dörrkarmarna 8M till 13M. Som 
önskemål sattes dock att produkten skall kunna fästas även i 7M- och 15M-karmar (tabell 2.1).  

Det smalaste måttet på varje karm, där grinden är tänkt att fästas, räknas ut genom att minska 
karmfalsbreddmåttet (tabell 2.1) med 20 mm enligt Granström1 och egna mätningar. Detta 
result erar exempelvis i att den minsta bredden för 9M blir 810 mm. I kravspecifikationen 
 (tabell 4.4) står av denna anledning som krav att grinden skall ha bredden 710 ± 10 mm, 810 
± 10 mm, 910 ± 10 mm och 1210 ± 10 mm. Som önskemål står det att grinden skall ha bredden 
610 ± 10 mm och 1410 ± 10 mm. ± 10 mm refererar till eventuella variationer i dörrbredd.

Ur tabell 2.1 framkommer även att en normaltjock dörr är 40 mm. Detta mått sattes till högst 
tillåtna bredd i kravspecifikationen (tabell 4.4) så att avskärmningen med säkerhet får plats i 
en vanlig dörrkarm.

2 Förutsättningar

Tabell 2.1. Svensk standard för dörrmått (CS Inredningar, 2011).

1Personlig kontakt 2011-02-02

bredd höjd bredd höjd bredd höjd bredd höjd tjockl.

7M 21 M 690 2090 630 2045 626 2040 40

8M 21 M 790 2090 730 2045 726 2040 40

9M 21 M 890 2090 830 2045 826 2040 40

10M 21 M 990 2090 930 2045 926 2040 40

13M 21 M 1290 2090 1230 2045
826 + 
399

2040 40

15M 21 M 1490 2090 1430 2045
826 + 
599

2040 40

7M 20 M 690 1990 630 1945 626 1940 40

8M 20 M 790 1990 730 1945 726 1940 40

9M 20 M 890 1990 830 1945 826 1940 40

10M 20 M 990 1990 930 1945 926 1940 40

Beteckningar Karmyttermått Karmfalsmått Dörrmått
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2.2 Hundar
I tabell 2.2 visas de fem vanligaste hundraserna baserat på nyregistreringar av hundar bland 
svenskar år 2010 hos Svenska Kennelklubben. I tabell 2.3 visas de fem mest förekommande 
hundraserna i svenska hem, enligt jordbruksverket. I tabellerna framkommer även mankhöjd 
och vikt. De fält som har markerats med * saknar tillgänglig data. Data i tabellerna är hämtat 
från Svenska Kennelklubben (1995, 2000, 2003a, 2003b, 2003c, 2004 & 2011b) samt från Specific 
(2011) och personlig kontakt med Olivia Nilsson vid jordbruksverket2. Ett tillägg till tabellerna 
är att det finns 9767 st. registrerade Golden retriever i Sverige enligt jordbruksverket.

Tabell 2.2. Vanligaste nyregistrerade hundarna 2010.

Hundras Antal registreringar Mankhöjd (cm) Medelvikt (kg)
Labrador retriever 2197 55-57 29,5 
Schäfer 2092 55-65 35 
Golden retriever 2051 51-61 29,5 
Jämthund 1742 52-65 *
Cocker spaniel 1294 38-41 14 

Tabell 2.3. Vanligaste hundarna i svenska hem enligt jordbruksverket.

Hundras Antal hundar Mankhöjd (cm)  Medelvikt (kg)
Schäfer 31255 55-65 35 
Golden retriever 23431 51-61 29,5 
Labrador retriever 22966 55-57 29,5 
Jack russel terrier 18467 25-30 5,5 
Jämthund 18467 52-65 *

    
I kapitel 1.5 under avgränsningar framkommer att grinden riktar sig till små hundar och valp-
ar. I detta projekt har små hundar definierats som alla hundar under medelvikt bland de i 
Sverige mest populära hundraserna.

Baserat på tabell 2.2 & tabell 2.3 räknades medelvikten ut bland de vanligast förekommande 
och de mest populära hundarna i Sverige (ekvation 2.1). Detta gjordes genom att multiplicera 
medelvikten för Labrador retriever, Schäfer, Golden retriever, Cocker spaniel och Jack russel 
terrier med antalet registrerade hundar hos jordbruksverket inom den aktuella hundrasen och 
sedan addera produkterna med varandra. Summan dividerades sedan med summan av det 
totala antalet registrerade hundar för de nämnda raserna.

((22966*29,5+31255*35+23431*29,5+9767*14+18467*5,5))/(22966+31255+23431+9767+18467)≈23kg ekvation 2.1

Att hundars medelvikt är ca 23 kg bekräftas även av en studie om hundars beteende. 140 hun-
dar av olika raser deltog i studien och medelvikten bland dessa var 23 kg (Herron et al., 2009).

Vid beräkning av kraft som hundgrinden skulle tåla antogs att grinden skulle klara av att en 
hund av medelvikt skulle kunna sitta på grinden då den låg i uppspänt läge mellan två punk-

Förutsättningar

2Personlig kontakt 2011-01-26
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ter. Belastningsfallet visas i figur 2.1 För att fastställa kraften som påverkar grinden användes 
även en säkerhetsfaktor 2, vilket innebär att den konstrueras för att stå emot en kraft som är 
dubbelt så stor som den antas utsättas för. Den totala kraften som grinden bör klara av är alltså 
450 N enligt ekvation 2.2.

23*g*2≈450 N ekvation 2.2

Att beräkningarna utgår ifrån att hunden 
sitter/står/ligger på grinden kan också 
ses som en säkerhetsfaktor då grinden är 
tänkt att användas stående. Att grinden 
skall tåla denna kraft sattes som krav i 
kravspecifikationen (tabell 4.4).

2.2.1 Höjd på hundgrind
Enligt Gyllensten (2008) är förmågan att lagra minnesbilder är en viktig mental egenskap hos 
hunden. Det är bland annat med hjälp av minnesbilder som det går att lära hunden att koppla 
ihop kommandon med beteenden, samt att skapa rutiner och gränser för hur den får bete sig. 
Det gäller att vara konsekvent för att göra inlärningen så framgångsrik och enkel som möjligt. 
Gyllensten (2008, s. 71) skriver:

”Det du som hundägare accepterar idag – bildar norm för hundens morgondag. Ju längre du accepterar 
något hunden gör, trots att du inte uppskattar det, desto starkare blir hundens minnesbild av att detta 
är tillåtet, och är som regel svårare att ändra på.”

Höjden på grinden är alltså av mindre relevans. Det viktigaste är, efter tolkning av resone-
manget ovan, att tidigt lära hunden vad som gäller när grinden är stängd och att det inte är 
tillåtet att hoppa över grinden. 

Höjden på existerande hundgrindar varierar stort enligt marknadsundersökningen (bilaga 3) 
så att rakt av använda befintliga mått var inte något alternativ. Enligt en fokusgrupp (kapitel 
6.3.2) ansågs att 70-80 cm var tillräckligt högt för att utgöra ett hinder för en valp och samtidigt 
ge ägarna tid att skapa rutiner innan hunden blir fullvuxen, samtidigt som höjden leder till att 
dörröppningen inte skyms för mycket.

Schäfer och jämthund är de hundar i tabell 2.2 och tabell 2.3 som har högst mankhöjd. Schä-
ferns längd är ca 17 % längre än mankhöjden (Svenska Kennelklubben, 1995). Detta betyder 
att en schäfer med mankhöjden 65 cm har en kroppslängd som är ungefär 76 cm. Detta mått 
har använts som riktmått för hur hög grinden skall vara (tabell 4.4), då ett rimligt antagande 
är att det svårt att ta sig över något som är lika högt som vederbörandes egen längd. Dessutom 
är det 11 cm högre än de högsta hopphindren som används vid agilitytävlingar (Hansson, 
2001). Att höjden på grinden delvis har bestämts utifrån schäferns storlek kan även ses som 
en säkerhetsfaktor då schäfer anses vara en stor hund och ej en liten hund till vilka produkten 
huvudsakligen riktar sig.

Förutsättningar

Figur 2.1. Belastningsfall.
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2.3 Estetik
I Problemformuleringen (kapitel 1.3) hävdas att befintliga lösningar på marknaden är estetiskt 
oattraktiva. I detta kapitel redogörs för begreppet estetik.

Monö (1997, s. 27) definierar estetiken i industridesign som ”läran om effekten av produktens 
gestalt på mänskliga sinnen”. Den tyska filosofen Alexander Gottlieb Baumgarten som var 
den första att omnämna estetik som en vetenskap år 1750 definierade estetik som ”sinnenas 
kunskap”. Detta kan sättas i kontrast till den kunskap som finns i minnet. 

Ordet estetik i filosofiskt vetenskapliga sammanhang har alltså endast en dryg 250-årig his-
toria. Fenomenet verkar dock ha funnits med genom hela mänsklighetens historia även om 
innebörden i begreppet har förändrats. 

Konstteoretiker har kopplat samman begreppen konst och estetik. Men estetik bör inte kopplas 
samman med konst i ett industridesignsammanhang. Konst är något som inte nödvändigtvis 
behöver förstås. Design däremot är något som måste förstås. I ett industridesignsammanhang 
handlar estetik snarare om hur sinnena tilltalas och hur en människa förstår hur de ingående 
komponenterna och helheten av dess gestalt skall tolkas (Monö, 1997).

 

Förutsättningar
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Produktutvecklingen har följt en process som är utarbetad av Pahl & Beitz (2006). Processen 
består av fyra huvudfaser:

1. Planering och förtydligande av uppdrag
2. Konceptuell design
3. Konceptutveckling
4. Detaljdesign

Pahl & Beitz (2006) förespråkar emellertid ett iterativt tillvägagångssätt. Det iterativa tillväga-
gångssättet har också i hög grad implementerats i den aktuella processen.

I den första fasen, planering och klargörande av uppdraget, undersöks marknaden inklusive 
kundbehov och konkurrerande produkter och uppdraget specificeras ytterligare. Resultatet 
av fasen är en kravspecifikation.

I den andra fasen, konceptuell design, tas principiella lösningar fram. Dessa lösningar utvär-
deras och den eller de bästa lösningarna vidarebearbetas i nästa fas.

I den tredje fasen, konceptutveckling, vidarebearbetas tidigare utvecklade lösningar. Dessa 
utvärderas sedan mot varandra samt mot tekniska och ekonomiska kriterier, vilket leder till 
att en preliminär utformning tas fram. Den preliminära utformningen förbättras sedan för 
att fastställa en definitiv utformning. I detta fall delades den tredje fasen in i två konceptut-
vecklingscykler varpå ett koncept valdes till slutkoncept. Därefter utvecklades och fastställdes 
produktens geometriska layout. En geometrisk layout är ett slags schema som visar de dimen-
sionella relationerna och positioneringen av olika delar i produkten (Ulrich & Eppinger, 2008). 
Ur den geometriska layouten tas sedan produktens slutgiltiga utformning fram. 

I den fjärde och avslutande fasen, detaljdesign, bearbetas och specificeras detaljer i konceptet, 
såsom former, dimensioner och material.

3.1 Livscykelanalys
Målet med att göra en livscykelanalys är att skaffa en så bra bild som möjligt av en produkts 
totala miljöpåverkan för att kunna använda den informationen till att minska påverkan på 
miljön (Carlsson & Pålsson, 2008). Bauman & Tillman (2004) menar dock att det är svårt att 
utföra en fullskalig livscykelanalys vid produktutveckling då konkret data om produkten 
vanligtvis saknas. Bauman & Tillman (2004) menar vidare att livscykelanalysen bör anpassas 
till produktutvecklingsprocessen. Förslagsvis nämns bland annat datorbaserade verktyg som 
snabbt ger en bild av miljöpåverkan.

I detta projekt har datorprogrammet CES Edupack (2010 & 2011) använts för att göra en 
bedöm ning av miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och energiåtgång. Denna bedöm-
ning har skett i olika skeden av processen. Resultatet av analyserna har sedan varit en del i 
bedömningen av materialval. Även slutkonceptet har analyserats för att ge en bild av dess 
miljöpåverkan. 

3 Metod
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4.1 Benchmarking
Benchmarking är en process där data för olika befintliga produkter på marknaden skrivs ner 
i en tabell. En förståelse för konkurrerande produkter är viktigt för att framgångsrikt kunna 
segmentera en ny produkt. Benchmarkingen kan även erbjuda en idébank för utformning av 
den nya produkten (Ulrich & Eppinger, 2008). I figur 4.1 visas ett kompostgaller, en barngrind 
och en djurgrind som identifierades i den undersökning som gjordes.

Samtliga produkter i benchmarkingen i bilaga 3; kompostgaller, barngrindar och djurgrindar 
placerades ut i ett diagram (figur 4.2) där y-axeln står för höjd på grinden, vilket kan härledas 
till storlek på hunden, och där x-axeln står för kostnaden på produkten. Det är viktigt att på-
peka att placeringarna i diagrammet är ungefärliga. 

4 Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag

Figur 4.1. Några konkurrerande produkter: Kompostgaller, barngrind och djurgrind.

Figur 4.2. Marknadssegmentering.
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Genom att studera diagrammet i figur 4.2 blir det tydligt att de flesta produkter som är riktade 
specifikt till djur eller barn ligger i intervallet 500-3500 kr. Således är det önskvärt att slutpro-
dukten i detta projekt kan säljas för under 500 kr eftersom konkurrensen i det segmentet inte 
är lika stor.

4.2 Kundundersökning
Enligt Höst et al. (2008) bör en datainsamling vid komplexa problem som rör människor och 
deras agerande innefatta både kvantitativ och kvalitativ data. Vidare redogör Höst et al. (2008, 
s. 30) för skillnaden däremellan:

”Data som samlas in kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ data utgörs av sådant som kan 
räknas eller klassificeras: antal, andel, vikt, färg etc. Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar, och 
är rik på detaljer och nyanser”

4.2.1 Kundkrav
För att ta reda på kundkrav föreslår Ulrich & Eppinger (2008) studier i form av intervjuer som 
primär metod, samt att eventuellt komplettera denna undersökning med fokusgrupper. Ca 
10-50 intervjuer rekommenderas.

Som ett led i den kvalitativa undersökningen utfördes 12 intervjuer. Det fanns därefter ingen 
anledning att utföra fler, eftersom det upplevdes att ungefär samma svar återkom från samt-
liga intervjuobjekt. Till intervjuerna valdes personer som är, eller har varit hundägare. Även 
en hunduppfödare ställde upp och svarade på frågorna.

Till hjälp användes en intervjumall som en flexibel grund, d.v.s. den anpassades efter inter-
vjutillfället. Ordningen på frågorna har också anpassats efter hur intervjun har förlöpt. Inter-
vjumallen som användes kan ses i bilaga 4. Ekholm & Fransson (1979) varnar för att ställa 
ledande frågor eftersom svaren på sådana frågor alltför ofta speglar intervjuarens egna åsik-
ter. Samtliga frågor i intervjumallen har med anledning av detta konstruerats för att inte vara 
ledande.

Svaren i intervjuerna bearbetades och översattes till kundkrav. Detta gjordes enligt riktlinjer 
från Ulrich & Eppinger (2008):

• Uttryck kundkraven i termer av vad produkten skall göra, inte hur den gör det.
• Uttryck kundkraven lika specifikt som rådatan.
• Undvik negativa fraser.
• Uttryck kundkravet som ett attribut till produkten.
• Undvik orden måste och skall.

Samtliga kundkrav grupperades sedan efter likhet och ställdes upp i en kundkravslista, vil-
ken kan ses i tabell 4.1. Till varje grupp valdes ett av kraven till huvudkrav, vilket är markerat 
med fet text. Detta krav är det som på bästa sätt upplevdes sammanfatta övriga krav i grupp-
en. Samtliga krav viktades även från 1-3. Viktning gjordes på basis av vad som upplevdes som 

Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag
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viktigast utifrån intervjuerna. Viktningen är alltså gjord ur ett kundperspektiv.

1 = önskvärt
2= helst, om möjligt
3= nödvändigt

Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag

(3)Produkten motverkar passage för hundar 
(3)Produkten motverkar förflyttning
(2)Produkten motverkar överhopp
(2)Produkten motverkar klättring
(2)Produkten upplevs pålitlig

(3)Produkten smälter in
(3)Produkten ger ett luftigt intryck
(3)Produkten smälter in i hemmets interiör
(2)Produkten är diskret
(1)Produkten passar in i trädgården

(2)Produkten lämnar inga kvarstående märken
(2)Produkten behöver ej skruvas fast
(1)Produkten är fristående

(2)Produkten har många användningsområden
(3)Produkten kan användas inomhus
(3)Produkten täcker dörröppningen
(3)Produkten kan användas i trappor
(2)Produkten kan användas till hage
(1)Produkten kan användas utomhus
(1)Produkten medger förvaring av hundtillbehör
(1)Produkten kan användas som skärmvägg

(3)Produkten medger transportering
(3)Produkten medger enkla lyft
(2)Produkten är lätt
(2)Produkten är portabel

(3)Produkten är hållbar mot hundangrepp

(3)Produkten medger god uppsikt
(3)Produkten medverkar till bättre uppsikt över hunden
(3)Produkten medger god sikt för hunden
(3)Produkten medger god sikt för människan
(1)Produkten dämpar ej ljud

(3)Produkten är säker
(3)Produkten är säker för hunden
(3)Produkten är säker för människan
(3)Produkten motverkar att hunden fastnar
(2)Produkten är ej skrämmande för hundar

(3)Produkten är flexibel
(3)Produkten har justerbara mått
(3)Produkten är enkel att justera
(3)Produkten är ej i vägen
(2)Produkten är lätt att ställa undan och ta fram
(2)Produkten behöver ej klivas över
(2)Produkten tar liten plats
(1)Produkten tar liten plats då den ej används

(2)Produkten är enkel att montera
(3)Produkten är enkel att fästa
(3)Produkten är enkel att fästa i varandra

(3)Produkten är lätt att använda
(3)Produkten är lätt att förstå
(3)Produkten är lätt att ta sig förbi

(1)Produkten har låg miljöpåverkan

Tabell 4.1. Kundkrav.

4.2.2 Enkätundersökning
Som ett led i den kvantitativa undersökningen samt för att få ytterligare riktlinjer utfördes en 
enkätundersökning. 

Enkäter består enligt Ekholm & Fransson (1979) av en eller flera fasta frågor. Svarsalternati-
ven brukar vara färdigkonstruerade, så kallade fasta svarsalternativ. Svararen sätter sedan ett 
kryss vid lämpligt svarsalternativ. Fördelen med att utföra en enkätundersökning med fasta 
frågor är enligt Cross (2008) att det går relativt snabbt att genomföra samt att det är lätt att 
översätta svaren till numerisk data.

Undersökningen utfördes under Stockholm Furniture Fair, en möbelmässa som pågick 8-12 
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februari 2011 i Stockholm. 20 personer i olika åldrar och av båda könen deltog i studien. Del-
tagarna ombads besvara vad de föredrog:

1. Flexibel längd eller fast mått?
2. Stilren utformning eller utstickande design?
3. Manuell öppning eller automatisk öppning?
4. Öppnas åt båda håll, som en skjutdörr eller som en snurrdörr?
5. Självstängande eller manuell stängning?

Till varje fråga hörde två eller tre svarsalternativ. Resultatet av undersökningen redovisas i 
tabell 4.2.

 Tabell 4.2. Resultat från enkätundersökning.

4.3	 Kravspecifikation
Enligt Ulrich & Eppinger (2008) bör en kravspecifikation, som bygger på kundkraven, sät-
tas upp efter det att kundkraven har specificerats. Kravspecifikationen är ett dokument som 
säger vad en produkt måste göra, inte vad den måste vara, för att på så vis undvika hänvis-
ning till en specifik lösning. Kraven i dokumentet uttrycks i kvantitativa termer som beskriver 
ett acceptabelt prestandaområde (Cross, 2008). Dokumentet utgör sedan specifikationen som 
används till att bedöma hur bra slutprodukten är (Pahl & Beitz, 2002). I detta projekt har krav-
specifikationen även använts som ett styrdokument vid utformning av produkten.

4.3.1 Förberedelse av kravlista
De kundkrav som identifierats (tabell 4.1) placerades i y-led i en behov-kravmatris (tabell 4.3) 
(Ulrich & Eppinger, 2008). Dessa kundkrav har översatts till tekniska krav i x-led. De tekniska 
kraven som matchar ett visst kundkrav i matrisen har markerats med X. Vissa av kundkraven, 
de som är markerade med gult, var särskilt svåra att översätta till tekniska krav då de bygger 
på subjektiva uppfattningar. I dessa fall har ingen översättning till tekniska krav skett. 

Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag
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Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag

Tabell 4.3. Behov-kravmatris.
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(3)Produkten  medverkar  till  bättre  uppsikt  över  hunden

(1)Produkten  kan  användas  utomhus

(1)Produkten  medger  förvaring  av  hundtillbehör

(1)Produkten  kan  användas  som  skärmvägg

(3)Produkten  är  säker

(3)Produkten  kan  användas  inomhus

(3)Produkten  är  ej  ivägen

(3)Produkten  medger  god  sikt  för  människan

(1)Produkten  dämpar  ej  ljud

(3)Produkten  medger  transportering

(3)Produkten  medger  enkla  lyft

(3)Produkten  motverkar  passage  för  hundar  

(3)Produkten  motverkar  att  hunden  fastnar

(2)Produkten  är  ej  skrämmande  för  hundar

(3)Produkten  medger  god  uppsikt

(2)Produkten  är  portabel

(2)Produkten  behöver  ej  klivas  över

(2)Produkten  tar  liten  plats

(1)Produkten  tar  liten  plats  då  den  ej  används

(2)Produkten  är  enkel  att  montera

(3)Produkten  är  säker  för  hunden

(3)Produkten  är  säker  för  människan

(3)Produkten  är  flexibel

(3)Produkten  har  justerbara  mått

(3)Produkten  är  enkel  att  justera

(3)Produkten  är  enkel  att  fästa  i  varandra

(2)Produkten  är  lätt  att  ställa  undan  och  ta  fram

(3)Produkten  medger  god  sikt  för  hunden

(1)Produkten  passar  in  i  trädgården

(2)Produkten  är  diskret

(3)Produkten  smälter  in  i  hemmets  interiör

(3)Produkten  ger  ett  luftigt  intryck

(2)Produkten  är  lätt

(3)Produkten  är  lätt  at  förstå

(2)Produkten  motverkar  överhopp

(3)Produkten  motverkar  förflyttning

(2)Produkten  motverkar  klättring

(2)Produkten  upplevs  pålitlig

(2)Produkten  lämnar  inga  kvarstående  märken

(2)Produkten  behöver  ej  skruvas  fast

(3)Produkten  smälter  in

(1)Produkten  är  fristående

(3)Produkten  är  enkel  att  fästa

(2)Produkten  har  många  användningsområden

(3)Produkten  kan  användas  i  trappor

(1)Produkten  har  låg  miljöpåverkan

(2)Produkten  kan  användas  till  hage

(3)Produkten  täcker  dörröppningen

(3)Produkten  är  lätt  att  ta  sig  förbi  som  människa

(3)Produkten  är  hållbar  mot  hundangrepp

(3)Produkten  är  lätt  att  använda
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4.3.2	Kravspecifikation
Uppställning av tekniska krav (ta-
bell 4.4) har skett utifrån en mall 
utformad av Pahl & Beitz (2007). 
Kraven är grupperade efter en 
mängd föreslagna rubriker. De 
har även viktats utifrån om de är 
krav (K) eller önskemål (Ö). Den 
vänstra kolumnen i tabellen, Nr, 
hänvisar till placeringen av kra-
ven i tabell 4.3. Vissa av kraven har 
markerats med * och i dessa fall 
finns kravet ej med i behov-krav-
matrisen. Längst till höger i tabell 
4.4 finns en kolumn för ändringar, 
där datum  fylls i vid eventuella 
ändringar i specifikationen.

4.3.3 Bakgrund till krav
För att produkten skall vara säker 
för hundar är det viktigt att de inte 
kan fastna i produkten. Storlek och 
form på eventuella hål i produk-
ten måste därför utformas så att en 
hund ej kan fastna eller skada sig. 
Vid intervjuerna i kundundersök-
ningen framkom det att små valpar 
har fastnat med huvudet i hålen 
på kompostgaller. Vid mätning av 
rut orna på ett vanligt kompostgal-
ler visade det sig att rutorna var 
40x90 mm. Genom att begränsa 
diametern på hålstorleken till 30 
mm, alltså 10 mm lägre än kort-
aste sidan i rutmönstret, minskas 
risken att hundvalpar fastnar med 
huvudet. Detta sattes till ett krav i 
kravspecifikationen (tabell 4.4).

Vidare ska produkten kunna tåla 
svenskt inomhusklimat. Normal 
svensk inomhustemperatur har i 
detta fall uppskattats till 20°C. Som 
säkerhetsåtgärd har ± 10°C accepterats i kravspecifikationen (tabell 4.4). Det är även önskvärt 
att produkten skall tåla lägsta temperatur -50°C och högsta temperatur 50°C då det är troligt 

Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag

Nr Krav Vikt Ändringar

KRAFTER
1 Står  emot  en  horisontell  kraft  av  450  N K

GEOMETRI
2 Höjd  =  760  mm K
3 Hålstorlek  ≤  ᴓ  30  mm K
7 Justerbar  bredd:  710±10mm,  810±10mm,  910±10mm  och  1210±10mm K 2011-‐‑04-‐‑21
7 Justerbar  bredd:  610±10mm  och  1410±10mm Ö 2011-‐‑04-‐‑21
19 Vikt  <  3  kg Ö
19 Vikt  <  7  kg K
* Tjocklek  ≤  40  mm K

MATERIAL
9 Tål  temperatur  mellan  10  -‐‑  30°C K
9 Tål  temperatur  mellan  -‐‑50  -‐‑  50°C Ö 2011-‐‑05-‐‑20
10 Tål  luftfuktighet  mellan  10  -‐‑  60  % K 2011-‐‑04-‐‑01
13 Inga  giftiga  ämnen Ö
17 Är  genomskinlig K
18 Ljuddämpning  är  ej  märkbar Ö
26 Utvärderad  med  livscykelanalys K
29 Reptålig K
30 Korrosionshärdig Ö
  * Matt  yta K 2011-‐‑03-‐‑23

SÄKERHET
14 Inga  vassa  kanter K
15 Går  ej  att  fastna  i K
16 Kan  ej  ramla  då  den  är  monterad K

KOSTNAD
* Produktionskostnad  <  100  SEK Ö 2011-‐‑03-‐‑26

MONTERING
8 Har  snäppfunktion  vid  montering  av  hage Ö
22 Enkel  att  montera Ö
23 Enkel  att  fästa  i  vägg  och  i  varandra Ö

ERGONOMI
24 Är  lätt  att  förstå Ö
25 Är  lätt  att  ta  sig  förbi  som  människa K

ÅTERVINNING
27 Återvinningsbar Ö

ÖVRIGT
4 Motverkar  klättring Ö
5 Lämnar  inga  märken Ö
6 Är  fristående Ö
11 Medger  förvaring  hundtillbehör   Ö
12 Kan  användas  som  skärmvägg Ö
20 Enkel  att  justera Ö
21 Lätt  att  ta  fram  och  flytta  undan Ö

Tabell 4.4. Kravspecifikation.
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att produkten kommer att förvaras och/eller transporteras vid betydligt lägre och högre tem-
peraturer än normal inomhustemperatur. Enligt skogsindustrierna (2004) skiftar den relativa 
luftfuktigheten inomhus från norr till söder under det svenska året mellan 10 – 60 %. Härav 
följer att materialet skall klara en relativ luftfuktighet från 10-60 % (tabell 4.4).

Ett rimligt antagande är att den grind som utvecklas kommer att behöva lyftas. I dessa fall 
är det viktigt att lyftet kan ske utan att skador eller obehag uppkommer hos den som lyfter 
grinden. I figur 4.3 visas riktlinjer för maximal lyftvikt i kg för 95 % av alla arbetsföra kvinnor 
(Pheasant, 2006). Det rödmarkerade området är det område där de flesta lyft rimligtvis kan 
tänkas äga rum för aktuell produkt. Av denna anledning sattes 7 kg som max tillåtna vikt för 
produkten i kravspecifikationen (tabell 4.4). Som önskvärd maxvikt sattes 3 kg i kravspecifi-
kationen eftersom lyft då bör kunna ske riskfritt i samtliga zoner.

  
       

Fas 1: Planering och förtydligande av uppdrag

Figur 4.3. Rekommenderade maxvikter i kg vid lyft i olika zoner (efter Pheasant, 2006).
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5 Fas 2: Konceptuell design
5.1 Idégenerering
I idégenereringsfasen användes skissning som främsta metod. I figur 5.1 visas ett axplock 
av dessa. För att få in nya idéer utfördes även en rad olika idégenereringsmetoder parallellt 
med skissningen. De metoder och verktyg som har använts är brainstorming, stimulusanalys, 
6-3-5-metoden och morfologiska tabeller. Metoderna beskrivs i kommande stycken.

Figur 5.1. Axplock av skisser.

I idégenereringsarbetet delades problemet upp i sju delproblem som de olika metoderna på 
ett eller annat sätt har syftat till att behandla:

• Stoppa hundar - hur kan hundar stoppas?
Detta är produktens huvuduppgift och denna frågeställning syftade till att undersöka 
hela lösningsrymden för hur detta kan uppnås. Det är inte från början givet hur detta 
kan göras på bästa sätt.

• Flexibel - hur kan produkten göras flexibel så att den passar i olika dörrmått?
Eftersom dörrar förekommer i olika storlekar är det viktigt att en lösning kan anpassas 
så att den kan användas i mer än bara en typ av dörr.
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• Se igenom - hur kan produkten utformas så att det går att se igenom den?

Det visade sig vid kundundersökningen att det är viktigt att det på något sätt går att se 
igenom grinden. Denna frågeställning syftade till att ta reda på vilka sätt det kan lösas.

• Fästanordning – hur kan produkten fästas i dörrkarmar?
Problematiken med fästanordningen, om lösningen behöver fästas överhuvudtaget, är 
att fästet måste vara anpassningsbart till olika dörrmått och kunna fästas oavsett hur 
dörrkarmen ser ut. Vissa dörrkarmar står exempelvis ut från väggen mer än andra en-
ligt mätningar som har gjorts.

• Öppna/stänga – hur kan produkten utformas så att den enkelt går att öppna/stänga?
Produkten bör enligt den kundundersökning som gjordes vara lätt att ta sig förbi. Om 
den måste öppnas bör alltså detta kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt.

• Design – möjliga utseenden på produkten?
Denna frågeställning syftade till att ta reda på hur en lösning, som har svar på samtliga 
eller många av ovanstående frågor, skulle kunna se ut.

• Miljö – hur kan produkten konstrueras för att utgöra minimal miljöpåverkan?
En viktig ståndpunkt i projektet har varit att slutprodukten skall belasta miljön så lite 
som möjligt. 

5.1.1 Brainstorming
Brainstorming är en kreativitetsmetod som används för att generera ett stort flöde av idéer, 
där kvantiteten är viktigare än kvaliteten. Grundtanken är att en grupp öppensinnade indi-
vider träffas och delar med sig av sina tankar, utan att tänka efter för mycket, för att på så vis 
trigga idéer hos andra deltagare.  Brainstorming bygger alltså på att stimulera tankarna och 
att associera vidare kring idéer som kanske aldrig annars hade nått någons medvetande (Pahl 
& Beitz, 2006). Grundreglerna för metoden är enligt Cross (2008):

• All kritik är förbjuden.
• Målet är ett stort antal idéer.
• Även konstiga och omöjliga idéer är välkomna.
• Idéerna skall vara korta och kvicka.
• Försök att kombinera och förbättra andras idéer.

En brainstormingsession med åtta deltagare utfördes i början av idégenereringsfasen för att 
tidigt generera ett stort antal idéer att kunna arbeta vidare på. Samtliga deltagare var studen-
ter vid designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Brainstormingen fokuserades 
på fyra olika frågeställningar. Varje ämne diskuterades i 10 min. Följande frågor diskuterades:

• Hur kan hunden stoppas?
• Hur kan något fästas utan att lämna märken?
• Hur görs något flexibelt i höjd och bredd?
• Hur görs något miljövänligt?
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5.1.2 Osbornes idésporrar
Idégenereringsmetoden kallad Osbornes idésporrar bygger på den mer kända metoden 
SCAMPER (Baxter, 1995). Syftet med Osbornes idésporrar är enligt Hjort Af Ornäs (2004a) att 
ifrågasätta problemet och vad lösningen måste vara, på ett strukturerat sätt. Detta görs genom 
att ställa en mängd frågor:

Går det att...
• förstora?
• förminska?
• ersätta?
• omplacera?
• göra tvärt om?
• kombinera?
• modifiera?
• användas till annat?
• anpassas?

Till varje huvudfråga hör även ett antal underfrågor. Sessionen utfördes med en grupp på åtta 
personer, som samtliga var designingenjörstudenter vid Högskolan i Skövde. Sessionen på-
gick i ca 20 minuter. Deltagarna blev tillsagda att tänka sig en typisk barngrind eller ett kom-
postgaller att associera frågorna till, eftersom det i detta läge inte ännu fanns någon utvecklad 
idé att associera till.

5.1.3 Stimulusanalys à la POW
Stimulusanalys á la POW är enligt Hjort Af Ornäs (2004b) en idégenereringsmetod som an-
vänds för att bryta tankemönster och på så sätt få ny inblick i problemet. Metoden går ut på att 
hitta lösningar i objekt i sin omgivning. Detta görs genom att lista olika objekts utmärkande 
egenskaper och sedan använda varje egenskap som stimuli för att utveckla nya lösningar på 
problemet. 11 olika objekt valdes ut och deras utmärkande egenskaper listades:

• Suddgummi – raderar, böjbart, lätt att göra sönder, mjukt, studsar.
• Kopp – cylinder, tål värme, ihålig, handtag, håller vätska.
• Ballong – går sönder, uppblåsbar, lät, färgglad, studsar, rös sig långsamt, formbar.
• Sax – vass, delar saker, stål, plast, japan, ledad.
• Tejp – klibbig, upprullad, plast, fästa saker med den, laga.
• Bok – papper, massa sidor, text, bilder, stapelbara, innehåller information.
• Batteri – lagrar energi, får elektriska prylar att fungera, miljöfarligt, positiv och negativ 

sida, Kina, explodera.
• Kontokort – lagrar information, böjbar, slitet, tunt, egen identitet.
• Tomat – rund, röd, liten, ätbar, skal, saftig, behållare.
• Groda – slemmig, hoppar, låter, simmar, grön, giftig, levande, klättrar.
• Mobiltelefon – ringa, display, trycka på, feedback, ljus, ljud.

De listade egenskaperna applicerades sedan på en föreställd hundgrind i ett försök att hitta 
nya lösningar.
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5.1.4 6-3-5 metoden
Metoden har fått sitt namn från själva tekniken där sex personer genererar tre idéer var under 
fem minuter. Varje deltagare tilldelas varsitt papper med en matris bestående av tre kolumner 
och sex rader. Under fem minuter ska sedan varje person fylla de tre rutorna som varje rad 
består av med varsin idé. Dessa idéer kan beskrivas i form av ord, bilder eller både och. Då 
fem minuter har gått byter deltagarna papper med varandra, varpå proceduren upprepas till 
dess att alla rutor på pappret är ifyllda (Wright 1998).

Metoden användes i detta fall för att generera idéer kring hur produkten kan göras flexibel 
samt hur den kan göras genomskinlig. Deltagarna i detta fall var studenter vid designingen-
jörsprogrammet vid Högskolan i Skövde.

5.1.5 Morfologiska tabeller
Poängen med att använda en morfologisk tabell är att generera en komplett lista av olika de-
signlösningar för en produkt samt att vidga idésökningen och hitta nya potentiella lösningar 
(Cross, 2008). Upprättandet och användandet sammanfattas i fyra steg:

1. Lista funktioner och kännetecken.
2. Lista dellösningar för hur funktionen eller kännetecknet kan uppnås.
3. Rita en tabell där dellösningarna finns med.
4. Identifiera möjliga kombinationer mellan dellösningar.

Som ett sista steg i idégenereringsfasen togs en morfologisk tabell fram. Syftet var att sam-
manställa den stora mängd av idéer som kommit fram från tidigare metoder i ett mindre antal 
skisser genom att kombinera olika idéer med hjälp av en morfologisk tabell. Olika dellös-
ningar i tabell 5.1 kombinerades fritt och skissades sedan upp. En ytterligare fördel med detta 
tillvägagångssätt var att se hur olika funktioner och idéer kunde samspela med varandra. I 
tabell 5.1 är funktioner och kännetecken placerade i vertikal led medan lösningarna till dessa 
är placerade i horisontell led.

Tabell 5.1. Morfologisk tabell.

Typ av 
"dörr"

svängdörr vanlig dörr port skjutdörr "tavel-dörr"

Fäste kardborreb
and

sug/ 
vakuum

magneter själv-
stående

hasp kaffe-
klämma

drag-kedja spänna 
fast

skena gångjärn knappar

öppna och 
stänga

lyfta av trampa på 
pedal

dra knapp handtag bryta 
(magnet)

vrida sensorer tryck-
känslig

Se igenom
genom-
skinligt 
material

mönster 
av hål

galler låg höjd titthål se igenom 
från vissa 
vinklar

 monitor speglar

Flexibel dragspel teleskop "bygg-
klossar"

"rull-gardin" skruva vikbar uppspänt utdragbar omlott töjbar ta bort 
material

Material trä plexi gummi aluminium bambu plast tyg rep stål wellpapp

Övrigt accessoar-
er

självstäng-
ande

text tak lyftgrepp hage
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Figur 5.2. Tavelgrind.

Figur 5.3. Kartong.

Figur 5.4. Plexi och trä.

5.2 Principiella lösningar
Baserat på den morfologiska tabellen 5.1, gjordes ytterligare idéskisser. Ett urval av dessa 
skisser presenteras nedan. Till respektive skiss hör även PNI-analyser, vilken är en metod där 
olika aspekter skrivs ner under rubrikerna positivt, negativt och intressant (Mindtools, 2011). 
Normalt ges varje påstående ett betyg i en PNI-analys. I detta fall har detta inte skett, då syftet 
var att endast överskådligt avgöra vilka idéer som var bra och vilka som var mindre bra.

Positivt Negativt Intressant
Kan  användas  som  
tavla  då  den  ej  
används.

Kräver  stort  utrymme  
bredvid  dörren.

Har  potential  till  att  få  
spännande  
utformning.

Hållbar  p.g.a.  metall. Klämrisk.
Ful  skena  på  väggen.

Positivt Negativt Intressant
Lätt  att  återvinna,  
läggs  i  
pappersinsamlingen  
när  den  är  
färdiganvänd.

Inte  så  hållbar. Kunden  sågar  till  sin  
önskade  längd.

Låg  vikt. Går  inte  att  använda  
utomhus.

Billig.

Positivt Negativt Intressant
Genomskinlig. Klämrisk. Trä  och  plexi  är  en  

trevlig  
materialkombination.

Kan  öppnas  åt  båda  
håll.

Fästen  är  i  vägen  för  
vanlig  dörr.

Justerbar  längd

Tabell 5.2. Tavelgrind.

Tabell 5.3. Kartong.

Tabell 5.4. Plexi och trä.
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Figur 5.6. Snurrdörr.

Positivt Negativt Intressant
Lätt  att  göra  personlig  
och  anpassa  till  det  
egna  hemmet.

Svår  att  ta  sig  igenom  i  
små  dörrar.

Lämnar  inga  märken  i  
väggen  p.g.a.  haspens  
utformning.

Hunden  kan  lätt  smita  
förbi  då  människan  
passerar.

Syns  bra  -‐‑  svår  att  
"ʺsnubbla"ʺ  över.

Lite  för  mycket  av  allt.

Öppnas  åt  båda  hållen.

Figur 5.7. Rep och plank.

Positivt Negativt Intressant
Lätt  att  göra  liten  och  
ta  med.

Ostabil Sälja  som  metervara?

Miljövänliga  material. Går  inte  att  ta  sig  förbi  
på  ett  enkelt  sätt.

Kapa  av  för  att  få  
önskad  längd.

Flexibel  längd. Har  potential  till  
vidareutveckling,  vad  
gäller  färg  och  form  
o.s.v.

Lätt  att  göra  till  hage.

Figur 5.5. Automatisk öppning.

Positivt Negativt Intressant
Lättåtkomlig  
öppningsmekanism  
för  människor  -‐‑  
svåråtkomlig  för  
hundar.

Automatisk  stängning  
innebär  klämrisk  i  
detta  fall.

Massivt  trä  är  
trevligare  än  
skivmaterial.

Tar  upp  stor  del  av  
dörrutrymmet  -‐‑  svårt  
att  ta  sig  igenom.
Lätt  att  sparka  i  tår  i  
skenan.
Kräver  energi  -‐‑  ej  
miljövänligt.
Svår  att  montera  p.g.a.  
elektronik?

Tabell 5.5. Automatisk öppning.

Tabell 5.6. Snurrdörr.

Tabell 5.7. Rep och plank.
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Figur 5.8. Självstående grind med tak.

Figur 5.9. Rullgardin med ram.

Positivt Negativt Intressant
Överhoppsskydd  i  
form  av  tak.

Fungerar  endast  i  en  
riktning.

Bygga  bur  med  tak  
över.

Självstående. Svår  att  kliva  över.
Ganska  dålig  sikt  
igenom.

Positivt Negativt Intressant
Väldigt  flexibel  längd. Ser  ohållbar  ut. Utbytbara  

tygrullar/delar?
Öppnas  åt  båda  hållen. Mönster  kan  ge  den  

spännande  variationer.

Figur 5.10. Självstängande grind.

Positivt Negativt Intressant
Självstängande  p.g.a.  
styv  gummilist.

Beslag  är  i  vägen  för  
vanlig  dörr.

Potential  att  utformas  
på  olika  sätt  och  
kombineras  med  
andra  idéer.

Inga  utsående  delar  i  
beslaget  som  det  går  
att  fastna  i.
Öppnas  åt  båda  håll  
p.g.a.  fästet.

Tabell 5.8. Självstående grind med tak.

Tabell 5.9. Rullgardin med ram.

Tabell 5.10. Självstängande grind.

Fas 2: Konceptuell design
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Tabell 5.11. Vikbar grind.

Figur 5.12. Flexibelt staket.

Positivt Negativt Intressant
Lätt  att  gömma  undan. Tråkigt  utseende  med  

veck?
Möjligt  att  skära  av  för  
att  göra  mindre.

Tar  liten  plats  då  den  
är  hopfälld.
Lämnar  inga  märken  
efter  sig  eftersom  
fästet  kläms  fast  i  
väggen.
Någorlunda  flexibel  
längd.
Öppnas  åt  båda  hållen.

Positivt Negativt Intressant.
Spännande  form. Klämrisk.
Flexibel. Kan  vara  svår  att  få  att  

fungera.

Figur 5.11. Vikbar grind. Tabell 5.12. Flexibelt staket.
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Denna fas bestod av två cykler. I den första cykeln togs fem koncept fram, baserat på idéerna 
bland de principiella lösningarna i kapitel 5.2. I den andra cykeln utvecklades tre av koncep-
ten ifrån första cykeln.

6.1 Första cykeln
Baserat på idéerna från de principiella lösningarna gjordes ytterligare en morfologisk tabell 
(tabell 6.1). Denna användes till att generera fem koncept. Pilarna i tabellen visar vilka egen-
skaper som har kombinerats för att utveckla koncepten.

Tabell 6.1 Morfologisk tabell

Koncept 
Hoprullningsbar Koncept Omlott Koncept Fast Koncept Modul Koncept Vikbar

Flexibilitet: Hoprullningsbar Omlott Fasta mått Moduler Vikbar Inbyggd skiva Avkapningsbar

Grindtyp:
Öppnas åt båda 

hållen Lyfta bort Skjutdörr Snurrdörr Nerfällbar grind

Fäste: Löstagbart Permanent Självstående

Material: Textil Transparent plast Metall Trä Opak plast Kartong

Stängning: Manuell Självstängande

Öppning: Manuell Automatisk

Utseende:
Utbytbara 
mönster/ 

Endast ett 
utseende

I den morfologiska tabellen har vissa rutor markerats med grått. Detta är egenskaper som av 
nedanstående anledningar har strukits.

Inbyggd skiva: Något som upplevdes som negativt enligt PNI analysen (tabell 5.4) tillhöran-
de skissen ”Plexi och trä” (figur 5.4) var framför allt att det finns risk för klämning då grinden 
görs kompakt. Detta hade visserligen gått att motverka, men grinden skulle i vilket fall bli 
ganska klumpig. 

Avkapningsbar: Att grinden är avkapningsbar, d.v.s. att den kapas till önskad längd efter 
inköp, i skissen ”kartong” (figur 5.3) ansågs besvärligt (tabell 5.3). Dessutom skulle det ge 
upphov till onödigt materialspill, något som bör undvikas ur miljösynpunkt. 

Snurrdörr: I en enkätundersökning (tabell 4.2) svarade ingen att de ville ha en snurrdörr (figur 
5.6) som grind. 

6 Fas 3: Konceptutveckling
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Nerfällbar grind: Tanken med grinden i skissen ”plåt” (figur 5.2) är att den skall vara så pass 
estetiskt attraktiv att den går att ha som tavla på väggen. Nackdelar med idén är att grinden 
måste vara så låg att den går att kliva över då öppningen av grinden inte är optimal för en 
enkel och snabb passage. Detta skulle i sin tur resultera i att det även skulle vara enklare för 
hunden att ta sig förbi grinden. Grindens utformning och funktioner kräver även att det finns 
gott om plats bredvid dörröppningen och fungerar därför bara för vissa planlösningar. Grin-
den kan även tänkas vara svår att montera då en skena måste monteras på väggen. 

Då produkten skulle kräva stort utrymme bredvid dörren och vara beroende av en specifik 
planlösning bestämdes det att idén om en nerfällbar grind inte skulle vidareutvecklas.

Automatisk öppning: En enkätundersökning (tabell 4.2) visade att ca 50 % av de utfrågade var 
intresserade av en lösning med automatisk öppning (figur 5.5). Universitetslektor Tore Svens-
son vid Högskolan i Skövde3 uppskattade att en sådan lösning skulle kosta ett par hundra-
lappar. Lösningen skulle även kräva extra monteringsarbete. Eftersom kostnaden för en sådan 
lösning ansågs onödigt hög samt att ett kundkrav var att produkten skulle vara enkel att mon-
tera (tabell 4.1) slopades idén.

6.1.1 Koncept Omlott
Enligt morfologisk tabell 6.1 innehar Koncept Omlott följande egenskaper:

• Flexibilitet: omlott
• Grindtyp: öppnas åt båda hållen
• Fäste: permanent
• Material: genomskinlig plast
• Stängning: manuell
• Öppning: manuell
• Utseende: utbytbart utseende

Konceptet (figur 6.1) är en vidareutveckling 
av skissen ”plexi och trä” bland de pricipi-
ella lösningarna (kapitel 5.2). I skissen sitter 
väggfästena på insidan om dörrkarmen med 
ett gångjärn vilket gör att det inte går att ha 
en vanlig dörr där också. Därför utveckla-
des ett väggfäste till koncept omlott som gör 
det möjligt att ha grinden även på utsidan 
av dörren. Fästena gör det även möjligt att 
koppla ihop flera grindar till en hage. Figur 
6.2 visar hur väggfästen är utformade. Det 
är en enkel lösning och bygger på att öglan 
på grinden fästes i en krok som placeras an-
tingen på insidan eller utsidan av dörrkar-
men. På motsatt sida av grinden där öglan 
sitter är istället en krok placerad. Detta gör 

Fas 3: Konceptutveckling

3Personlig kontakt 2011-02-16

Figur 6.1. Koncept Omlott.

Figur 6.2. Väggfäste - ögla.
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att många grindar går att koppla samman till 
en hundhage som i figur 6.3. Detta sker ge-
nom att krokarna kopplas ihop med öglorna.

Övriga tankar kring konceptet är att det skall 
vara möjligt att göra grinden personlig ge-
nom att kombinera ett urval av skivor med 
olika mönster och färger för att matcha kun-
dens personliga smak.

6.1.2 Koncept Hoprullningsbar
Enligt morfologisk tabell 6.1 innehar Kon-
cept Hoprullningsbar följande egenskaper:

• Flexibilitet: hoprullningsbar
• Grindtyp: öppnas åt båda hållen
• Fäste: löstagbart
• Material: textil
• Stängning: manuell
• Öppning: manuell
• Utseende: utbytbart utseende

 
Konceptet (figur 6.4) är en vidareutveckling 
utav skissen ”rullgardin med ram” bland 
de principiella lösningarna (kapitel 5.2). 
Den största ändringen som har gjorts är att 
Koncept Hoprullningsbar även är hopvik-
bar  (figur 6.5). Denna grind utgörs av tyg i 
en rullgardinsliknande konstruktion som 
spänns upp i en flexibel ram. 

Grinden fästs i väggen med ett löstagbart 
väggfäste som inte lämnar några märken 
(figur 6.6). Fästet trycks/rullas över karmen 
och kläms fast av sig självt med hjälp av fjäd-
rar som sitter i ramen. Rullarna i fästet består 
av material med hög friktionskoefficient för 
att fästet ska ha bra grepp om dörrkarmen. 
Nackdelen med fästet är att det är i vägen 
om det finns en dörr. En stor fördel med 
konceptet, förutom dess flexibla längd, är att 
det är enkelt att fälla ihop och tar då väldigt 
liten plats vilket gör att grinden är enkel att 
ta med sig och att ställa undan.

Figur 6.3. Hopmonterade grindar.

Fas 3: Konceptutveckling

Figur 6.4. Koncept Hoprullningsbar.

Figur 6.5. Hopvikt grind.

Figur 6.6. Väggfäste.
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6.1.3 Koncept Modul
Enligt morfologisk tabell 6.1 innehar Kon-
cept Modul följande egenskaper:

• Flexibilitet: moduler
• Grindtyp: lyfta bort
• Fäste: permanent
• Material: trä
• Stängning: manuell
• Öppning: manuell
• Utseende: endast ett utseende

 
Tanken med konceptet (figur 6.7) är att kun-
den bygger ihop sin grind så att den passar 
den avsedda dörröppningen. Tre delar med 
olika bredd (figur 6.8) monteras ihop för att 
passa samtliga standarddörrmått. Detta görs 
genom att sticka in fästena som finns mon-
terade på högra sidan av komponenterna i 
urgröpningarna som finns på  vänstra sidan 
av komponenterna (Figur 6.9). En sprint är 
tänkt att används för att hålla ihop delarna 
med varandra.

Då grinden placeras i dörren sätts den fast 
genom att fästena i sidan hakas fast i krokar 
som fästes på väggen. Enda sättet att öppna 
grinden är genom att lyfta loss hela grinden 
från krokarna på väggen. För att det skall gå 
att se igenom grinden har hål gjorts i mate-
rialet, som i detta fall är trä. 

6.1.4 Koncept Vikbar
Enligt morfologisk tabell 6.1 innehar Kon-
cept Vikbar följande egenskaper:

• Flexibilitet: vikbar
• Grindtyp: skjutdörr
• Fäste: självstående
• Material: opak plast
• Stängning: manuell
• Öppning: manuell
• Utseende: endast ett utseende

Figur 6.7. Koncept Modul.

Figur 6.8. Moduler.

Figur 6.9. Hopmontering av moduler.

Figur 6.10. Koncept Vikbar.
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Detta koncept (Figur 6.10) består av en 
mängd staplar. För att öppna grinden lossas 
först spärren i figur 6.12. Grinden kan sedan 
skjutas åt sidan genom att grinden viks ihop 
(figur 6.11). Vikbarheten gör även att grinden 
kan passa flera dörrstorlekar. Alter nativt går 
det att anpassa mängden staplar efter dörr-
storlek, vilket även gör detta koncept till en 
form av modulkonstruktion liksom ”Kon-
cept Modul”. Eftersom det inte finns någon 
skena på marken, något som går att förestäl-
la sig hos en skjutdörr, minimeras risken att 
sparka i tårna.

Grinden är självstående då den monteras i 
en dörrkarm. Fyra par spärrar fälls ner runt 
karmen för att på så vis låsa grinden i utfällt 
läge. För att det skall gå att se igenom grin-
den, som i detta fall är gjord i opakt mate-
rial, har hålrum lämnats mellan staplarna. 
En nackdel med detta är den ökade risken 
att klämma sig i springorna.

6.1.5 Koncept Fast
Enligt morfologisk tabell 6.1 innehar Kon-
cept Fast följande egenskaper:

• Flexibilitet: fasta mått
• Grindtyp: öppnas åt båda hållen
• Fäste: permanent
• Material: metall
• Stängning: självstängande
• Öppning: manuell
• Utseende: utbytbart utseende

Konceptet har inspirerats av figur 6.13. Bil-
den är tagen vid möbelmässan Stockholm 
Furniture Fair 2011-02-15 och föreställer en 
perforerad plåtskiva med utsmyckningar. 

Konceptet (Figur 6.14) saknar flexibilitet då 
grinden endast har ett fast mått. Fördelen 
med ett fast mått är att det går att utsmycka 
grinden med olika mönster utan att uttrycket 
förstörs av att exempelvis flera skivor ligger 

Figur 6.11. Öppnad grind.

Figur 6.12. Spärr

Figur 6.13. Perforerad plåt med utsmyckningar.

Figur 6.14. Koncept Fast.
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mot varandra så att olika mönster blandas. 
För att ge grinden en personlig prägel finns 
det möjlighet att fästa accessoarer på den. 
Dessa fästes i perforeringarna (figur 6.15).  
Genom att använda en gummilist (figur 6.16) 
blir grinden självstängande eftersom gum-
mit vill dra sig tillbaka till sitt ursprungsläge.

En nackdel med konstruktionen är dock att 
den endast går att fästa i dörrkarmens insida 
vilket gör att grinden inte kan vara monte-
rad i en dörröppning samtidigt som en dörr. 
En annan nackdel är att det i enkätundersök-
ningen (tabell 4.2) framkom att en grind med 
flexibel längd föredrogs framför en grind 
med fast mått. Konceptet ansågs ändå intres-
sant eftersom det ger upphov till andra möj-
ligheter gällande färg och mönster. Därför 
finns den med som ett koncept. Även enkel-
heten ansågs vara en fördel.

Figur 6.15. Utsmyckad grind.

Figur 6.16. Gummilist.
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6.2 Andra cykeln
Denna cykels syfte var att ta fram tre stycken kon-
cept baserat på koncepten i första cykeln, varav ett 
skulle väljas till slutkoncept. 

Som en startpunkt i detta arbete sammanställdes 
en konceptvalsmatris, vilken kan ses i tabell 6.2. 
Matrisen är en variant av en konceptvalsmatris 
som presenteras av Ulrich & Eppinger (2008).

I vänstra kolumnen av matrisen står vissa av kund-
kraven. Dessa är i första hand primärkraven, vilka 
är skrivna med fet text, övriga krav är underkrav. 
För att tydliggöra vilken grupp av kundkrav de 
kommer ifrån står de under sina primärkrav. Någ-
ra primärkrav har medvetet även uteslutits. ”Pro-
dukten smälter in” är ett sådant krav. Det uteslöts 
på grund av subjektiviteten. De andra kraven som 
har uteslutits är ”Produkten är hållbar mot hund-
angrepp” och “produkten har låg miljöpåverkan” 
eftersom det inte gick att avgöra i detta läge. Utö-
ver detta har ett krav lagts till; Produkten har låg 
produktionskostnad, eftersom det är viktigt att 
grinden kan tillverkas till låg kostnad om den skall 
kunna säljas för under 500 kr (se kapitel 4.1). Som 
referens tjänstgör ett vanligt kompostgaller som 
har fått betyget 3 i samtliga krav. För övriga kon-
cept gäller:

1=mycket sämre än kompostgaller
2=sämre än kompostgaller
3=samma som kompostgaller
4=bättre än kompostgaller
5=mycket bättre än kompostgaller

De tre koncept som fick bäst betyg enligt kon-
ceptvalsmatrisen (tabell 6.2) var Omlott, Hoprull-
ningsbar och Fast. Det är dock viktigt att inse att 
allt bygger på en subjektiv bedömning av samtliga 
koncept, och ett konceptval bör inte enkom grun-
das i en konceptvalsmatris. Konceptvalet gjordes 
tillsammans med de uppdragsgivare som senare 
valde att avsluta samarbetet.

Tabell 6.2. Konceptvalsmatris.
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De koncept som valdes ut för vidareutveckling var Omlott, Modul och Fast. Anledningen till 
att dessa valdes beror på enkelheten i dem, något som saknades i övriga koncept. Med enkel-
het menas i detta fall att de i grunden består av skivor. Anledningen till att detta ansågs för-
delaktigt var att det snabbt skulle gå att sätta dessa koncept i produktion. Tillvalsfunktioner 
skulle kunna utvecklas vid sidan om och vara möjliga att applicera på skivorna.

I samband med andra cykelns konceptutveckling gjordes även en materialstudie där främst 
olika miljöaspekter studerades. De material som presenteras i kommande stycken är de som 
ansågs särskilt intressanta.

6.2.1 Termoplaster
Plaster brukar delas in i två huvudgrupper. Dessa är termoplaster respektive härdplaster. Då 
härdplaster ej är återvinningsbara, på grund av tvärbindningarna mellan molekylkedjorna, 
har dessa typer av plaster uteslutits som material. Termoplaster däremot är återvinningsbara 
(Terselius, 2003a). Därför ansågs termoplaster vara intressanta material. Bland termoplasterna 
ansågs polyeten vara ett särskilt intressant materialval.

6.2.2 Polyeten
Polyeten (PE) (CH2)n är så pass ogiftigt att det kan användas i människokroppen för medi-
cinska ändamål. Polyeten framställs idag från råolja men inom en snar framtid spår Ashby & 
Johnson (2009) att detta framställningssätt kommer att ersättas av förnyelsebara resurser som 
exempelvis alkohol. Borealis är det enda företag i Sverige som framställer Polyeten (Borealis, 
2010). Även bearbetning av polyeten kan ske i Sverige (Carlsson & Möller, 2011). Polyeten är i 
grunden genomskinligt men det går även att framställa utan genomskinlighet (CES Edupack, 
2010). Enligt Ashby & Johnson (2009) går det att framställa polyeten i en mängd olika kulörer. 

6.2.3 Stål
Stål är en legering där metallen järn (Fe) är basmaterial. Till skillnad från rent järn innehåller 
stål även kol (C), vanligen under 2 %. 

Koksningsprocessen vid framställning av stål genererar flera biprodukter i form av koks-
ungnsgas, tjära, ammoniumsulfat, bensen och svavelsyra. Koksugnsgasen används som ener-
giråvara i ugnar och kraftverk som substitut för olja. Övriga biprodukter säljs på marknaden. 
De utsläpp som ståltillverkningen genererar hos SSAB utgörs främst av koldioxid. För fram-
ställning av ett ton stål släpps det ut ca 0.6 kg kvävedioxid och 35 kg stoft. Även viss mängd 
svaveldioxid släpps ut (SSAB, 2011).

I övrigt så är stålskrot återvinningsbart. För framställning av ett ton råstål baserat på skrot går 
det åt 550 kWh jämfört med 4000kWh för framställning av ett ton råstål baserat på järnmalm 
(Ullman et al., 2003). Detta motsvarar ca 14 % av energiförbrukningen. Stål är även ogiftigt 
(CES Edupack, 2011).

Fas 3: Konceptutveckling
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6.2.4 Aluminium
Aluminium är en metall och har den kemiska beteckningen Al. I Sverige finns ingen bauxit, 
vilken är råvaran för framställning av aluminium. Bauxit måste alltså fraktas till Sverige från 
andra länder. De viktigaste bauxitförekomsterna finns i Australien, Latinamerika samt Väst- 
och Centralafrika. Framställning, tillverkning och bearbetning kan dock ske inom Sveriges 
gränser. Den del av bauxiten som inte används vid framställning av aluminium kallas för 
rödslam och består av rödfärgad järnoxid.  Slammet läggs tillbaks där bauxiten ursprungligen 
bröts (SAPA, 2002).

Återvinningsgraden av aluminium beräknas till ca 70 % och ca 65 % av allt aluminium som 
tillförs marknaden beräknas återvinnas. Såväl energibehov som miljöbelastning vid omsmält-
ning av aluminium beräknas till ca 5 % av vad som krävs vid framställning av primäralumi-
nium (SAPA, 2002). Aluminium är även klassat som ogiftigt (CES Edupack, 2011).

6.2.5 Trä
Trä är enligt Skogsindustrierna (2004) det enda förnyelsebara material som är allmänt till-
gängligt och är ett fördelaktigt materialval sett ifrån ett livscykelperspektiv med avseende 
på naturresurser, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall. I Sverige är den årliga till-
växten dessutom större än den årliga avverkningen. Träprodukter är viktiga då de lagrar 
koldioxid under lång tid. Av de nordiska träslagen är det endast Idegran och Gullregn som är 
giftiga enligt Dahlgren et al. (2004).

De trämaterial som har studerats särskilt är ek, furu och bambu. Men även träfiberskivor och 
plywood har funnits med som materialalternativ. Såväl furu som ek växer och bearbetas i 
Sverige (Dahlgren et. al, 2004). Bambu däremot förekommer framförallt i tropiska Asien (Ols-
son, 2011). 

Plywood består av sammanlimmade fanerlager och är den äldsta typen av skivmaterial (Dahl-
gren et al., 2004). Träfiberskivor består av träfibrer som har pressats samman under högt tryck 
och innehåller inget tillsatt lim (Skogsindustrierna, 2004).

6.2.6 Solid Board
Ett hållfastare alternativ till traditionell kartong och wellpapp är Solid Board som tillverkas 
av företaget Smurfitkappa-Lagamill i Markaryd (Smurfitkappa-Lagamill, 2011). Solid Board 
är ett starkt kartongmaterial baserat på papper och tillverkat utav 100 % återvunnet material 
från Skandinavien. Dessutom är det nästan helt fritt från formaldehyd vilket gör det till ett 
miljövänligt och hälsosamt alternativ. Barriärer och skydd mot eld, väta, värme, kyla, nötning, 
glidning, antikorrosion, slag, nålstick samt ljudabsorption kan byggas in i materialet (Smur-
fitkappa, 2011). 

Fas 3: Konceptutveckling
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6.2.7 Koncept 1
Koncept 1 bygger i grunden på en perfore-
rad skiva (figur 6.17) som fritt går att kombi-
nera med påbyggnadsdelar (figur 6.18) efter 
eget behag. Med alla de påbyggnadsdelar 
som hör till grinden, är den även en vidare-
utveckling av samtliga tre koncept från för-
sta cykeln som togs med till tredje cykeln; 
Omlott, Modul och Fast. 

Grundtanken med Koncept Modul var att 
det gick att bygga på grinden med moduler 
för att på så vis göra den längre. Denna idé 
tas till vara i Koncept 1 genom påbyggnads-
delarna (figur 6.18). Påbyggnadsdelarna 
fästs i standardkomponenten med proppar 
(figur 6.19), en han-del på ena sidan och en 
hon-del på den andra sidan. Propparna fästs 
i varandra genom de perforerade hålen. 

Det utmärkande med Koncept Omlott var att 
det var möjligt att dra ut grinden för att göra 
den längre. Detta tas till vara på i Koncept 1 
med monterbara skenor (figur 6.20). De olika 
typerna av skenor fästs i varsin grindhalva 
med hjälp av proppar (figur 6.19). 
  
För att kunna fästa grinden i väggen utveck-
lades fästen (figur 6.21) som fästs på samma 
vis som propparna (figur 6.19).  Fästena gör 
det även möjligt att öppna grinden åt båda 
hållen. För att möjliggöra en låsfunktion av 
grinden fästs skenor för låsfunktion (figur 
6.22) på den sida som skall låsas fast. Ske-
norna fungerar som en hasp som går att dra 
fram och tillbaka. 

Figur 6.17. Grundkomponent till koncept 1.

Figur 6.18. Påbyggnadsmoduler.

Figur 6.19. Proppar.

Figur 6.20. Skena.

Figur 6.21. Fästen. Figur 6.22. Skebor för låsfunktion.
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En tanke som fanns med ända sedan kon-
ceptgenereringen är att det skall vara möj-
ligt att ge grinden en personlig prägel. Att 
möjliggöra en personifiering utav grinden är 
även ett steg i att uppfylla kundkravet: ”Pro-
dukten smälter in i hemmets interiör” då 
kunden på detta vis kan anpassa grinden för 
att passa in i hemmet. Personlig prägel kan 
sättas på grinden genom att utsmycka den 
med accessoarer. Ett exempel på accessoarer 
skulle kunna vara siluetter av olika hundra-
ser (figur 6.23). 

I figur 6.24 visas olika kombinationsmöjlig-
heter av de olika komponenterna i koncep-
tet.

Figur 6.23. Accessoar - siluett av en Bullterrier.
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Figur 6.24. Kombinationsmöjligheter Koncept1.
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6.2.8 Material till Koncept 1 
Material som skulle kunna användas till 
standardkomponenterna i Koncept 1 är 
förslagsvis metall, trä, plast eller kar-
tongmaterialet Solid Board. I tabell 6.3 
visas en sammanställning över material 
samt tillhörande data. Bland plastmate-
rialen visas tio olika sorters termoplas-
ter. Bland metaller har aluminium och 
stål ansetts vara två intressanta alterna-
tiv. Den typ av aluminium som avses är 
härdbar aluminium och den typ av stål 
som avses är låglegerat kolstål för tunn-
plåtsbearbetning. Bland trämaterialen 
undersöktes furu, bambu och ek. Dess-
utom gjordes en bedömning av träfiber-
skivor och plywood 

Fakta om densitet, och kostnad i  tabell 
6.3 är hämtade från CES Edupack 
(2010). Energiåtgång och koldioxidut-
släpp (CO2) är uträknade med verktyget 
ECO Audit i CES Edupack (2010). Mo-
dellen bygger på att detaljen tillverkas 
av nyproducerat material som beräknas 
återvinnas efter användning, förutom 
trämaterialen som beräknas energiåter-
vinnas genom förbränning. Modellen 
bygger även på att plasterna tillverkas 
genom extrudering4, metallerna genom 
valsning och trä- och kartongmaterialen 
genom traditionella bearbetningsmeto-
der. Ingen hänsyn har tagits till eventu-
ella transporter.

För att få fram ett värde för respek-
tive materials tjocklek (tabell 6.3) 
sattes  sträckgränsvärdet (tabell 6.3) in 
i |σx|max i ekvation 8 i hållfasthetsbe-
räkningen för solida skivor. Hållfast-
hetsberäkningen finns i bilaga 1. Med 
hjälp av tjockleken räknades sedan den 
totala volymen ut (tabell 6.3) för skivan 
i de olika materialen. Detta gjordes med 
ekvation 6.1. Viktigt att påpeka är att 

Tabell 6.3. Material till skiva.

4Extrudering är en kontinuerlig produktion av halvfabrikat som t ex rör, film, 
plattor etc. (Strömvall 2002).
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Fas 3: Konceptutveckling
alla beräkningar gäller för solida skivor, d.v.s. utan perforerade hål, med bredden 0,9 m och 
höjden 0,7 m. 

V= h*0,7*0,9    ekvation 6.1

Volymen användes sedan för att få fram värden för vikt och pris för material. Detta gjordes 
genom att multiplicera volymen med densiteten och kostnaden.

För just Solid Board i tabell 6.3 gäller särskilda villkor. De värden som är markerade med * är 
erhållna genom personlig kontakt med Anders Ragnarsson5, konstruktör på Smurfitkappa-
Lagamill. Sträckgränsvärdet är maxvärdet för kartongmaterial i CES (Edupack, 2010), något 
som ansågs rimligt för ett kartongmaterial som marknadsförs som hållfast (Smurfitkappa, 
2011). Materialet säljs inte i större tjocklek än 4 mm. Ekvation 6 i hållfasthetsberäkning för 
solidskiva i bilaga 1 ger att en solid skiva med tjockleken 4 mm skulle klara av en kraft motsva-
rande ca 363 N. Materialet skulle alltså inte klara av en kraft motsvarande 450 N, något som 
var en förutsättning vid beräkning av tjockleken för övriga material. Om materialet dessutom 
skulle perforeras skulle hållfastheten försämras ytterligare. Materialet sågs därmed inte som 
ett alternativ.

I övrigt sågs inte något av plastmaterialen som alternativ då CO2-utsläppen och energiåt-
gången är särskilt hög hos dessa. Bland metallerna har stål sämre värden än aluminium på 
samtliga punkter, därför kunde även stål uteslutas som material. Bland skivmaterialen kunde 
plywood strykas då kostnaden är betydligt högre än för träfiberskivor även om övriga värden 
är ungefär desamma. Plywood bryter även mot önskemålet i kravspecifikationen (tabell 4.4) 
att materialet inte bör innehålla några gifter eftersom det innehåller en viss mängd lim. Alltså 
är aluminium och övriga trämaterial de som ses som mest intressanta. De material som anses 
vara intressanta uppfyller dessutom kraven i kravspecifikationen (tabel 4.4) angående tempe-
ratur, luftfuktighet, korrosionshärdighet och giftnivå. Undantaget är träfiberskivor som inte 
uppfyller önskemålet om att klara av temperaturintervallet -50-50°C, eftersom det inte tål att 
användas i temperaturer under -23°C. Materialet upfyller dock kravet om att klara av tempe-
raturer mellan 10-30°C (CES Edupack, 2011). För att trä skall vara anpassat till ett visst klimat 
anpassas träets fuktkvot efter den relativa luftfuktigheten i omgivningen (Skogsindustrierna, 
2004).

6.2.9 Koncept 2
Koncept 2 bygger på en enkel gallerkonstruktion (figur 6.25) liknande ett kompostgaller, efter 
önskemål från uppdragsgivare. Grinden är en vidareutveckling av Koncept Fast och Koncept 
Omlott från första cykeln. Det som är taget från Koncept Fast är den i grunden fasta längden. 
Möjligheten att kunna montera ihop flera grindar till en hage, möjligheten att sätta en person-
lig prägel på grinden samt möjligheten att göra den utdragbar kommer från Koncept Omlott.

En förändring vid jämförelse med kompostgaller är att gallret i Koncept 2 har försetts med 
krokar för att det skall gå att fästas enkelt i väggen och i varandra. Krokarna på ena sidan av 
gallret, till höger i figur 6.25, sitter aningen högre upp än de på motsatt sida, och dessutom är 
de kortare i vertikal led än de andra krokarna. Anledningen till krokarna sitter högre upp är 

5Personlig kontakt 2011-03-11
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för att det skall bli en stabil konstruktion då flera grindar monteras ihop, till exempel då en 
hage ska monteras. Då två grindar monteras ihop med varandra, vänds den ena grinden upp 
och ner, varpå krokarna på den uppochnervända grinden hakas i den rättvända. Genom att 
krokarnas placering är aningen förskjutna i förhållande till varandra kan samtliga galler stå 
stadigt på marken. Att ena sidans krokar är kortare förenklar även en eventuell öppningsfunk-
tion. För att öppna grinden måste den lyftas en liten bit, men bara så mycket att de kortare 
krokarna hoppar ur sina fästen. Sedan roteras dörren i den eller de riktningar som grinden 
kan öppnas. Detta förfarande förutsätter givetvis att öglor finns fastmonterade på väggen.
 
Hålrummen i gallret har en kvadratisk form där plattor (figur 6.26) kan fästas antingen i de 
hori sontellt gående stängerna eller de vertikalt gående stängerna, beroende på vad som före-
dras av kunden. Plattornas funktion i gallret är dels att täcka för öppningarna i gallret och 
dels för att ge kunden en möjlighet att sätta sin personliga prägel på grinden. Plattorna kan 
tillverkas i många olika färger och kombineras av kunden. Det är också möjligt liksom hos 
Koncept 1 att montera skenor (figur 6.20) på grinden för att göra den mer anpassningsbar till 
olika dörrmått.

Fas 3: Konceptutveckling

Figur 6.25. Gallerkonstruktion. Figur 6.26. Plattor.

Konceptet har inspirerats av bilderna i figur 6.27 och figur 6.28 vilka är fotade på möbelmäs-
san Stockholm Furniture Fair 2011-02-15.

Figur 6.27. Mönster i orange och vitt. Figur 6.28. Mönstrade skåpsluckor.



Erik Widell & Kajsa Granström - Utveckling av hundgrind för hemmet
43

K
O
N
C
E
P
T	  
2	  

3

2
Färg	  

GALLER	  

Figur 6.29. Kombinationsmöjligheter Koncept 2.

I figur 6.29 visas olika kombinationsmöjligheter inom konceptet.

Fas 3: Konceptutveckling

6.2.10 Material till Koncept 2
Material som skulle kunna användas till gallerkonstruktionen är förslagsvis stål som är avsett 
för plastisk bearbetning eller härdbar aluminium. I tabell 6.4 visas data för dessa material. 

Fakta om densitet och kostnad i tabell 6.4 är hämtade från CES Edupack (2010). Energiåtgång 
och koldioxidutsläpp är uträknade med verktyget ECO Audit i CES Edupack (2010). Model-
len bygger på att detaljen tillverkas av nyproducerat material som beräknas återvinnas efter 
användning samt att detaljen kommer att tillverkas genom valsning. Ingen hänsyn har tagits 
till eventuella transporter. 

Materialens genomsnittliga sträckgränsvärde (tabell 6.4) sattes in i |σx|max i ekvation 7 i håll-
fasthetsberäkningar för galler (Bilaga 1). Detta gav de olika materialens radie till stängerna i 
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Fas 3: Konceptutveckling
gallret. Med hjälp av radien räknades sedan 
den totala volymen ut (tabell 6.4) för gallret i 
de olika materialen. Detta gjordes med ekva-
tion 6.2, där 8*0,9 refererar till de horisontellt 
gående stängerna och 10*0,7 refererar till de 
vertikalt gående stängerna.

V=(π*r2)*(8*0,9+10*0,7)    ekvation 6.2
där r=radien

För aluminium skulle volymen bli 0,00124m3 
och för stål skulle volymen bli 0,00102m3. 
Volymen multiplicerades sedan med med-
eldensiteten (tabell 2) för att få fram vikten 
som i sin tur multiplicerades med medel-
kostnaden (tabell 6.4) för att få fram priset 
för materialet.

Då en stålkonstruktion skulle överskrida 
högst tillåtna vikt enligt kravspecifikation 
(tabell 4.4) är detta inte ett lämpligt material. 
Därför väljs aluminium som konstruktions-
material för gallret, även om det skulle inne-
bära en något högre kostnad och aningen 
större miljöpåverkan enligt tabell 6.4. Alu-
minium uppfyller även kraven i kravspeci-
fikationen (tabell 4.4) angående temperatur, 
luftfuktighet, korrosionshärdighet och gift-
nivå (CES Edupack, 2011).

Material som skulle kunna användas till plat-
torna är förslagsvis plast. I tabell 6.5 visas ett 
urval av plastmaterial samt data för dessa. 

Fakta om densitet och kostnad i tabell 6.5 är 
hämtade från CES Edupack (2010). Energi-
åtgång och koldioxidutsläpp är uträknade 
med verktyget ECO Audit i CES Edupack 
(2010). Modellen bygger på att detaljen till-
verkas av nyproducerat plast som beräknas 
återvinnas efter användning. Modellen byg-
ger även på att detaljen kommer att tillver-
kas genom gjutning. Ingen hänsyn har tagits 
till eventuella transporter.

Ett rimligt antagande är att plattorna ej be-

Tabell 6.4. Material till galler. Tabell 6.5. Material till plattor.
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höver uppfylla några särskilda hållfasthetsegenskaper och därför kan de göras förhållande-
vis tunna, förslagsvis 2mm. Om det finns 9x7=63 plattor till varje grind som har volymen 
0.1x0.1x0.002=0.0004m3 så blir den sammanlagda volymen 63x0.0004=0.0126m3.

För att få fram den sammanlagda vikten för alla plattor i en grind har volymen multiplicerats 
med densiteten för respektive material. Vikten har sedan multiplicerats med kostnaden för att 
få fram ett riktvärde för den totala materialkostnaden (tabell 6.5). 

Ur tabell 6.5 framgår att polyeten (PE) är det material som har lägst miljöpåverkan då det 
kommer till energiåtgång såväl som CO2-utsläpp. Det är även det material som har näst lägst 
kostnad och näst lägst vikt och dessutom är det genomskinligt. Polyeten går även att fram-
ställa utan genomskinlighet (CES Edupack, 2010) samt i en mängd olika kulörer enligt Ashby 
& Johnson (2009). Baserat på detta resonemang ansågs polyeten vara det bästa materialet till 
plattorna. Polyeten uppfyller även kraven (tabell 4.4) om temperatur, luftfuktighet, korro-
sionshärdighet och giftnivå.

6.2.11 Koncept 3
Koncept 3 är en vidareutveckling utav Koncept Fast som togs fram under första cykeln men 
består i detta fall av en solid skiva istället för en perforerad, efter önskemål från uppdragsgi-
vare. Liksom Koncept Fast är Koncept 3 självstängande. Självstängningsfunktionen i detta fall 
är emellertid ett tillbehör som går att köpa till. 

Huvudkomponenten i konceptet är en solid skiva (figur 6.30). På denna går det att fästa ett 
självstängande fäste, vars funktion utgörs av en gummilist som vill dra tillbaka grinden till sitt 
ursprungsläge. En nackdel med denna utformning är att det kan finnas risk för att materialet 
deformeras efter långvarig periodisk belastning. Genom att välja ett gummi med relativt låg 
inre dämpning minskas dock risken för nedbrytning av materialet (Terselius, 2003b). I figur 
6.30 visas även ett väggfäste som är utformat på så vis att den går att fästa på utsidan av dörr-
karmen, vilket gör att grinden inte behöver vara i vägen för en eventuell dörr. De ingående 
delarna i figur 6.30 är från vänster till höger: skiva, självstängande fäste samt väggfäste.

K
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Figur 6.30. Kombinationsmöjligheter Koncept 3.
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6.2.12 Material till Koncept 3
Samma resonemang gäller kring materialval för Koncept 3 som för Koncept 1, men med skill-
naden att även de genomskinliga plasterna (tabell 6.3) är intressanta här eftersom skivan i sig 
inte är genomskinlig, något som dessa plaster i så fall skulle möjliggöra. Bland dessa är PE och 
PS de mest intressanta eftersom såväl materialkostnad som CO2-utsläpp och energiåtgång är 
lägst för dessa. Enligt Ashby & Johnson (2010) är dock monomeren6  styren i PS irriterande för 
ögon och hals, något som är olämpligt för en produkt som hundar kan tänkas bita i. Därför är 
polyeten (PE), aluminium, furu, ek, bambu och träfiber de material som är av huvudsakligt 
intresse.

6.3 Konceptval
För att göra ett konceptval anordnades ett fokusgruppmöte efter andra konceptutvecklingscy-
keln. Syftet med fokusgruppen var även att se hur väl kundkraven (tabell 4.2) hade uppfyllts 
samt att få in nya idéer.
 
6.3.1 Fokusgrupp
En fokusgrupp är enligt Wibeck (2010) en sorts strukturerad gruppintervju där mycket data 
kan samlas in under relativ kort tid för att sedan analyseras. Wibeck (2010) delar upp pro-
cessen i fyra olika steg: planering, rekrytering, diskussionsledning och analys. Gruppen får 
inte vara för stor då det är viktigt att varje individ i gruppen har en känsla av inflytande och 
samhörighet vilket är något som lättare kan uppnås i en mindre grupp, det blir även lättare 
att både ge och få feedback. I en stor grupp minskar varje persons inflytande och ofta även det 
personliga engagemanget, det är dessutom lättare att vara anonym i en större grupp. Cross 
(2008) förespråkar att gruppen bör bestå av 6-12 individer. 

Cross (2008) rekommenderar att mötet spelas in med tillexempel en diktafon eller videokame-
ra, samt att detta kompletteras med anteckningar. Direkt efter mötet är det enligt McNamara 
(2011) viktigt att gå igenom vad som sagts under mötet genom att lyssna eller titta på inspelat 
material samt gå igenom anteckningar och utveckla dessa om det behövs så att de är lätta att 
förstå. Det är också viktigt att skriva ner observationer som gjordes under mötet, till exempel 
hur stämningen var eller om något oväntat hände. McNamara (2011) ger förslag på en agenda 
för ett fokusmöte, vilken också användes vid fokusgruppmötet:

1. Välkomna deltagarna.
2. Berätta mötets upplägg.
3. Redogöra målet för mötet.
4. Ta upp eventuella regler för mötet.
5. Ställ frågor och diskutera svaren.
6. Avsluta mötet. 

Den intervjumall som användes vid fokusgrupptillfället finns i bilaga 5.

Fokusgruppen genomfördes med sex deltagare som alla var, eller hade varit, hundägare. Fyra  
av deltagarna bodde i villa och två av deltagarna bodde i lägenhet vid tidpunkten för ägandet 
av hunden. I övrigt var alla som deltog i åldern 20-25 år.
4Monomerer är små enkla molekyler som kopplas samman till polymerer, vilka i 
sin tur är de kedjemolekyler som en plast delvis byggs upp av (Terselius, 2003a).
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6.3.2 Resultat från fokusgrupp
Fokusgruppen fastslog att grinden bör gå att låsa fast så att den sitter stabilt, så att den inte 
kan ramla och skrämma hunden. Den bör även vara möjligt att plocka bort, gömma eller vika 
undan för att den inte skall vara i vägen då den ej används.

Grinden bör vidare kunna öppnas som en vanlig dörr eller kunna skjutas fram och tillbaka. 

Grinden bör också gå att se igenom, men inte för mycket eftersom det kan vara jobbigt om det 
är alldeles för genomskinligt vid t.ex. måltider om hunden sitter bakom en grind och tigger 
mat. 

En korg att hänga på för hundtillbehör ansågs vara bra om det går att köpa till. Den bör dock 
inte finnas med som en integrerad del i produkten då vissa hundar kan ha en tendens till att 
riva ner korgen eller innehållet. De tillbehör som skulle vara intressanta att ha hängandes på 
grinden är bajspåsar, koppel, matskålar, vattenskålar och liknande.

Det är enligt fokusgruppen bra om det går att förlänga grinden så att den passar olika dörr-
mått. En påbyggbar grind ansågs vara bättre än en utdragbar grind eftersom det antogs vara 
billigare då det skulle gå att anpassa antalet moduler efter behov. 

En självstängningsfunktion upplevdes onödig eftersom vissa hundar troligen smiter igenom 
medan grinden stänger sig själv. Dessutom upplevde gruppen att det vore ett jobbigt moment 
om grinden åkte igen mot användarens vilja. Att kunna bygga ihop grindar till en hage tyckte 
inte gruppen heller var någon viktig funktion.

Låsning av grinden bör enligt fokusgruppen kunna utföras i en rörelse med enhandsgrepp. 
Något som skjuts fram och tillbaka och låser fast dörren ansågs vara en bra lösning. Det bör 
inte vara någon haspliknande funktion eftersom hunden då kan dra upp den.

Ett förslag var att väggfästena bör se neutrala ut om de är permanenta. I så fall skulle det 
eventuellt räcka med en grind som går att flytta runt mellan olika dörrar där väggfästen sitter. 
Väggfästena bör helst kunna fästas i väggen och inte i dörren enligt deltagarna. Löstagbara 
fästen vore dock mest intressant om de sitter väldigt stabilt.

Enligt gruppen vore det även intressant om det gick att förnya utseendet eller pynta grinden 
med olika accessoarer. De delar eller accessoarer som går att byta ut måste sitta stabilt så att 
hunden inte har någon chans att riva ner dem. Förslag på accessoarer var bokstäver så att det 
går att skriva exempelvis hundens namn och diverse prydnadsföremål som kan passa olika 
användare.

Deltagarna ansåg att grindens färger bör vara diskreta. Förslag var vitt, svart och metallfärgat. 
Utseendet kan sedan piffas upp med accessoarer för den som önskar. Fokusgruppen menade 
även att färgen på grinden bör vara matt så att den inte blänker om exempelvis solen skiner 
på den och så att smuts och fettfläckar inte syns lika tydligt. Detta sattes till ett krav i kravspe-
cifikationen (tabell 4.4). Tillvalsfunktionerna bör ha ett utseende som är väldigt diskret eller 

Fas 3: Konceptutveckling
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sticker ut väldigt mycket. Det bör inte vara något mellanting.

Hålen i grinden får enligt fokusgruppen inte vara för små så att hunden fastnar med klor eller 
kan komma igenom med nosen. Ca 3 cm radie upplevdes som ett bra mått. Samtliga grupp-
medlemmar var överens om att runda perforeringar var snyggast och minst farliga för hunden 
i och med att cirklar inte har några vassa kanter.

Deltagarna var lite oense kring höjden, men de flesta ansåg att höjden bör vara något högre än 
för kompostgaller som har en höjd som är ca 700 mm (se bilaga 3). Ca 2-3 kg ansågs vara en 
önskvärd vikt på konstruktionen.

Materialet bör enligt deltagarna vara reptåligt och lätt att göra rent. Genomskinlig plast är inte 
så bra, eftersom utseendet förmodligen blir ganska tråkigt efter ett tag om hunden krafsar på 
det. Hård opak plast som inte repas skulle vara ett tänkbart material. Aluminium ansågs vara 
ett bra materialalternativ. Det är enligt fokusgruppen snyggt och stilrent. Gruppen ansåg även 
att en aluminiumbelagd träskiva vore spännande. Fördelen med detta är att den går att göra 
tjockare så att den upplevs mer stabil samtidigt som det går att göra större radier på kanterna, 
något som ansågs viktigt av deltagarna ur säkerhetssynpunkt.

Deltagarna var mycket bestämda med att det inte får finnas några vassa kanter som hunden 
eller användaren kan skära sig på. Ett förslag från gruppen var att det skulle kunna fästas en 
list runt grinden som motverkar vassa kanter.

Ca 400-500 kr skulle samtliga deltagare vara beredda att betala, men om grinden skulle ha alla 
önskvärda funktioner var det många som kunde tänka sig att betala ca 1000 kr.

6.3.3 Konceptval och fastställande av geometrisk layout
Samtliga deltagare i fokusgruppen var överens om att Koncept 1 var bäst. Det upplevdes vara 
snyggast och mest stilrent, något som efterfrågades. Det ansågs också ha fördelar i sin flexibi-
litet, att grinden går att anpassa efter flera olika dörrmått samt att det går att pynta den så att 
den får lite mer spännande utseende för den som önskar. Konceptet ansågs även ha den grad 
av genomskinlighet som efterfrågades. Kommentarerna kring Koncept 2 var att det var väl-
digt likt ett kompostgaller och att det därmed inte fanns någon anledning att välja det framför 
just ett kompostgaller. Dessutom skulle det vara jobbigt att montera alla plattor på gallret. 
Koncept 3 ansågs inte ha några större fördelar. Baserat på dessa tankar gjordes ett konceptval. 
Beslutet som fattades var att slutkonceptet skulle vara en vidareutveckling av Koncept 1. 

Vissa frågor fanns dock kvar att besvara efter fastställande av slutkoncept:

• Hur kan grinden fästas i olika typer av dörrkarmar?
• Hur kan grinden fästas utan att lämna några kvarvarande märken?
• Hur kan grinden låsas fast i stängt läge?
• Hur kan grinden göras säker och utan några vassa kanter?

Befintlig design kunde inte på ett tillfredsställande vis besvara dessa frågor, därför togs en ny 

Fas 3: Konceptutveckling
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produktlayout fram (se figur 6.31). Inspiration till layouten är till vis del hämtad från en på 
marknaden existerande lösning från IKEA som marknadsförs under namnet ”Patrull smidig” 
och som identifierades under marknadsundersökningen (se bilaga 3). 
Ur layouten i figur 6.31 togs skisser fram för att visualisera det tänkta slutkonceptet (figur 

Figur 6.31. Geometrisk layout.

6.32-6.35). 

Konceptet (figur 6.32-6.36) består av tre huvuddelar: ram, dörr och modul. Ramen spänns fast 

Fas 3: Konceptutveckling

Figur 6.32. Monterad grind.

Figur 6.33. Dörr.

Figur 6.34. Ram.

Figur 6.35. Påbyggnadsmodul.

Figur 6.36. Spännskruv.
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i dörrkarmen med hjälp av spännskruvar som pressas mot dörrkarmens insida. I ramen sitter 
även dörren som går att öppna åt båda håll, precis som en vanlig dörr. Då dörren är stängd 
låses den i ramen.

Grinden är uppbyggd av perforerade skivor med rör på ovan- och undersidan. Rören fyller 
två funktioner, dels motverkas vassa kanter som det går att skada sig på och dels används de 
för att fästa beslag i såsom väggfästen, öppningsfunktion, lås och kopplingar mellan modul 
och ram. 

Vid materialval till komponenterna ram, modul och dörr stod valet mellan aluminium och 
diverse trämaterial enligt resonemanget i kapitel 6.2.8. Aluminium har generellt sämre vär-
den under rubrikerna Kostnad, Vikt, Energi och CO2 än samtliga övriga material i tabell 6.3. 
Undantaget är att aluminium har något lägre vikt än träfiber. Ändå föll materialvalet på alu-
minium med anledning av att aluminium antas stå emot större yttre påfrestningar än övriga 
material, exempelvis om hunden krafsar på grinden. Dessutom gillade fokusgruppen alumi-
nium bäst på grund av dess utseende.
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7 Fas 4: Detaljdesign
7.1 Övergripande detaljdesign
Tanken med konceptet i figur 6.32-6.35 var att det skulle tillverkas i aluminium genom profil-
pressning. Det visade sig dock att detta inte var möjligt. Profilen för tillverkning av produk-
ten hade behövt vara 760 mm bred eftersom det är måttet på grindens höjd. SAPA som är ett 
ledande företag inom strängpressning kan inte tillverka en profil som är bredare än 620 mm 
(SAPA, 2009). Några andra möjligheter att tillverka större profiler är inte heller kända enligt 
Per Andréen7, konstruktör vid SAPA. Konstruktionen behövde alltså justeras för att anpassas 
till andra tillverkningsmetoder. Istället för att tillverka hela grinden som en profil bestämdes 
att endast rördelarna skulle tillverkas som profiler och att plåten däremellan skulle tillverkas 
genom valsning. Plåten perforeras sedan genom stansning och rören monteras därefter på 
plåten genom nitning efter förslag från Per Andréen. Figur 7.1 och figur 7.2 visar hur fogen 
mellan delarna ser ut.

Det nedre röret (figur 7.2), har en annan form en det övre (figur 7.1), då det blir extra tydligt 
för användaren att rörets plana undersida skall monteras så att den ligger tätt mot golvet eller 
tröskeln. Detta är viktigt då röret skulle kunna knäckas om någon trampade på det och det 
inte ligger mot underlaget. En annan fördel med utformningen är att extra material har lagts 
till och på så vis gjort röret styvare. En tanke som fanns med innan utseendet fastställdes var 
att det skulle vara en bågformad tröskel längst ner för att underlätta passage för exempelvis 
rullstolsburna. Denna lösning var dock inte optimal eftersom en eventuell befintlig tröskel i 
dörrkarmen skulle motverka montering av ytterligare en tröskel.

Figur 7.1. Fog, övre del.                                    Figur 7.2. Fog, nedre del.

7Personlig kontakt 2011-04-27
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I figur 7.3 visas ett schema över de ingående 
delarnas placering i grinden.

1. Gångjärn
2. Dörr
3. Väggfästen
4. Handtag
5. Koppling
6. Modul
7. Ram
8. Pluggar

7.2 Öppning av grind
Figur 7.4 visar hur handtaget är placerat då 
grinden är stängd och i låst läge. För att öpp-
na grinden krävs först att handtaget vrids 
upp (figur 7.5) för att sedan dras tillbaka mot 
dörren (figur 7.6). Därefter lyfts grinden upp 
(figur 7.7). Då grinden är upplyft låses gång-
järnet (figur 7.8) och sprinten (figur 7.9) upp. 
Det vill säga sprinten lyfts ur sitt fäste i ram-
ens nederdel. Detta innebär att dörren kan 
öppnas som i figur 7.10.

Fas 4: Detaljdesign

Figur 7.3. De ingående delarnas placering i grinden.

Figur 7.4. Låst handtag. Figur 7.5. Uppvridet handtag.

Figur 7.6. Tillbakadraget handtag. Figur 7.7. Upplyft handtag.

Figur 7.8. Upplåst gångjärn. Figur 7.9. Upplåst sprint.

Figur 7.10 Öppnad grind.
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Figur 7.3. De ingående delarnas placering i grinden.

Figur 7.4. Låst handtag. Figur 7.5. Uppvridet handtag.

Figur 7.6. Tillbakadraget handtag. Figur 7.7. Upplyft handtag.

Figur 7.8. Upplåst gångjärn. Figur 7.9. Upplåst sprint.

Fas 4: Detaljdesign

Figur 7.11. Ramens komponenter.

Figur 7.12. Dörrens komponenter.

Figur 7.13. Modulens komponenter.

7.3 Ram och dörr
Ramens totala bredd är 670 mm. Då spänn-
skruvarna monteras kan längden justeras så 
att bredden blir 710 mm (-14/+40mm) vilket 
uppfyller kravet om flexibel längd i kravspe-
cifikationen (tabell 4.4). Med hjälp av påbygg-
nadsmoduler (kapitel 7.4) kan ramen förlängas 
och på så vis uppfylla de krav i kravspecifika-
tionen (tabell 4.4) som syftar till att produkten 
skall kunna passa i olika dörrmått. Önskemålet 
med bredden 610±10 mm uppfylls dock inte. 
Anledningen till detta är att det skulle resul-
tera i en allt för liten öppningspassage i ramen.

För att så många som möjligt skall kunna ta sig 
förbi grinden bör själva dörröppningen vara 
tillräckligt bred. Kvinnor har generellt bre-
dare höfter än män, därför var det lämpligt att 
måttsätta öppningspassagen efter de förutsätt-
ningar som en kvinna med breda höfter har. 
Enligt Peoplesize (2008) har en sittande svensk 
kvinna i åldern 18-64 år i 99:e percentilen ett 
höftbreddsmått som är 492 mm. Denna siffra 
avrundades till 500 mm och användes för att 
måttsätta grindens öppningspassage och re-
fererar även till kravet i kravspecifikationen 
 (tabell 4.4) att produkten skall vara lätt att ta 
sig förbi som människa.

Då dörren är öppnad med 90° vinkel är passa-
gen genom grinden 501,5 mm. I figur 7.11 visas 
en bild av ramens komponenter och i figur 7.12 
visas en bild av dörrens komponenter.

Ritningar till delarna finns i kapitel 8.

7.4 Modul
Modulen (Figur 7.13) har bredden 100 mm, 
 vilket motiveras av att standarddörrmåtten va-
rierar med steg om 100 mm (tabell 2.1). Höjden 
på modulen är densamma som för ramen. Rit-
ning till modulen finns i kapitel 8.
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7.5 Väggfästen
För att fästa grinden i dörrkarmen används 
fyra fästen i form av skruvar som spänns fast 
på insidan av karmen (figur 7.14). Genom att 
skruva på muttern tvingas skruven att tryck-
as in eller ut, beroende på vilket håll muttern 
skruvas åt. Muttern är utformad för att skru-
vas fast med fingrarna.

Människor kan generera ett vridmoment 
motsvarande 0,6-0.7 Nm (beroende på kön) 
för att skruva fast en räfflad kork med dia-
metern 12 mm med fingrarna (Pheasant, 
2006). Ett rimligt antagande är att ett likvär-
digt vridmoment kan genereras då muttern 
med diametern 15 mm i figur 7.14 skruvas åt 
för att spänna fast grinden i dörrkarmen. Av 
hållfasthetsberäkningarna i bilaga 2 framgår 
det att erforderligt vridmoment för att dra åt 
muttern är 0,263 Nm. Med god marginal går 
det alltså att skruva fast muttern med endast 
fingrarna.

Längst ut på skruven finns en platta med 
en gummiyta som dels är till för att skydda 
dörrkarmen från att ta skada och dels för 
att bidra till en hög friktionskoefficient mel-
lan dörrkarmen och spännskruven. Enligt 
Tetec  (2010) är friktionskoefficienten mellan 
gummi och trä μ = 0,7. I figur 7.14 illustreras 
montering av spännskruvar och mutter. Rit-
ning till muttern finns i kapitel 8.

7.6 Handtag
Vid utveckling av handtaget för öppnande 
av grinden kombinerades två idéer (figur 
7.15 & figur 7.16). I figur 7.15 visas ett lås i 
form av en sprint som skjuts fram och till-
baka och som låses genom att den fälls ner i 
en skåra. I figur 7.16 visas ett cylinderformat 
handtag som skjuts fram och tillbaka och 
som låses med hjälp av en knapp. Förslaget 
i figur 7.16 ansågs smälta in bättre i övrig 
design, men låsfunktionen skulle innebära 
många smådelar och därmed höga tillverk-

Figur 7.14. Montering av spännskruvar och mutter.

Figur 7.15. Förslag på lås.

Figur 7.17. Låset monterat på grinden.

Figur 7.16. Förslag på lås.

Fas 4: Detaljdesign

Figur 7.18. Handtagets undersida.
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Figur 7.16. Förslag på lås.

ningskostnader. Därför kombinerades utse-
endet i figur 7.16 med låsfunktionen i figur 
7.15. Detta resulterade i ett handtag som det i 
figur 7.16. Handtaget förs fram och tillbaka i 
skåran i figur 7.19 för att låsa respektive låsa 
upp dörren. 

På ovansidan av handtaget i slutkonceptet 
finns en dekal (figur 7.17). Detta är för att 
erbjuda användaren en god mental bild (se 
kapitel 7.12.2) av hur dess rörelseschema ser 
ut. Dekalen utgör handtagets systembild. Ett 
krav i kravspecifikationen (tabell 4.4) är pro-
dukten skall vara enkel att förstå, och sys-
tembilden i form av dekalen i är ett resultat 
av detta.

På handtagets undersida (figur 7.18) sitter ett 
snäpplås som vid montering trycks ner i skå-
ran som visas i figur 7.19. Röret i figur 7.18 
låser handtaget i skåran så att det sitter sta-
digt och inte riskerar att lossna från dörren.

Ritning till handtaget finns i kapitel 8.

7.7 Gångjärn
Dörren sitter fast i ramen med hjälp av två 
gångjärn. Gångjärnet i figur 7.20 fästes för-
slagsvis genom skruvning, då detta skulle 
vara bra ur återvinningssynpunkt, i hålen 
mellan ramen och dörren som i figur 7.8. 
Även limning skulle kunna tänkas vara ett 
alternativ. Detta bestäms dock i samråd med 
tillverkare. Utformningen av det övre gång-
järnet syftar till att ge användaren en god 
systembild av dess funktion (kapitel 7.12.2). 
Delarna har gjorts synliga så att användaren 
skall förstå att det går att lyfta dörren en aning 
då gångjärnet är monterat, något som krävs 
för öppning av dörren. Det nedre gångjärnet 
i figur 7.21 består av en sprint som roterar i 
en plastplugg i ramens nedre rör.

Figur 7.19. Skåra.

Figur 7.20. Övre gångjärn.

Figur 7.21. Nedre gångjärn.

Fas 4: Detaljdesign
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7.8 Koppling
Då behov finns av att koppla samman ramen 
med en eller flera moduler görs detta med 
hjälp av en koppling som i figur 7.22. Kopp-
lingen är utformad som en cylinder, med 
en större diameter i skarven mellan modul 
och ram. På detta ställe har även ramen och 
modulen en urgröpning. Detta är för att del-
arna skall sitta stadigt ihop. För att delarna 
skall sitta stadigt måste även väggfästena i 
form av spännskruvar spännas fast på insi-
dan av dörrkarmen. Kopplingen finns i fem 
olika storlekar (figur 7.23) som är anpassade 
till de standarddörrmått som presenteras i 
 tabell 2.1.

7.9 Pluggar
Längst ner på dörren finns sprintar som 
sticker ner i två pluggar som sitter fast i 
 ramen (figur 7.24).

De två pluggarna är utformade på olika vis. 
Den lilla pluggen i figur 7.26 är något kor-
tare än den stora pluggen i figur 7.25. Även 
sprinten som sitter i den lilla pluggen är nå-
got kortare än sprinten på motsatt sida. An-
ledningen till detta är att den kortare sprin-
ten skall kunna lyftas ur pluggen. På så vis 
möjliggörs öppningsfunktionen av dörren. 
Ytterligare förklaring till detta finns i kapitel 
7.2. Den lilla pluggen har även försetts med 
fasade kanter för att sprinten lättare skall 
kunna stickas i på nytt.

7.10 Korg
Som extra tillbehör till grinden finns en korg 
som går att fästa på grinden (figur 7.27 och 
figur 7.28). I korgen kan diverse hundtillbe-
hör förvaras som exempelvis hundbajspåsar. 
Korgen monteras på grinden med hjälp av 
skruvfästen som monteras genom grindens 
perforeringar. Färgförslag till korgen finns i 
figur 7.35.

Figur 7.24. Sprintar i pluggar.

Figur 7.26. Liten plugg.Figur 7.25. Stor plugg.

Figur 7.22. Koppling.

Figur 7.23. Kopplingar i olika längder.

Figur 7.27. Korg. Figur 7.28. Monterad korg.
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Figur 7.26. Liten plugg.

Fas 4: Detaljdesign
7.11 Accessoarer
För att kunden skall kunna sätta sin personliga prägel på grinden utvecklades accessoarer som 
går att fästa på den. Accessoarerna utgörs av knappar med bokstäver, och silhuetter förestäl-
lande olika hundraser, se figur 7.29 - figur 7.34 för några exempel på hundraser. Färgproverna 
i figur 7.35 är även färgförslag till accessoarerna.

 

Figur 7.29. Accessoarer monterade. Figur 7.30. Bokstavsknapp. Figur 7.31. Montering av hundaccessoar, 
sett bakifrån.

Figur 7.32. Silhuett av en Jack Russell terrier. Figur 7.33. Silhuett av en Schäfer. Figur 7.34. Silhuett av en Bullterrier.

Figur 7.28. Monterad korg.

Figur 7.35. Färgförslag till accessoarer och korg; magenta, blå, turkos, vit, svart.
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Figur 7.36. Lagen om närhet.

Figur 7.37. Lagen om likhet.

Figur 7.38. Lagen om symmetri.

Figur 7.39. Lagen om inneslutning

7.12 Utformning
Utformningen av slutprodukten är till stor del baserad på teo-
rier om gestaltning och semantik.

7.12.1 Gestalt
Gestalten är helheten av ett arrangemang av mindre delar 
och funktioner som är mer än bara summan av de ingående 
delarna (Monö, 1997). Gestaltpsykologerna formulerade ett 
antal principer för hur olika delar organiseras till en helhet 
(Araï, 2001). En kort presentation av de lagar som har imple-
menterats i slutkonceptet följer nedan (Monö, 1997).

Lagen om närhet: element som ligger nära varandra upp-
fattas som en helhet (figur 7.36).

Lagen om likhet: element som liknar varandra uppfattas 
en helhet (figur 7.37).

Lagen om symmetri: element som är grupperade sym-
metriskt uppfattas som en helhet (figur 7.38).

Lagen om inneslutning: linjer som innesluter ett område 
uppfattas som en helhet (figur 7.39).

Dessa lagar hjälper användaren att urskilja delarna ram, dörr 
och modul och samtidigt uppfatta dem som en helhet. Lagar-
na hjälper även användaren att urskilja handtaget då utform-
ningen av detta bryter mot lagen om likhet. Det är viktigt att 
kunna urskilja handtaget eftersom det är med denna del som 
användaren i första han interagerar med.

7.12.2 Semantik
Semantik är läran om betydelse. Detta innefattar bland annat 
vad produkten beskriver och vad produkten uttrycker (Monö, 
1997).

Norman (2002) redogör för hur en produkt beskrivs med 
hjälp av konceptuella modeller. Dessa delas in i tre katego-
rier. Den första av dessa är designerns mentala modell av 
hur produkten fungerar. Den andra är systembilden, vilken 
är den information produkten sänder ut till användaren om 
hur den fungerar. Den tredje är användarens mentala modell 
som denne skapar utifrån systembilden. Systembildens roll är 
alltså att förmedla designerns mentala modell av hur produk-
ten fungerar till användaren. Norman (2002) menar vidare att 

Fas 4: Detaljdesign
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Figur 7.36. Lagen om närhet.

Figur 7.37. Lagen om likhet.

Figur 7.38. Lagen om symmetri.

Figur 7.39. Lagen om inneslutning

Figur 7.40. Olika uttryck. Efter Monö (1997).

det är viktigt att erbjuda användaren en god systembild. En god systembild innebär att alla 
synliga delar av en produkt visar hela produktsystemets status. 

I detta fall har systembilden integrerats i produkten dels genom utformningen av bottenröret 
(figur 7.2) där den plana bottenytan sänder ut signaler till användaren att ytan skall monteras 
mot underlaget. Även handtaget har fått en systembild i form av en dekal på ovansidan (figur 
7.4 - 7.7) för att visa dess rörelseschema. Gångjärnets funktion (figur 7.8) framgår genom att 
alla delar har gjorts synliga.

Små skillnader i utformningen kan också göra att en produkt uttrycker olika egenskaper. I 
figur 7.40 visas tre stavar som omnämns som stav 1, 2 och 3. I detta fall undersöks vad som 
händer då små förändringar görs med stav 1. Stav 2 uttrycker stabilitet eftersom den har en 
större bottenyta och en smalare topp. Stav 3 däremot uttrycker lätthet till följd av skårorna i 
de nedre hörnen (Monö, 1997).

Enligt detta resonemang får grinden ett robustare uttryck genom att bottenröret (figur 7.2) har 
en plan undersida istället för att vara helt runt som det övre röret (figur 7.1). Denna utform-
ning är därmed tänkt att uppfylla kundkravet ”Produkten upplevs pålitlig” (tabell 4.1).

Fas 4: Detaljdesign
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Fas 4: Detaljdesign
7.13 Materialval

7.13.1 Modul, ram och dörr
För tillverkning av möbler och dylikt rekommenderar SAPA (2009) bland annat alu-
miniumlegeringen EN AW-6060. Övriga legeringar som rekommenderas har unge-
fär samma miljöpåverkan och ligger i ungefär samma prisklass (CES Edupack 2011), 
men EN AW-6060 har något högre sträckgränsvärde än övriga material. Därför 
valdes aluminiumlegeringen EN AW-6060 till material. För bästa hållfasthet valdes 
tillståndet T6 vilket innebär att materialet är upplösningsbehandlat och varmåldrat. 
Legeringen har den kemiska beteckningen är AlMg0,7Si. Förutom aluminium inne-
håller legeringen 0.45% kisel (Si) och 0.5% mangan (Mg) (Karlsson, 2003).

7.13.2 Beslag
Som material till beslagen (gångjärn, skruvar, mutter, koppling och rör tillhörande 
handtaget) valdes stål eftersom det är hållbart samtidigt som det har relativt låg kost-
nad. Ett undantag är spännskruvarna som förutom stål också har ett ytskikt av gum-
mi. Detta är för att få en hög friktion mellan fäste och dörrkarm samt för att skydda 
dörrkarmen från eventuella skador. Den typ av stål som avses är maskinstål enligt 
svensk standard SS-EN 10 025 som är särskilt avsett för maskinbearbetning enligt 
Ullman et al. (2003).

7.13.3 Handtag och pluggar
Till handtaget och pluggarna valdes högdensitetspolyeten (PEHD). Polyeten är den 
plast enligt tabell 6.5 som har lägst miljöpåverkan och därför ansågs det vara intres-
sant. Aluminium ansågs dock också vara intressant eftersom konstruktionen i övrigt 
består av aluminium till största del. I tabell 7.1 jämförs polyeten och aluminium. Att 
valet föll på just högdensitetspolyeten beror på att det har bättre hållfasthet än låg-
densitetspolyeten (PELD) (CES Edupack, 2011). Anledningen till att polyeten valdes 
framför aluminium beror på att priset är procentuellt mycket lägre än för aluminium 
samt att miljöpåverkan är mycket lägre om ingen hänsyn tas till återvinning av ma-
terialen. Även om hänsyn tas till återvinning så bör polyeten rimligtvis ha lägre total 
miljöpåverkan. Enligt SAPA (2002) är nämligen återvinningsgraden av aluminium 
ca 70 %.

Volymen i tabell 7.1 är uträknat i CAD-programmet PRO/Engineer vilket är ett pro-
gram som bland annat används till att ta fram 3D-modeller och ritningar av kon-
struktioner.

Priset är uträknat som en produkt av kostnad och vikt. Övrig data är hämtat från 
CES Edupack (2011). Energiförbrukning och koldioxid (CO2-utsläpp) är uträknat 
med hjälp av verktyget ECO Audit i CES Edupack. Modellen avser att aluminiumde-
taljen tillverkas genom extrudering och plastdetaljen tillverkas genom gjutning. Mo-
dellen avser även att detaljerna framställs av nytt material och att 100 % av materialet 
beräknas återvinnas. 

Tabell 7.1. Materialval handtag och pluggar.
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Fas 4: Detaljdesign
7.13.4 Sammanställning 
av material och kompo-
nenter
Tabell 7.2 visar en sammanställ-
ning av de komponenter som 
ingår i grinden samt vad dessa 
är gjorda i för material och vad 
detta innebär för materialkost-
nad och vikt. Accessoarer och 
korg innefattas ej i tabellen.
 

7.14 Ytbehandling
Enligt kravspecifikationen krävs 
att ytan på materialet är matt 
och att inga vassa kanter finns. 
Enligt fokusgruppen bör även 
grinden finnas i olika färger. 
Någon form av ytbehandling 
kommer alltså att krävas för att 
uppfylla dessa krav och önske-
mål.

Aluminium kan färgas genom 
anodisering och infärgning av 
anodiseringsskiktet, eller ge-
nom lackering (SAPA, 2002). 
Anodisering innebär att alumi-
niums naturliga oxidskikt växer 
genom elektrolys. Vid anodi-
sering kvarstår spillvatten som 
innehåller aluminiumhydroxid 
och i vissa fall tungmetaller som 
därför måste renas. I jämförelse 
med andra ytbehandlingsme-
toder är dock anodisering en 
av de mindre miljöpåverkande 
processerna (PTAB, 2011). Vid 
återvinning av aluminium kan 
en anodiserad detalj återvinnas 
utan förbehåll, medan avlacke-
ring först måste ske hos en lack-
ad detalj (SAPA, 2009).

Tabell 7.2. Komponenter i grinden.
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Lackering förekommer i form av pulverlackering och våtlackering (SAPA, 2002), där pulver-
lackering är den dominerande lackmetoden. Pulverlackering sker utan lösningsmedel och ca 
98 % av färgen utnyttjas. Resterna tas om hand för energiframställning genom förbränning. 
Vid våtlackering avdunstas och spills ungefär hälften av färgen (SAPA, 2009). Vidare går det  
att pulverlacka skarpa kanter, något som inte fungerar vid våtlackering. I samband med detta 
rundas dessutom hörnen av (Skelack, 2011). Vidare har pulverlack hög reptålighet och klarar 
slag och nötning betydligt bättre än våtlack. Det är dessutom lämpligt för utomhusbruk då det 
har både god UV-tålighet och korrosionshärdighet (SAPA, 2009), vilket är en fördel om grin-
den monteras vid ytterdörren. En SAPA profil av legeringen EN AW-6060 som är ytbehandlad 
med pulverlack är inte heller klassificerad som giftig enligt EU:s klassificeringssystem för 
ekotoxixitet (SAPA, 2010). 

Med anledning av att pulverlackering uppfyller en stor mängd krav i kravspecifikationen 
 (tabell 4.4) angående reptålighet, korrosionshärdighet, eliminering av vassa kanter, låg gift-
nivå samt matt yta (om en sådan kulör väljs), valdes det som ytbehandlingsmetod. Med stöd 
från fokusgruppen valdes kulörerna grått, svart och vitt som färgförslag till grinden.

Fas 4: Detaljdesign
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7.15 Checklista för hållbar utveckling
För att upprätthålla miljöfokus under processens gång har en checklista för hållbar utveckling 
använts (tabell 7.3). Checklistan är hämtad från en artikel skriven av Knight & Jenkins (2009). 
Rubrikerna i checklistan är direktöversättningar från den engelskspråkiga mallen.

Fas 4: Detaljdesign

Tabell 7.3. Checklista
Livscykelfas Övervägt… Kommentarer

enkelhet?
Grinden  är  mer  komplex  än  vad  som  från  början  var  tänkt,  men  
onödiga  smådelar  har  i  största  möjliga  mån  undvikits.

få  leverantörer  och  tillverkare?

Grinden  innehåller  delar  av  endast  tre  olika  material.  På  så  vis  
reduceras  antalet  materialleverantörer.  Tillverkning  kommer  
dock  troligtvis  ske  på  olika  ställen.  

Systemdesign

design  för  tillverkning? Produkten  är  anpassad  efter  befintliga  tillverkningsmetoder.

minimal  energiförbrukning?
Genom  hela  processen  har  strävan  varit  att  välja  material  som  
kan  tillverkas  med  så  låg  energiförbrukning  som  möjligt.

minimal  förorening?
Genom  hela  processen  har  strävan  varit  att  välja  material  som  
kan  tillverkas  med  så  låga  koldioxidutsläpp  som  möjligt.

förpackning:  design  för  
återanvändning? Förpackning  av  produkten  har  ej  beaktats  i  detta  projekt.

minimering  av  spill?

Vid  perforering  utav  plåtar  uppkommer  en  stor  del  spillmaterial.  
Tanken  med  detta  material  är  att  smälta  om  det.  Omsmältning  av  
aluminium  innebär  en  energibesparing  såväl  som  övrig  
miljöbelastning  på  ca  95  %  jämfört  med  framställning  av  
primäraluminium  (SAPA,  2002).  Således  är  aluminium  ett  
utmärkt  val  ur  miljösynpunkt  då  mycket  spillmaterial  
uppkommer.

minimering  av  giftiga  ämnen? Se  kapitel  6.2.1  -‐‑  kapitel  6.2.6.
minimal  energiförbrukning? Ingen  energiförbrukning.

minimal  konsumtion?

Då  bredden  på  grinden  går  att  justera  kan  det  räcka  med  en  grind  
per  hushåll  som  flyttas  runt  mellan  olika  dörrkarmar  med  olika  
bredd.  På  så  vis  undviks  masskonsumtion.

minimal  förorening? Ingen  förorening.
minimering  av  spill? Inget  spill.
minimering  av  giftiga  ämnen? Inga  giftiga  ämnen.

design  för  uppgradering?

Det  går  att  uppgradera  grinden  genom  att  köpa  till  extralängder  
(moduler)  och  olika  accessoarer.  Av  denna  anledning  bör  
grindens  livscykel  kunna  förlängas.

materialåtervinning? Allt  material  går  att  återvinna  (CES  Edupack,  2011).
komponentåtervinning? Samtliga  komponenter  går  att  återvinna.
design  för  demontering? Samtliga  delar  är  konstruerade  för  att  enkelt  kunna  demonteras.

design  för  återvinning?

Materialblandningar  har  undvikits  för  att  möjliggöra  enkel  
återvinning  av  produkterna.  Undantaget  är  skruvarna  till  
väggfästet  som  har  en  gummibelagd  yta.

design  för  separering? Se  design  för  demontering  och  design  för  återvinning.

design  för  spillåtervinning  och  
spillåtervinning?

Spillet  som  uppkommer  vid  tillverkning  går  att  återvinna.  En  
tanke  för  framtiden  är  att  titta  på  om  det  går  att  tillverka  
accessoarer  till  grinden  av  spillmaterialet.

Tillverkning  och  
distribuering

Användning

Slutanvändning
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7.16 Analys av miljöpåverkan
Med hjälp av verktyget ECO Audit i CES Edupack (2011) gjordes en grov ana-
lys av produktens totala miljöpåverkan med avseende på energiåtgång och 
koldioxidutsläpp. Resultatet av analysen visas i tabell 7.4. Rubrikerna Alumi-
nium, Stål och Plast hänvisar till komponenterna som är tillverkade i respek-
tive material.

Tabellen är en grov approximation av verkligheten då vissa faktorer helt har 
uteslutits, bland annat eventuella transporter, ytbehandlingar och fogningsme-
toder. Tabellen avser också att komponenterna dörrplåt, ramplåt och modul-
plåt tillverkas genom plåtvalsning som primär tillverkningsmetod och därefter 
stansning som sekundär metod. Dörrens övre rör, ramens övre och undre rör, 
modulens övre och undre rör och samtliga ståldetaljer avses tillverkas genom 
extrudering som primär tillverkningsmetod. Samtliga plastdetaljer avses till-
verkas genom gjutning. Vidare ingår i kalkylen att samtliga detaljer tillverkas 
av nyproducerat material och att återvinningsgraden är  100 %. De kompo-
nenter som analysen behandlar är de som återfinns i tabell 7.2 vilket innebär 
att modellen avser en grind med en modul monterad men utan accessoarer. 
I analysen är även spillmaterial från stansningen medräknat, som beräknas 
återvinnas och smältas om. Tabellen visar att grindens miljöpåverkan i form av 
koldioxidutsläpp är ca 12 kg och att energiåtgången är ca 192 MJ.

För att utvärdera den utvecklade grindens miljöpåverkan gjordes även en grov 
analys av kompostgallers miljöpåverkan med hjälp av verktyget ECO Audit i 
CES Edupack (2011). Ett kompostgaller som består av plastöverdragen ståltråd 
med måtten 690*900 mm väger ca 1,2 kg (Scandifarm, 2011). Vid analysen bort-
sågs dock plastöverdraget på gallret, då ytbehandlingen inte heller är med-
räknad i analysen för den framtagna hundgrinden. Inte heller i detta fall har 
någon hänsyn tagits till eventuella transporter.

För att samma funktion, d.v.s. öppning och stängning, skall uppnås med kom-
postgaller som för den utvecklade hundgrinden krävs att två galler kopplas 
samman. Vikten för två galler blir då ca 2,4 kg. Om två galler med denna vikt 
tillverkas i stål genom tråddragning som primär metod blir den totala miljöbe-
lastningen i form av koldioxidutsläpp 10,3 kg och energiåtgången blir 135 MJ. 
Om 100 % av grinden återvinns efter användning minskas dessa siffror med 
4,38 kg respektive 56,2 MJ. 

Den utvecklade hundgrindens miljöpåverkan är alltså högre än vad den är för 
kompostgaller. Det bör dock påpekas att kompostgaller har en klenare kon-
struktion än den nyutvecklade grinden. Det är alltså högst troligt att kompost-
galler går sönder lättare och därmed behöver bytas ut efter viss tid. Om detta 
tas i åtanke är det acceptabelt att miljöpåverkan för den nya grinden är högre 
eftersom den rimligtvis inte behöver bytas ut så ofta.

Tabell 7.4. Miljöpåverkan.
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Tabell 7.4. Miljöpåverkan.

8 Resultat
Det ursprungliga problemet som skulle lösas var att ta fram en estetiskt tilltalande produkt 
som skärmar av ett rum från hundar. Den skulle även enkelt gå att fästa i dörrkarmar och vara 
anpassningsbar till olika dörrmått. Om slutresultatet är estetiskt attraktiv eller inte är svårt 
att bedöma vetenskapligt då detta bygger på subjektiva uppfattningar. En strävan att uppnå 
estetisk tillfredsställelse, i den mån att sinnena skall tilltalas på rätt sätt, har emellertid funnits 
med som en grundpelare i projektet. De principer som har arbetats efter finns presenterade i 
kapitel 7.12. I övrigt är slutkonceptet utformat för att det enkelt ska gå att fästa i dörrkarmar 
med olika mått. I figur 8.1 visas bilder på slutkonceptet i de tre olika färgerna vit, metall och 
svart. I figur 8.2 och figur 8.3 visas grinden med accessoarer respektive korg.

Figur 8.1. Tre grindar.

Figur 8.2. Grind med accessoarer. Figur 8.3. Grind med korg.
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Resultat
I figur 8.4- figur 8.8 visas ritningar på de viktigaste komponenterna i slutresultatet. Måtten på 
ritningarna är angivna i mm.

Figur 8.4. Ritning ram. Figur 8.5. Ritning modul.

Figur 8.8. Ritning handtag.

Figur 8.6. Ritning mutter.

Figur 8.7. Ritning - dörr.
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Resultat
I figur 8.9- figur 8.12 visas en prototyp av grinden då den är monterad i en dörrkarm. 

Figur 8.9. Monterad grind. Figur 8.10. Monterad grind.

Figur 8.11. Monterad grind. Figur 8.12. Monterad grind.
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Resultat

Tabell 8.1. Uppfyllda krav.

En kravspecifikation upprättades i början av projektet. Den har förändrats något under pro-
cessens gång men dess syfte har varit att utgöra ett styrdokument för hur en hundgrind bör 
utformas. I tabell 8.1 är de krav som är uppfyllda markerade med en grön bock. De som är 
delvis uppfyllda och de som ej är uppfyllda är markerade med en gul respektive röd bock.

Krav Vikt Uppfyllt

Står  emot  en  horisontell  kraft  av  450  N K ✓
Höjd  =  760  mm K ✓
Hålstorlek  ≤  ᴓ  30  mm K ✓
Justerbar  bredd:  710±10mm,  810±10mm,  910±10mm  och  1210±10mm K ✓
Justerbar  bredd:  610±10mm  och  1410±10mm Ö ✓
Vikt  <  3  kg Ö ✓
Vikt  <  7  kg K ✓
Tjocklek  ≤  40  mm K ✓
Tål  temperatur  mellan  10  -‐‑  30°C K ✓
Tål  temperatur  mellan  -‐‑50  -‐‑  50°C Ö ✓
Tål  luftfuktighet  mellan  10  -‐‑  60  % K ✓
Inga  giftiga  ämnen Ö ✓
Är  genomskinlig K ✓
Ljuddämpning  är  ej  märkbar Ö ✓
Utvärderad  med  livscykelanalys K ✓
Reptålig K ✓
Korrosionshärdig Ö ✓
Matt  yta K ✓
Inga  vassa  kanter K ✓
Går  ej  att  fastna  i K ✓
Kan  ej  ramla  då  den  är  monterad K ✓
Har  snäppfunktion  vid  montering  av  hage Ö ✓
Enkel  att  montera Ö ✓
Enkel  att  fästa  i  vägg  och  i  varandra Ö ✓
Är  lätt  att  förstå Ö ✓
Är  lätt  att  ta  sig  förbi  som  människa K ✓
Återvinningsbar Ö ✓
Motverkar  klättring Ö ✓
Lämnar  inga  märken Ö ✓
Är  fristående Ö ✓
Medger  förvaring  hundtillbehör   Ö ✓
Kan  användas  som  skärmvägg Ö ✓
Enkel  att  justera Ö ✓
Lätt  att  ta  fram  och  flytta  undan Ö ✓



Erik Widell & Kajsa Granström - Utveckling av hundgrind för hemmet
69

Resultat
I tabell 8.1 visas hur väl olika krav har uppfyllts. Samtliga Krav (K) har uppfyllts medan vissa 
Önskemål (Ö) endast har uppfyllts delvis, eller inte alls. 

Ett önskemål var att produkten skulle ha en vikt under 3 kg. Detta gick dessvärre inte upp-
fylla på grund av kravet om att stå emot en kraft av 450 N då detta krävde att grinden dimen-
sionerades så att den fick en något högre vikt. Önskemålet om snäppfunktion för montering 
av hage är inte heller uppfyllt eftersom det bestämdes i samband med fokusgruppmötet att 
produkten inte behövde kunna monteras till en hage. Detta har givetvis även medfört att öns-
kemålet om att produkten skall vara enkel att fästa i varandra inte heller är uppfyllt. Önske-
målen om en fristående produkt och en produkt som kan användas som skärmvägg har inte 
heller uppfyllts då några lösningar för dessa krav som inte ger negativ inverkan på resten av 
produkten har kunnat hittas.

Önskemålet om att produkten skall kunna fästas i en dörrkarm med det inre måttet 610 mm är 
inte uppfyllt eftersom en sådan lösning skulle inverka negativt på produkten i övrigt, då öpp-
ningspassagen hade blivit alldeles för liten. Önskemålet om att produkten motverkar klättring 
har markerats som delvis uppfyllt, eftersom det inte går att säga med säkerhet hur väl det har 
uppnåtts. För att ta reda på detta krävs att produkten testas. I övrigt har samtliga krav och 
önskemål uppfyllts.

Slutkonceptet har utvärderats genom att undersöka materialkostnaden för produkten samt 
vilken miljöpåverkan den har. Ur tabell 7.3 framkommer det att priset för material är ca 85 
kr för en grind med en modul.  Marknadssegmenteringen (figur 4.2) visar att produkten bör 
säljas för under 500 kr. Vad tillverkningskostnaden för produkten är går inte att säga, men 
genom att tillverka produkten i stora serier är förhoppningen att produkten skall kunna till-
verkas till en kostnad som motiverar till ett försäljningspris under 500 kr. Analysen av mil-
jöpåverkan visar att den utvecklade grinden har sämre värden än vad ett kompostgaller har. 
Vid vidareutveckling av grinden bör det ses över om dessa värden går att förbättra ytterligare. 
En ytterligare aspekt här är att se över om det går att tillverka hela grinden i samma material 
för enklare återvinning. I detta fall föll exempelvis materialvalet för handtaget på polyeten is-
tället för aluminium bland annat eftersom det var billigare. Genom att tillåta grinden kosta lite 
mer och istället välja aluminium även till handtaget skulle återvinningsprocessen eventuellt 
kunna förenklas.
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9.1 Konceptutveckling
Uppdragsgivare fanns med i projektet till och med andra produktutvecklingscykeln i fas 3: 
konceptutveckling. Härav följer att vissa val som gjordes fram till dess eventuellt kan te sig 
som något ologiska. Ett sådant val är exempelvis konceptvalet efter första cykeln i koncept-
utvecklingen som baserades på att uppdragsgivare hade som mål att ta fram en produkt som 
snabbt skulle gå att sätta i produktion. De koncept som valdes var de som ansågs uppfyl-
la detta krav från uppdragsgivare bäst, då övriga koncept ansågs vara för komplexa för att 
snabbt kunna tillverkas. Uppdragsgivarna var nämligen främst intresserade av en estetiskt 
tilltalande skiva. Högskolan menade dock att det krävdes mer än en skiva för att uppnå god-
känt i examensarbetet detta då det är användaren och funktionen som skall vara i centrum i en 
korrekt produktutvecklingsprocess. Dessutom visade kundundersökningarna att det krävdes 
mer än så. Det ansågs därmed vara en bra kompromiss om koncepten i andra konceptutveck-
lingscykeln bestod av enkla konstruktioner med tillvalsfunktioner. Det som uppdragsgivare 
sedan önskade se efter andra cykelns konceptutveckling var ett koncept som var tillverkad i 
perforerad plåt, ett som var av genomskinlig plast, samt ett som var i valfritt material men vars 
utseende inte begränsades av att det måste vara genomskinligt. Bland dessa koncept önskades 
även en redesign av ett helt vanligt kompostgaller. Med denna bakgrund utvecklades koncep-
ten i den andra cykeln.

9.2 Detaljdesign
Vid perforering av plåten uppkommer mycket spillmaterial i form av utstansade plåtbitar. 
Dessa tas tillvara på genom omsmältning. Aluminium kan därmed anses vara ett bra material 
eftersom energiåtgången vid omsmältning är hela 95 % lägre än vid framställning av primä-
raluminium. En tanke för vidareutveckling är att se över om det går att ta tillvara på detta 
material på ett ännu bättre sätt och eventuellt tillverka accessoarer av det. Det finns överhu-
vudtaget stor utvecklingspotential då det kommer till accessoarer, både gällande färg, form, 
funktion och material. Något annat som bör ses över är om produkten verkligen måste klara 
av en kraft som motsvarar 450 N i horisontell riktning. Miljö-, vikt- och kostnadsbesparingar 
finns att göra om plåten går att göra tunnare än vad den är i dagsläget. En annan aspekt som 
inte har studerats i detta projekt är vad som händer om en människa lutar sig mot grinden. 
Detta är något som bör undersökas innan produkten kan sättas i produktion. Eventuellt kan 
ramen dock tänkas behöva förstärkas, exempelvis genom att montera vertikalt gående rör 
längs sidorna. Det bör även göras tester på funktioner, säkerhet, ergonomi och användarbar-
het. Anledning till att dessa punkter har hamnat i skymundan är för att det inte funnits ut-
rymme för dem under projektet, då andra moment har prioriterats istället.

9 Diskussion
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BILAGA 1Hållfasthetsberäkningar - koncept 1-3 
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BILAGA 2 Hållfasthetsberäkningar - slutkoncept
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BILAGA 2 Hållfasthetsberäkningar - slutkoncept
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BILAGA 2 Hållfasthetsberäkningar - slutkoncept

4 
 

!" ! ! !!!
! !!!!! !  

!=''"#,%&'"11%F>?H%A%8.*+E'%D;G:%C='%$//%.3%.'$A%"//%4('1"%23%&%*%")4$/*6#%L%*%1"##$%$22'6R*A$/*6#%
,E&/'$9"'$,%1"##$%0(#+1%A"1%DV>?>X%A;%!"//$%)6AA"'%,*+%$4%1"%D%'$1"'%A"1%930%,6A%0*++"'%*%4"'/*)$0%
0"1%A"1%1*$A"/"'#%>?>X%A%8.*+E'%D;G:;%&%$22'6R*A"'$,%$00/,3%/*00%>?HWDR>?>>XF>?LQ%A;%
 
! ! !!!"!!!!!!! !  
 
C'*0(++#*#+%1=''B%

 
! ! ! !

! !
!
! !

! ! !
! !!!!! !  

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !"!!!!!!!!!!!! 
 
T'%")4$/*6#%H%+3'%1"/%$//%E/0(,$%$//%/567)0")"#%23%203/"#%&='%4$'$%X%AA;%
 
 
  

3 
 

C'*0(++#*#+%'='B%
 

 
 
!!! ! !! ! !"! ! !!!" ! !!"!!"!!!!! !  

! ! ! ! !!!"
!

! ! ! ! !!!!"#$
!

! ! !
! ! !!!"! ! !!!!"#$! !!!!!!! 

! ! !
!" ! ! ! !! ! !"#ä!!"#"$!!"#$%&'(!!!&!! ! !!" ! !!!"

!
!!!!!!"!!!!!!"#$!!

! !"#!!!!"#     (7) 

 
T'%")4$/*6#%@%+3'%1"/%$//%E/0(,$%$//%0"+"'*#+"#%&='%9$%"//%,/'(7)+'(#,4('1"%,6A%('%,/=''"%(#%MHQ?Q%US$;%
 

Beräkning av erforderligt åtdragningsmoment för 
skruvarna 
 
C,)'E4FMQM%I%8"#0*+/%")4$/*6#%G%*%.='"+3"#1"%&"'()#*#+:%
J+F>?MH%1('%J+%('%.'*)/*6#,)6"..*7*"#/"#%A"00$#%,/30%679%$0EA*#*EA%8<)6+,A6?%L>M>:%
1FD?HVM>WX%A%8930"/,%1*$A"/"':%
'EF%A"1"0'$1*"%.='%)6#/$)/%A"00$#%AE//"'%679%E#1"'0$+%
%
C=05$#1"%1$/$%+(00"'%.='%UD%+(#+6'B%
R%F%X>Y%89$04$%4*#)"0#:%.E00$%4*#)"0#%.='%"#%U"/'*,)%Z<[W+(#+$%('%Q>Y%8K$$460$?%L>>\:%
2%F%M?LHVM>WX%81"0#*#+:%8<Z<?%M\DD:%
1LF@?MDDVM>WX%A%8A"1"01*$A"/"'?%,)'E4:%8<Z<?%M\DD:%
,F%MXVM>WX%A%%8AE//"'#,%1*$A"/"':%8<Z<?%M\D\:%
%
]/1'$+#*#+,A6A"#/"/%.='%"#%,)'E4%&"'()#$,%A"1%.=05$#1"%.6'A"0B%
!!! ! !!"#$% ! !! ! !"# ! ! ! ! !! ! ! !!!!!!!! 
!! !

!!
! ! !!!"# ! !"!!!! !"# !!!!!!! 

! ! !"#$!% !!
!"#!! ! !"#$!% !!!"

!"#!!" ! !!!"!!!!!!!!! 

! ! !"#$!% !
!!!

! !!!" ! !"!!
! ! !!!"" ! !"!! ! !!!"°!!!!!!!! 

!! !
!
! !

!
!

! !
!" ! !"!!

! ! !!! ! !"
!!

!
! ! !!!"# ! !"!!!!!!!!!!!! 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!!"#!!"!!!!! !  
%
T'%")4$/*6#%Q%+3'%1"/%$//%E/0(,$%$//%,)'E4"#%&='%,)'E4$,%3/%A"1%A6A"#/"/%U3/F>?LQX%IA%

Beräkning av tjocklek på plåten 
!
"^8R:"A$RFL>GUS$%8+(00"'%.='%$0EA*#*EA%_I%`aWQ>Q>%"#0*+/%b_<%_1E2$7)?%L>MM:%
cF>?@L@%A%
CFGH>%I%%
 

! ! !"# ! ! ! ! !
!" ! !!!!! !  



Erik Widell & Kajsa Granström - Utveckling av hundgrind för hemmet
78

BILAGA 3 Benchmarking 

Kompostgaller

Barngrindar

Grind Pris  inkl.  
moms

Storlek Material Öppnings-‐‑
mekanism

Övrigt Referens

Kompostbehållare  530  l
Försäljare:  biltema.se

Kompostgaller
Försäljare:  clasohlson.se

Kompostgaller  400  liter
Försäljare:  cheapy.se

169  kr 70  x  90  cm Galvaniserat  stål

89.90  kr   88  x  68  cm Byggd  i  stålnätverk  
med  grön  
ytbehandling

99  kr 89  x  69  cm Stål  med  grönt  plast-‐‑
överdrag

Biltema  (2011)  
Kompostbehållare,  530  l.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.biltema.se

Clas  Ohlson  (2011)  
Kompostgaller.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑17]  http://www.clasohlson.se

Cheapy  (2011)  Kompostgaller.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.cheapy.se

Grind
Pris  inkl.  
moms

Storlek Material
Öppnings-‐‑
mekanism

Övrigt Referens

Max  120  cm  
bred

Oljad  björk. Svensk-‐‑tillverkad. Busbjörnen  (2011)  Barngrind  
Lisa.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.busbjornen.se

Barngrind  Lisa
Tillverkare:  Carlo  Baby
Försäljare:  busbjornen.se

Sned  montering  möjlig.

Höjd:  80  cm

Kiddyguard  grind  130  cm
Tillverkare:  Lascal
Försäljare:  barnfyndet.se

1  148  kr 3  x  60  cm  bred

Flex  3  grindpanel
Tillverkare:  Baby  Dan
Försäljare:  safeside.se

998  kr 72.5  –  79.3  cm  
bred

Aluminium. Lyft  handtaget.  
Öppna  och  stäng  
som  en  vanlig  dörr.

Fästes  utan  skruvar  
eftersom  den  
tryckmonteras.

Baby  Dan  (2011b)  Alu  gate.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.babydan.com

Alu  gate
Tillverkare:  Baby  Dan
Försäljare:  safeside.se Höjd:  78.4  cm

73,6  -‐‑  80  cm  
bred

Nominerad  till  årets  
nyhet  2010,  Babyexpo.

Hands  free  auto  close  gate
Tillverkare:  Baby  Dan
Försäljare:  safeside.se

Vikt:  4.8  kg
Patrull  smidig
Tillverkare:  Ikea
Försäljare:  Ikea Höjd:  75  cm

72.1  –  110,9  cm  
bred

Rekommenderas  för  
barn  upp  till  2  år.  

Patrull  fast
Tillverkare:  Ikea
Försäljare:  Ikea

948  kr Info  ej  tillgänglig. Pedal  pressas  ned  
med  ett  tryck  
motsvarande  20  kg  =  
ca  200  N.

Öppnas  som  en  
vanlig  dörr.

699-‐‑799  kr Polyester-‐‑väv. Rullgardin,  dras.Max  130  cm  
bred.

399  kr

Upp  till  94  cm  
med  
förlängare

549  kr Stål,  polyester-‐‑
pulverfärg  och  
amidplast.

Öppnas  åt  båda  håll.

549  kr Massiv  bok  klarlack. Öppnas  åt  båda  håll.

Höjd:  75  cm

Kan  förlängas  
till  100  cm

72.5  –  86  cm  
bred

Mindre  bekväm  att  
öppna  och  stänga.

Finns  i  både  metall  
och  trä.

Tryck  ihop  
handtaget,  öppna  
och  stäng  som  en  
dörr.

72.8  –  74.3  cm  
hög

Går  att  bygga  om  till  
lekhage.  Går  att  köpa  
till  paneler  och  botten  
till  lekhage.  Går  att  
fästa  på  utsidan  samt  
insidan  av  dörrkarm.

Upp  till  120  
cm  med  
förlängare

Barnfyndet  (2008)  Kiddyguard  
grind  130  cm.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑
17]  http://www.barnfyndet.se

Baby  Dan  (2011a)  Configure  
gate.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.babydan.com  De  olika  

delarna  är  
vinklade  mot  
varandra.

Rekommenderas  för  
barn  upp  till  2  år.  

Ikea  (2011b)  Patrull  fast.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑18]  
http://www.ikea.com

Safe-‐‑side  (2011c)  Alu  gate.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.safe-‐‑side.se

Baby  Dan  (2011c)  Handsfree  
auto  close  gate.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑17]  
http://www.babydan.com

Safe-‐‑side  (2011d)  Handsfree  
auto  close  gate.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑17]  http://www.safe-‐‑side.se

Ikea  (2011a)  Patrull  smidig.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑18]  
http://www.ikea.com

Safe-‐‑side  (2011b)  Flex  3  
Grindpanel.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑
17]  http://www.safe-‐‑side.se

Vikt  3.4  kg
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Djurgrindar

BILAGA 3 Benchmarking

Grind
Pris  inkl.  
moms

Storlek Material
Öppnings-‐‑
mekanism

Övrigt Referens

Max  120  cm  
bred

Oljad  björk. Svensk-‐‑tillverkad. Busbjörnen  (2011)  Barngrind  
Lisa.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.busbjornen.se

Barngrind  Lisa
Tillverkare:  Carlo  Baby
Försäljare:  busbjornen.se

Sned  montering  möjlig.

Höjd:  80  cm

Kiddyguard  grind  130  cm
Tillverkare:  Lascal
Försäljare:  barnfyndet.se

1  148  kr 3  x  60  cm  bred

Flex  3  grindpanel
Tillverkare:  Baby  Dan
Försäljare:  safeside.se

998  kr 72.5  –  79.3  cm  
bred

Aluminium. Lyft  handtaget.  
Öppna  och  stäng  
som  en  vanlig  dörr.

Fästes  utan  skruvar  
eftersom  den  
tryckmonteras.

Baby  Dan  (2011b)  Alu  gate.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.babydan.com

Alu  gate
Tillverkare:  Baby  Dan
Försäljare:  safeside.se Höjd:  78.4  cm

73,6  -‐‑  80  cm  
bred

Nominerad  till  årets  
nyhet  2010,  Babyexpo.

Hands  free  auto  close  gate
Tillverkare:  Baby  Dan
Försäljare:  safeside.se

Vikt:  4.8  kg
Patrull  smidig
Tillverkare:  Ikea
Försäljare:  Ikea Höjd:  75  cm

72.1  –  110,9  cm  
bred

Rekommenderas  för  
barn  upp  till  2  år.  

Patrull  fast
Tillverkare:  Ikea
Försäljare:  Ikea

948  kr Info  ej  tillgänglig. Pedal  pressas  ned  
med  ett  tryck  
motsvarande  20  kg  =  
ca  200  N.

Öppnas  som  en  
vanlig  dörr.

699-‐‑799  kr Polyester-‐‑väv. Rullgardin,  dras.Max  130  cm  
bred.

399  kr

Upp  till  94  cm  
med  
förlängare

549  kr Stål,  polyester-‐‑
pulverfärg  och  
amidplast.

Öppnas  åt  båda  håll.

549  kr Massiv  bok  klarlack. Öppnas  åt  båda  håll.

Höjd:  75  cm

Kan  förlängas  
till  100  cm

72.5  –  86  cm  
bred

Mindre  bekväm  att  
öppna  och  stänga.

Finns  i  både  metall  
och  trä.

Tryck  ihop  
handtaget,  öppna  
och  stäng  som  en  
dörr.

72.8  –  74.3  cm  
hög

Går  att  bygga  om  till  
lekhage.  Går  att  köpa  
till  paneler  och  botten  
till  lekhage.  Går  att  
fästa  på  utsidan  samt  
insidan  av  dörrkarm.

Upp  till  120  
cm  med  
förlängare

Barnfyndet  (2008)  Kiddyguard  
grind  130  cm.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑
17]  http://www.barnfyndet.se

Baby  Dan  (2011a)  Configure  
gate.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.babydan.com  De  olika  

delarna  är  
vinklade  mot  
varandra.

Rekommenderas  för  
barn  upp  till  2  år.  

Ikea  (2011b)  Patrull  fast.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑18]  
http://www.ikea.com

Safe-‐‑side  (2011c)  Alu  gate.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.safe-‐‑side.se

Baby  Dan  (2011c)  Handsfree  
auto  close  gate.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑17]  
http://www.babydan.com

Safe-‐‑side  (2011d)  Handsfree  
auto  close  gate.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑17]  http://www.safe-‐‑side.se

Ikea  (2011a)  Patrull  smidig.  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑18]  
http://www.ikea.com

Safe-‐‑side  (2011b)  Flex  3  
Grindpanel.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑
17]  http://www.safe-‐‑side.se

Vikt  3.4  kg

Grind
Pris  inkl.  
moms

Storlek Material
Öppnings-‐‑
mekanism

Övrigt Referens

Kan  användas  inne  och  
ute.  Pinne  sitter  på  
varje  ram  och  pressas  
ned  i  marken  vid  
utomhusbruk.

Zoosajten  (2011)  Kaninhage  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.zoosajten.se

Kaninhage
Försäljare:  zoosajten.se

73-‐‑80  cm  bred En  av  de  högsta  djur  
och  barngrindarna  på  
marknaden.

Kiddicare  (2011)  BabyDan  X-‐‑
Tall  Gate  Premier  Pressure  
White.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.kiddicare.com

Pet  gate
Tillverkare:  Babydan 105  cm  hög
Försäljare:  kiddicare.com

45  –  60  cm  
bred

Självstående

Adjustable  wooden  gate
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

71  –  183  cm  
bred

Självstående.

60  cm  hög

Free  standing  pet  gate
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

Vikt  3.2  kg

73.7  –  81.3  cm  
hög

Telescoping  pet  gate

Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

71.9  –  106,7  cm  
bred

Miljövänlig  ”rubber-‐‑
wood”.

Lätt  att  kliva  över,  
men  går  att  öppna  åt  
båda  håll.

Rekommenderad  för  
valpar,  katter  och  
småhundar  (3-‐‑8  kg).

Pet  stopper  pet  gate
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

Upp  till  274.  3  
cm  bred

Både  grind,  bur  och  
hage  i  ett.

81.3  cm  hög

Pass-‐‑through  pet  pen
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

Ca  557  kr Trä. Öppnas  åt  båda  håll.

Ca  550  kr

Ca  3318  kr Furu. Dörr  öppnas  åt  båda  
håll.  Spärr  löser  
dörren.

61  –  152,4  cm  
bred  

53.3  cm  hög Även  en  lite  dörr  för  
husdjuren  finns.

Ca  600  kr Ädelträ. Låg  höjd  gör  att  man  
kan  kliva  över

Ca  785  kr Ädelträ. Info  ej  tillgänglig.

60  –  70  cm  hög

499  kr 60  x  60  cm Info  ej  tillgänglig. Info  ej  tillgänglig.

Ca  465  kr Info  ej  tillgänglig. Öppnas  åt  båda  
hållen.

Pet  super  store  (2011d)  Pet  
stopper  gate.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑
18]  http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011e)  Pass-‐‑
through  pet  pen.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑18]  http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011a)  
Adjustable  wooden  pet  gate  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑18]  
http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011b)  Free-‐‑
standing  pet  gate.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑18]  http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011c)  
Telescoping  pet  gate.  [Hämtat  
2011-‐‑01-‐‑18]  http://www.pet-‐‑
super-‐‑store.com

Ej  rekommenderad  till  
hundar  som  tuggar,  då  
är  en  metallgrind  att  
föredra.  Hundar  med  
små  huvuden  kan  
fastna  i  hålen.
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BILAGA 3 Benchmarking

Grind
Pris  inkl.  
moms

Storlek Material
Öppnings-‐‑
mekanism

Övrigt Referens

Kan  användas  inne  och  
ute.  Pinne  sitter  på  
varje  ram  och  pressas  
ned  i  marken  vid  
utomhusbruk.

Zoosajten  (2011)  Kaninhage  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.zoosajten.se

Kaninhage
Försäljare:  zoosajten.se

73-‐‑80  cm  bred En  av  de  högsta  djur  
och  barngrindarna  på  
marknaden.

Kiddicare  (2011)  BabyDan  X-‐‑
Tall  Gate  Premier  Pressure  
White.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑17]  
http://www.kiddicare.com

Pet  gate
Tillverkare:  Babydan 105  cm  hög
Försäljare:  kiddicare.com

45  –  60  cm  
bred

Självstående

Adjustable  wooden  gate
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

71  –  183  cm  
bred

Självstående.

60  cm  hög

Free  standing  pet  gate
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

Vikt  3.2  kg

73.7  –  81.3  cm  
hög

Telescoping  pet  gate

Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

71.9  –  106,7  cm  
bred

Miljövänlig  ”rubber-‐‑
wood”.

Lätt  att  kliva  över,  
men  går  att  öppna  åt  
båda  håll.

Rekommenderad  för  
valpar,  katter  och  
småhundar  (3-‐‑8  kg).

Pet  stopper  pet  gate
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

Upp  till  274.  3  
cm  bred

Både  grind,  bur  och  
hage  i  ett.

81.3  cm  hög

Pass-‐‑through  pet  pen
Försäljare:  pet-‐‑super-‐‑store.com

Ca  557  kr Trä. Öppnas  åt  båda  håll.

Ca  550  kr

Ca  3318  kr Furu. Dörr  öppnas  åt  båda  
håll.  Spärr  löser  
dörren.

61  –  152,4  cm  
bred  

53.3  cm  hög Även  en  lite  dörr  för  
husdjuren  finns.

Ca  600  kr Ädelträ. Låg  höjd  gör  att  man  
kan  kliva  över

Ca  785  kr Ädelträ. Info  ej  tillgänglig.

60  –  70  cm  hög

499  kr 60  x  60  cm Info  ej  tillgänglig. Info  ej  tillgänglig.

Ca  465  kr Info  ej  tillgänglig. Öppnas  åt  båda  
hållen.

Pet  super  store  (2011d)  Pet  
stopper  gate.  [Hämtat  2011-‐‑01-‐‑
18]  http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011e)  Pass-‐‑
through  pet  pen.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑18]  http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011a)  
Adjustable  wooden  pet  gate  
[Hämtat  2011-‐‑01-‐‑18]  
http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011b)  Free-‐‑
standing  pet  gate.  [Hämtat  2011-‐‑
01-‐‑18]  http://www.pet-‐‑super-‐‑
store.com

Pet  super  store  (2011c)  
Telescoping  pet  gate.  [Hämtat  
2011-‐‑01-‐‑18]  http://www.pet-‐‑
super-‐‑store.com

Ej  rekommenderad  till  
hundar  som  tuggar,  då  
är  en  metallgrind  att  
föredra.  Hundar  med  
små  huvuden  kan  
fastna  i  hålen.
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• Vad har du för hund? 

• Hur stor är den? Vikt, längd?

• Får dina hundar gå fritt i huset eller finns det några rum som de inte får vara i? Var-
för? Vilka rum? Finns det några möbler eller liknande som hunden inte får vara bland?

• Har du några problem med att hunden tar sig in i rum, utrymmen eller andra platser? 
Vad för problem?

• Vad använder du för lösning idag för att skärma av vissa rum från hundar? Vilka 
positiva och negativa aspekter finns det med den lösningen?

• När skaffade ni avskärmning för hundar? Varför?

• Använder ni avskärmning till stora hundar på samma sätt som för små valpar?

• Använder du produkten till något annat än för att skärma av vissa rum? T.ex. trap-
por? Hundgårdar? Säkerhetsgrind till barn osv?

• Hur fäster du produkten? [invänta svar innan följdfrågor] I dörröppningar? I varan-
dra?

• Får produkt skruvas fast i väggen? Eller ska den kunna fästas/stå utan att lämna några 
kvarvarande märken?

• Hur skulle du vilja att en lösning för hundavskärmning såg ut? Färg? Form? Funk-
tion? Material?

• Är det viktigt att du kan se hunden, d.v.s. avskärmningen är genomskinlig?

• Skulle du vilja kunna använda hundavskärmningen till något annat än bara för att 
skärma av vissa rum?

• Vilka mått bör en hundavskärmning ha? Hur mycket får den väga? Varför?

• Vad för egenskaper hos en hundavskärmning tycker du är viktigast? Den är snygg? 
Den är hållbar, den är säker, den är miljövänlig, ofarlig för hunden (ogiftig, t.ex. om 
hunden skulle bita i den)? O.s.v. rangordna det du tycker är viktigast!

• Hur gör du när du tar med hunden till andra? Avskärmning? Går det att förbättra?

• Hur mycket pengar är du villig att betala för en funktionell och snygg lösning som 
skärmar av från hundar?

BILAGA 4 Intervjumall 
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BILAGA 5 Intervjumall - fokusgrupp 

Tilläggsfunktioner
• Vilka funktioner bör vara inbyggda i grinden?
• Skulle ni vilja ha tilläggsfunktioner?
• Vilka funktioner är önskvärda?
• Vad tycker ni om funktionerna:
o Omlott?
o Modul?
o Självstängande?
o Detaljer som krokar och korgar?
o Att kunna koppla ihop grindarna till en hage?
• Hur bör detaljerna se ut?
• Vad för extrafunktion skulle ni vara intresserad av? Kom med egna förslag?

Utseende
• Hur viktigt är det att grinden går att se igenom?
• Hur mycket behöver man kunna se igenom?
• Är det viktigt att kunna göra grinden personlig genom att t.ex. kunna ändra dess ut-
seende?
• Vad tycker ni man borde kunna ändra?
• Vad tycker ni om idén med accessoarer? 
• Vilka accessoarer är önskvärda?

Koncepten
• Vilket koncept föredrar ni? Varför?
• Finns det funktioner/detaljer från de olika koncepten som kan kombineras till ett ännu 
bättre koncept?
• Vad anser ni om konceptens utseenden? Färg, form, mönster, perforerat, galler, solid?
• Vad skulle nu tänka er att betala för de olika koncepten?
• Koncept 1: Vad för perforerat mönster vill ni ha? Form på hålen? Runda, ovala, fyr-
kantigt mm.
• Koncept 2: Vill in helst köpa grinden klar med ett utseende och efter hand förnya eller 
kombinera ihop färger och mönster själva då ni köper den?
• Koncept 3: Bör skivan vara av genomskinligt material, helt eller delvis eller räcker det 
med några titthål?

Tekniska detaljer
• Vilken höjd kan vara lämplig?
• Hur bör grinden öppnas?
• Förslag på utformning av öppning?
• Hur bör grinden fästas i väggen?
• Förslag på utformning av väggfäste?
• Krav på egenutvecklat löstagbart väggfäste?
• På eget bevåg köpa 3M krokar?
• Vilka material tycker ni skulle vara intressanta? Blanda olika material?
• Vikt?


