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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört i samarbete med AB Electrolux Mariestad-
fabriken som arbetar med produktutveckling och tillverkning av kyl- och 
frysskåp. Uppdraget var att utveckla ett helhetskoncept för insidan på en 
kylskåpsdörr i premiumsegmentet med fokus på infästning och modulari-
sering av balkonger. Kylskåpet som helhetskonceptet ska placeras i har 
en inredning av rostfritt stål, vilket innebär att de lösningar som i dags-
läget tillämpas för kylsdörren inte kan användas. 

Projektet inleddes med en undersökning av bakgrunden till uppdraget 
samt en förstudie där målgruppen definierades, konkurrenter identifiera-
des och kraven från användarna samlades in. Efter detta följde en grund-
lig konceptframtagningsfas som innefattade generering av idéer, skap-
ande av koncept, konceptval och detaljutveckling. 

Det slutliga helhetskonceptet visualiserades med en prototyp som erbju-
der steglös justering av kylskåpsdörrens balkonger. Grundkonstruktionen 
består av två strängpressade aluminiumprofiler som har en dold infäst-
ning på dörren. På profilerna placeras konsoler som balkongerna sedan 
monteras på. Konsolerna fungerar som balkongernas sidor och döljer en 
låsningsmekanism som fixerar balkongerna i höjdled med hjälp av frikt-
ion.  

Helhetskonceptet som utvecklats uppfyller de krav som initialt ställdes 
upp för produkten, dock kvarstår ytterligare vidareutveckling för att hel-
hetskonceptet ska kunna sättas i produktion. 
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Abstract 

This degree project is performed in collaboration with AB Electrolux 
Mariestad factory that works with product development and manufactu-
ring of refrigerators and freezers. The task was to develop an overall 
concept of the inside of a refrigerator door in the premium segment with 
focus on attachment and modularization of balconies. The refrigerator 
that the overall concept will be placed in has an interior of stainless steel, 
which means that the solutions that are currently practiced for the refri-
gerator door cannot be used. 

The project began with an investigation of the background for the task 
and a pilot study where the target group was defined, the competitors 
were identified and requirements from the users were collected. This was 
followed by a thorough concept development phase, which included ge-
neration of ideas, creation of concepts, concept selection and develop-
ment of details. 

The final overall concept was visualized with a prototype, which offers 
continuous adjustment of balconies on the refrigerator door.  The basic 
construction consists of two extruded aluminium profiles, which have a 
concealed attachment on the door. On the profiles consoles are placed, 
on which the balconies are then assembled. The consoles serve as side-
pieces for the balconies and hide a locking mechanism that fixates the 
balconies vertically by means of friction.  

The overall concept that has been developed fulfils the requirements that 
initially were set up for the product, however additional further develop-
ment remains for the overall concept to be brought into production. 
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1. Introduktion 
Examensarbetet är baserat på ett uppdrag från AB Electrolux Mariestad-
fabriken som är intresserade av en lösning på infästning av balkonger i 
dörrren på ett kylskåp med insida av rostfritt stål. Lösningen ska tas fram 
genom användning av en produktutvecklingsprocess. Målet är att utgå 
från en problemställning och komma fram till ett koncept som utvärderas 
med en fysisk modell.  

1.1. Electrolux 

Electrolux-koncernen är världsledande inom hushållsapparater och appa-
rater för proffesionellt bruk vilket omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvätt-
maskiner, dammsugare och spisar [Electrolux AB, 2013]. I Mariestad har 
Electrolux produktutveckling och tillverkning av kyl- och frysskåp. Verk-
samheten i Mariestad har som mål att gå ifrån tillverkning mot mass-
marknaden till en tillverkning riktad mot marknaden för ”high-end-
produkter”. Electrolux har en pågående utveckling av en premiumkollekt-
ion som bland annat innefattar en serie exklusivare kylskåp i en prisklass 
omkring 40 000 kr [Fredrik Adamsson, personlig kontakt, 2013-06-10]. 

1.2. Kylskåpsdörrens uppbyggnad 

Dagens kylskåp består av delarna handtag, dörrplåt, liner, packning, in-
fästning av balkong samt balkonger, se figur 1, med skumisolering mel-
lan dörrplåten och linern. Dessa beståndsdelar uppfyller alla en viss 
funktion vilka har analyserats. Här har valts att studera en fristående 
kyl/frys från Electrolux av modellen EN4011AOX för att kunna beskriva 
de grundläggande beståndsdelarna för den traditionella kylskåpsdörren.  

Med handtaget kan dörren öppnas, dörrplåten skyddar mot yttre påverkan 
samt verkar som behållare för isoleringen och linerns funktion är att för-
sluta så att isoleringen kan expandera ut i hela det slutna utrymmet. Li-
nern fungerar också som dörrkupa, det vill säga den yta som balkongerna 
fästs på, och i detta fall är infästningen integrerad i linerns form. Dörrplå-
ten och linern med isolering har också till uppgift att bevara kylan inne i 
kylskåpet. Beroende på vilken energiklass kylskåpet tillhör placeras även 
här eventuellt en vakuumpanel för att förbättra förmågan att bevara kylan 
inuti kylskåpet. Packningen har som uppgift att sluta tätt runt dörren för 
att bevara kylan inuti kylskåpet. Infästningen av balkongerna har till upp-
gift att möjliggöra upphängning av balkonger på dörrkupan där balkong-
erna i sin tur har som uppgift att möjliggöra förvaring av varor på detta 
utrymme. 



	   	   	  

	   	   2	  	  
	  

 

Figur 1. Beståndsdelarna för ett fristående kyl- och frysskåp från Electro-
lux [Electrolux AB, 2012].  

1.3. Uppdragsbeskrivning 

Examensarbetet innefattar skapande av förslag för design av insidan på 
en kylskåpsdörr, för ett framtida fristående kylskåp i premiumsegmentet, 
som inspirationsunderlag åt Electrolux. Kylskåpet kommer invändigt 
bestå av rostfritt stål varför en ny lösning för infästning av balkonger 
behöver utformas. Detta eftersom den metod som används vid tillverk-
ning av dagens kylskåpsdörr inte är möjlig för en dörrkupa av rostfritt 
stål. Mer om den process som används vid tillverkning kylskåpsdörrar 
kan läsas om i kapitel 2.1. Ett annat moment i projektet är att finna en 
lösning till modularisering av balkongerna för att öka variationsmöjlig-
heterna, och därmed möjligheten till ett större utbud av produktvarianter, 
till en lägre investeringskostnad.  

 

 

Dörrkupa/Liner 
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Uppdraget är sammanfattningsvis:  

”Utveckla ett helhetskoncept för insidan på en kylskåpsdörr i premium-
segmentet med fokus på infästning och modularisering av balkonger.” 

Detta helhetskoncept inriktar sig till premiummarknaden där målgruppen 
består av premiumkunder, vilket är en mycket liten marknad som definie-
ras i kapitel 3.3. Andra intressenter till produkten är bland annat köparen, 
leverantören, användaren, tillverkaren, montören och försäljaren.  

De avgränsningar som finns i detta projekt är att uppdraget inte innefattar 
design av eller anpassning till insidan av kylskåpets kupa, det vill säga 
kylskåpets inredning, dörrplåten och packning. Lösningsförslaget ska 
dessutom kunna tillverkas med företagets befintliga produktionsutrust-
ning. Den tillverkningsprocess som idag används vid framställning av 
dörren är en styrd process som inte ska ändras på och därför kan endast 
formen på dörrkupan ändras. Dock måste det fortfarande finnas utrymme 
för packning och dörren ska kunna anpassas för olika isolertjocklekar 
beroende av energiklass.  

Avgränsningarna för insidan av kylskåpsdörren är specificerade enligt 
standardmåtten för en kylskåpsdörr från Electrolux. Den yta som då blir 
tillgänglig är av måtten 1568 x 514 mm. Det finns dock inga särskilda 
begränsningar gällande kostnader för detta uppdrag eftersom målet med 
lösningsförslaget är att ge uppdragsgivaren inspiration för framtida pro-
duktutveckling och att kylskåpet dessutom tillhör ett dyrare segment vil-
ket enligt Parment [2006] innebär ett ökat vinstutrymme. 

Det förväntade resultatet är en skalenlig prototyp innefattande helhetsde-
signen av insidan på kylskåpsdörren med utformning av infästning och 
modulariserade balkonger. Med helhetsdesign menas att kylskåpsinred-
ningen ska bestå av fem balkonger med minsta innermått 75 x 340 x 80 
mm där två av dem ska ha insyn. Balkongerna ska dessutom vid testning 
klara av en maximal lastvikt på 2,4 kg/dm2 samt kunna hållas hygiensikt 
rena. Helhetskonceptet ska innehålla minst en praktisk samt annorlunda 
lösning, som inte finns hos konkurrerande produkter idag, och det ska 
följa företagets interna kvalitetsguideline Feel-Fit-Finish för att skapa 
attraktion och mervärde för användaren. 

Helhetskonceptet ska uppnå följande krav: 

• vara anpassad efter kylskåpsdörrens innermått 1568 x 514 mm,  

• vara anpassad efter företagets befintliga produktionsutrustning, 

• skapa attraktion och mervärde för köparen och användaren, 

• ha en fungerande infästning av balkonger, 
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• ha balkonger för förvaring med minsta innermåtten 75 x 340 x 80 
mm, 

• innefatta lösning för modulariserad balkong, 

• ha hållbara balkonger som tål en maximal lastvikt på 2,4 kg/dm2, 

• vara möjligt att hålla hygieniskt rent, 

• innefatta minst en praktisk och annorlunda lösning som inte åter-
finns hos konkurrerande kylskåp. 

1.4. Rapportuppbyggnad 

Rapporten är uppbyggd med ett kapitel för bakgrund, förstudie, kravspe-
cifikation, konceptframtagning, detaljutveckling, FEM-beräkningar, håll-
bar utveckling, resultat samt diskussion och slutsats. Varje kapitel har en 
kort inledande del med sammanfattning om kapitlet i sin helhet. Kapitlet 
innehåller den information som framkom under denna del av projektet 
och avslutas med en sammanfattnings- eller diskussionsdel med slutsatser 
kring det arbete som genomförts.  

Relevant bakgrundsinformation kring problemställningen sammansfattas 
i bakgrunden. I förstudien samlas information in från konkurrenter samt 
användare för att kunna sammanställa en kravspecifikation för konceptet.  

Konceptframtagningsfasen är en iterativ process där arbetet utgår ifrån att 
divergent generera fram en stor mängd idéer och som konvergent utvär-
deras. Både vid idégenerering och utvärdering används ett flertal metoder 
för att undersöka ett brett område. Denna arbetsprocess resulterar i kon-
cept som arbetas vidare med i detaljutvecklingsfasen till ett slutligt hel-
hetskoncept.  

Med FEM-beräkningar och analyser i CES Edupack beräknas hållfasthet-
en för konstruktionen samt hur konceptet förhåller sig till hållbar utveckl-
ing. 

Resultatet av projektet redovisas och utvärderas som grund för en dis-
kussion och slutsats kring det resulterande helhetskonceptet, arbetet samt 
vidare utveckling av lösningen.  
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2. Bakgrund 
Den tillverkningsprocess och de material som Electrolux använder i pro-
duktion i dagsläget har studerats med en mer detaljerad presentation av 
infästningen. Dessutom studerades vad som definierar modulariserade 
produkter och hur ett kylskåp kan hållas hygieniskt rent. En definition av 
uppdragsgivarens kvalitetsguideline Feel-Fit-Finish har sammanställts 
samt en sammanställning av uppdraget utifrån den insamlade datan som 
grund. 

2.1. Dagens tillverkningsprocess 

Studiebesök gjordes på Electrolux produktionsavdelning av kyl- och frys-
skåp för att ta del av den teknik de idag använder vid tillverkning och 
montering av kylskåp. Här studerades processen från råmaterial till färdig 
produkt, metoderna som används vid tillverkning av beståndsdelarna och 
de material som används. Vid besöket lades mest fokus på tillverkningen 
av kylskåpsdörren från formning av dörrplåt till upphängning av balkong. 

Vid tillverkning av en kylskåpsdörr formas ett plåtark till en dörrplåt och 
på denna monteras två ändstycken. Dörrplåten fylls med skumisolering 
och eventuellt placeras även här vakuumpaneler, sedan försluts utrymmet 
med ett varmformat plastark, så kallad liner. Kylskåpsdörren förs in i en 
form där den får ligga i tio minuter medan skumisoleringen härdar och 
fyller ut hela utrymmet mellan dörrplåten och linern. Därefter monteras 
manuellt packning runtom hela linerns kanter, handtag och eventuellt 
övriga detaljer såsom t.ex. display och självstängningsbeslag. Efter kyl-
skåpsdörren monterats på kylskåpet och alla tester gjorts placeras till sist 
balkongerna och övriga inredningsdetaljer och kylskåpet är då redo för att 
leveraras. 

2.1.1. Infästning av balkonger 

Infästningen av balkongerna är idag integrerade i dörrkupan vilket består 
av ett varmformat plastark. Vid varmformningen skapas en utstickande 
sidovägg på vardera sidan av dörrkupan och på insidan av sidoväggarna 
sitter parallella upphöjningar som balkonger ska hänga på [Haenisch, 
Heims & Johnson, 1994]. Balkongen består av en bottenplatta med fyra 
väggar och dess bredd är anpassad för att fylla ut utrymmet mellan sido-
väggarna. På gavlarna är balkongen utformad för att passa på sidoväggar-
nas upphöjningar. Upphöjningarna är jämnt fördelade för att balkongerna 
ska kunna placeras i olika lägen.  

Denna lösning kan dock inte tillämpas då dörrkupan består av rostfritt 
stål, eftersom rostfritt stål inte kan formas på ett motsvarande sätt. Därför 
behöver en ny lösning på infästning av balkonger som utformas för det 
kylskåp som uppdragsgivaren ska utveckla. 
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2.2. Moduluppbyggnad 

Moduluppbyggda produkter definieras allmänt som produkter, utrust-
ningar och komponenter som uppfyller övergripande funktioner genom 
kombination av olika byggstenar, så kallade moduler [Kong et al, 2009]. 
Gemensamt för alla dessa produkter är möjligheten att kombinera, för-
ändra, byta ut och standardisera modulerna. Modulär produktutveckling 
(MPD) är en systematisk process som syftar till att åstadkomma produkt-
varianter till en låg kostnad. Inom ingenjörsvetenskapen kallas MPD även 
för modulär produktdesign, modularitet eller modularisering.  

Grundproblemet som modularisering ska lösa är att tillgodose de olikar-
tade behov och krav som finns på marknaden [Kong et al, 2009]. Kost-
nadsreducering, mångfald och produktförnyelse är de fördelar som modu-
larisering av produkter kan erbjuda ett företag. Förutom tillverknings- 
och servicekostnader minskar även kostnaderna för hela produktutveckl-
ingsprocessen då moduler kan återanvändas och modulernas oberoende 
av varandra gör produktförändringar enklare. Generellt är kostnadsbespa-
rande den främsta aspekten för ett företag att införa modularisering, vilket 
har visat sig fungera vid utövning inom industrin. Dock finns det svag-
heter med modularisering som svårigheter att optimera produkternas pre-
standa till följd av bristen på integration samt att produkterna blir likar-
tade då man använder gemensamma moduler. 

Modularisering är relativt begrepp där det inte finns någon tydlig gräns 
mellan modularisering och integration, därför baseras vanligen graden av 
modularisering utifrån subjektiva åsikter i praktiken [Kong et al, 2009].  

De befintliga balkongerna är tillverkade i polystyren genom formsprut-
ning, vilket innebär att de består av ett sammanhängande plastsstycke. 
Denna lösning fungerar bra då kylskåpet produceras i stor kvantitet, men 
för ett premiumkylskåp i högre prisklass som endast tillverkas i mindre 
serier betyder investering i ett formsprutningsverktyg en stor kostnad för 
företaget. En lösning till detta skulle vara att använda sig av modularise-
rade balkonger där material och mått är anpassningsbara och samma 
verktyg för balkongvarianterna kan användas. En modulariserad balkong 
skulle erbjuda uppdragsgivaren stor flexibilitet till en låg investerings-
kostnad. 

2.3. Hygien i kylskåp 

Livsmedelsburna sjukdomar omnämns oftast i samband med utbrott hos 
kommersiella verksamheter som t.ex. restauranger och hotell, men dessa 
sjukdomar är troligtvis tre gånger vanligare i det egna hemmet [Jackson 
et al, 2007]. Uppkomsten av bakterier kan ske på råa livsmedel som inte 
sköljts av, läckande förpackningar, händer och liknande för att sedan vid 
förvaring i kylskåp spridas vidare till andra livsmedel och till innerytorna 
i kylskåpet. Nivån av kontaminering i kylskåpet påverkas på så sätt av 
kvaliteten på förpackningar, hygienen hos den som bereder livsmedlen 
och placerar dem i kylskåpet samt hur ofta och väl kylskåpet underhålls 
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och rengörs. Eftersom livsmedelspatogener sedan kan leva kvar på kyl-
skåpets ytor utgör detta en risk för att livsmedelburna sjukdomar ska upp-
stå.  

Enligt Jackson et al [2007] är det av vikt att allmänheten tillämpar regel-
bundna rengöringsrutiner för kylskåpet i hushållet för att minska uppho-
vet av livsmedelsburna sjukdomar. Samtidigt anser Carpentier et al 
[2012] att störst inverkan på tillväxten av bakterier har förekomsten av 
kondensation och spår av livsmedel i kylskåpet då detta innebär en nä-
ringskälla. Därför rekommenderas snarare än regelbunden rengöring att 
spillt livsmedel i kylskåpet städas bort snarast och att försöka undvika att 
kondensation uppstår.   

För att kylskåpet ska kunna hållas hygiensiskt rent måste därför helhets-
konceptet enkelt kunna rengöras. Det är av särskild vikt att utspilld mat 
kan avlägsnas utan större problem och att uppkomsten av kondensation 
minimeras.  

2.4. Definition av Feel-Fit-Finish 

Vid produktutveckling använder Electrolux ett internt verktyg som kallas 
Feel-Fit-Finish. Verktyget används som en kvalitetsguideline och genom 
tester utvärderas nya produkter utifrån denna. Ett sätt att tolka denna kva-
litetsguideline är ett lösningsförslag som är robust och välfungerande, 
god passform samt god ytfinish. Huruvida en produkt har hög Feel-Fit-
Finish är en subjektiv fråga som kan bedömas ur olika personers perspek-
tiv och därför är det omdömet från kvalitetschefen på Electrolux som har 
det slutliga avgörandet.  

2.5. Sammanställning av uppdrag 

Projektets omfattning består av att utforma ett helhetskoncept för insidan 
av en kylskåpsdörr i det nya premiumkylskåpet vilket kommer att ske 
genom att främst utforma infästning av balkonger för en dörrkupa av 
rostfritt stål men också utforma en modulariserad balkong samt övriga 
inredningsdetaljer.  

Den kylskåpsdörr som Electrolux tillverkar idag har en varmformad dörr-
kupa bestående av plast med integrerad infästning för balkonger, men 
denna tillverkningsmetod kan inte tillämpas på dörrkupa gjord i rostfritt 
stål. Därför behövs en annan lösning på hur infästning av balkonger kan 
ske i det kylskåp som är under utveckling. 

Ett liknande problem som för dörrkupan uppstår också för balkongerna i 
det här kylskåpet. I dagsläget tillverkas balkongerna i polystyren genom 
formsprutning och består således av ett enhetligt plaststycke med en spe-
cifik utformning. Investering i ett nytt formsprutningsverktyg skulle in-
nebära stora kostnader för företaget då kylskåpet endast kommer att pro-
duceras i en mindre serie. Detta problem skulle kunna lösas genom att 
utveckla en modulariserad balkong, vilket betyder att balkongen byggs 
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upp av moduler som kombineras ihop. Modulerna är då oberoende av 
varandra och kan förändras separat. Med en sådan lösning ökar variat-
ionsmöjligheterna till en låg investeringskostnad. 

Det utvecklade helhetskonceptet ska uppfylla de grundläggande krav som 
gäller för en traditionell kylskåpsdörr och möjliggöra enkel hygienisk 
rengöring som avlägsning av utspillt livsmedel och kondensation. Hel-
hetskonceptet ska också vara robust och välfungerande med god passform 
och god ytfinish för att svara mot kvalitetsguidelinen Feel-Fit-Finish.   
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3. Förstudie 
Förstudien är den del av projektet där data från kunderna, användarna och 
konkurrenterna samlas för att bilda de krav som produkten ska uppfylla. 
Huvudsyftet med förstudien är enligt Löfgren [2002] att ta reda på hur 
marknaden ser ut där produkten ska marknadsföras och säljas. Detta gjor-
des genom att definiera premiumsegmentet, göra en konkurrentanalys, 
specificera målgruppen samt samla data från kunderna och användarna, 
vilket blev grunden för kravspecifikationen.  

3.1. Definition av premiumsegmentet 

Enligt Parment [2006] är ordet premium förknippat med en produkt, plats 
eller individ som på något sätt har något särskilt att erbjuda. De produkter 
som omfattas av ett premiummärke riktar sig till kunder som är villiga att 
betala ett högre pris i utbyte mot speciella egenskaper och upplevelser 
som produkter i en lägre prisklass inte kan erbjuda. En premiumprodukt 
vänder sig därför till en begränsad målgrupp där en högre levnadsstan-
dard ger konsumenten bättre möjligheter att uttrycka kulturella och emot-
ionella värden.  

Det är särskilt de emotionella värdena som en premiumprodukt betonar 
vilket innebär att den ska tilltala köparen som individ och förmedla en 
känsla av tillfredsställelse och stolthet. Det är svårt att definiera exakt vad 
detta innebär men vikten ligger framförallt vid att särskilja sig från 
massmarknaden. I premiumsegmentet är köparna mer krävande samtidigt 
som vinstutrymmet är högre och det finns större ekonomiska möjligheter 
att testa nya idéer. I det flesta fall ses premium som något önskvärt och 
eftersträvansvärt och premiumprodukter anses vara en symbol för fram-
gång. Dock kan de också bli föremål för avundsjuka och uppfattas istället 
uppfattas negativt av samhället. Exempel på varumärken som erbjuder 
premiumprodukter är Gucci, Mercedes och Häagen-Dazs.  

Strategin i premiumsegmentet grundar sig i att lönsamheten inte kommer 
från volymförsäljning utan att kunden är beredd för sådant som status, 
kvalitet eller klass. Det är även av vikt att erbjuda kunden en premium-
mässig köpupplevelse vilket t.ex. kan innebära att produkten ger ett in-
tryck av hållbarhet.  

3.2. Konkurrentanalys 

Enligt Löfgren [2002] börjar förstudien med att ta reda på vilka konkur-
renter som finns på marknaden samt samla data om de konkurrerande 
produkterna. Då premiumsegmentet definierats kunde en konkurrentana-
lys påbörjas vilket är kartläggning av konkurrerande produkter som sam-
manställs i en tabell och syftar till att kunna positionera den nyutvecklade 
produkten i relation till existerande produkter som redan finns på mark-
naden [Ulrich & Eppinger, 2012]. I konkurrentanalysen identifierades ett 
antal kylskåpsmärken vilka delades in i olika prisklasser och en jämfö-
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relse mellan konkurrerande märken i prisklassen 30 000 – 50 000 kr 
sammanställdes.  

3.2.1. Prisklasser för kylskåp 

För att ta reda på vad som utmärker ett kylskåp i premiumsegmentet stu-
derades kylskåp från olika varumärken och delades in i fyra prisklasser. I 
varje prisklass observerades vilka varumärken som kunde hittas, mått och 
nettovolym, energieffektivitetsklass samt exempel på funktioner i kyl-
skåpen. Detta sammanfattades sedan i en matris, se tabell 1. 

Tabell 1. Jämförelse mellan kylskåp i olika prisklasser. De kursiva funkt-
ionerna återfinns inte i en lägre prisklass. 

Prisklass 
(Försälj-

ningspris) 
< 10 000 kr 10 000 – 20 000 kr 20 000 – 30 000 kr 30 000 – 50 000 kr 

Märken 

AEG, Bosch,  
Cylinda, Elektro  

Helios, Electrolux,  
Husqvarna,  

Gorenje, Gram, Inde-
sit, Miele, Samsung, 

Siemens, Smeg, 
Whirlpool 

AEG, Bosch,  
Electrolux,  
Husqvarna,  

Gorenje, Miele, 
Samsung, Siemens, 

Smeg 

Bosch,  
Gaggenau 

Gaggenau,  
Viking,  
Wolf 

Höjd/Bredd 
(medelvärde) 185 cm/60 cm 180 cm/60 cm 177 cm/56 cm 213 cm/75 cm 

Nettovolym 
(medelvärde) Ca 350 liter Ca 325 liter Ca 270 liter Ca 515 liter 

Energi-
effektivitet 

(klass) 
Från A till A++ Från A till A+++ A++ A+ 

Exempel på 
funktioner i 
kylskåpet 

Temperatur- och  
luftfuktighetsstyrning 

Luktfilter 

Snabb-/superkylning 

Semesterläge  

Dörrlarm 

Flaskhylla/-ställ 

LED-belysning 

Grönsakslåda  

Temperaturlarm 

Temperaturreglering 
Luftfuktighetsinställning 

Snabb-/superkylning 
Semesterläge 

 Dörrlarm  
Luktfilter  

Grönsakslåda 
Flaskhylla/-ställ  
LED-belysning 

Temperaturlarm 

Rostfritt stål med 
EasyClean 

Nollzon  

Timer  

Barnlås  

 

Temperaturreglering 
Snabb-/superkylning 

Dörrlarm  
LED-belysning  
Semesterläge  

Luktfilter  
Flaskhylla/-ställ 

Temperatur- och 
fuktighetszoner  

Antibakteriellt skydd 

Hållare för glashylla 

Dämpad dörrstäng-
ning  

Nivåhylla  

Färskkyllåda 

Fuktfilter 

Super-/snabbkylning   
Färskkyllåda  

Dörrlarm  
Semesterläge 

Temperatur- och 
fuktighetszoner  

Spillsäkra hyllplan 

Robust konstruktion 

Inredning i rostfritt 
stål och aluminium  

Avancerat  
temperaturregle-

rings-
/luftreningssystem 

Energisparläge 

Motordriven  
glashylla 
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Från den här undersökningen utlästes att det som framförallt definierar ett 
premiumkylskåp i prisklassen 30 000 – 50 000 kr är tekniska funktioner, 
inredning i material som sällan förekommer i kylskåp, robust konstrukt-
ion och unika lösningar. Bland tekniska funktioner återfinns bland annat 
en motordriven glashylla medan de material som används i kylskåpets 
inredning består av rostfritt stål och aluminium. Den robusta konstrukt-
ionen ska ge en känsla av hållbarhet och kvalitet endast genom syn- och 
känselintryck. Unika lösningar kan till exempel vara spillsäkra hyllplan, 
avancerade temperaturreglerings- och luftreningssystem samt alternativa 
energisparlägen. Detta kan ses mer detaljerat i avsnitt 3.2.2. 

3.2.2. Konkurrerande kylskåp 

Besök av företag inom vitvaru- och köksinteriörbranschen gjordes för att 
studera kylprodukter i dess avsedda miljö, vilket gav en förståelse för 
vilken betydelse kylskåpsinredningen har i den tänkta miljön. Här stude-
rades även konkurrerande kylprodukter från märken inom samma kylpro-
duktsbransch. En bransch innefattar med en snäv definition de konkurren-
ter som producerar likartade produkter [Parment, 2008]. Genom att stu-
dera existerande produkter blev det tydligt hur kylskåpsmarknaden ser ut 
idag och vilka möjligheter som finns med dagens lösningar.  

Exklusiva kylskåp i prisklassen 30 000 – 50 000 kr på dagens marknad är 
av varumärkena Gaggenau, Viking samt Wolf vilka jämfördes i en tabell, 
se tabell 2. Jämförelsen hade som syfte att ge en bild av vad som utmär-
ker ett exklusivt kylskåp och vilka lösningar som återfinns hos konkur-
renterna. Framförallt låg fokus på att studera dörrinredningen på dessa 
kylskåp. 

Analysen visar att antal rader balkonger i kylskåpsdörren varierar trots att 
höjden på kylskåpen är densamma. Samtliga kylskåp har ett eller två ost- 
och smörfack, vilket innebär balkonger med lock som kan öppnas och 
stängas. Höjdjusteringen hos alla tre kylskåpen sker stegvis på ett lik-
nande sätt där linerns form möjliggör upphängning av balkonger. Materi-
alen i balkongerna varierar med olika kombinationer mellan plast, glas, 
stål och aluminium. 

Ett av de varumärken som enligt tabellen konkurrerar med Electrolux i 
den här prisklassen är Gaggenau. Det konkurrerande kylskåpet är i detta 
fall Vario kyl serie 400 (RC 472), se figur 2. 

Insidan av dörren på detta kylskåp består av ett bakstycke i rostfritt stål 
med en aluminiumprofil på vardera sidan, vilka är monterade på dörr-
kupan. Aluminiumprofilerna används för infästning av de fyra balkong-
erna som även de är tillverkade i aluminium. Den översta balkongen har 
ett lock i transparent plast som möjliggör förslutning och kan användas 
för att förvara mindre varor. De två mellersta balkongerna är av samma 
storlek men har en smal stålstång fastskruvad framtill, vilket även åter-
finns på det nedersta facket som dock har ett större djup och lämpar sig 

Figur 2. Konkurrerande 
kylskåp av varumärket 
Gaggenau (RC 472) 
[Gaggenau, 2013]. 
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för förvaring av större flaskor. På sidorna av balkongerna sitter korta 
stänger som hängs upp i spår på insidan av aluminiumprofilerna och 
framför dessa stänger sitter en list som döljer infästningen samtidigt som 
det ger mer stabilitet. Vid justering av dessa balkonger lyfts balkongen 
upp och dras ut ur spåret. Den nedre delen av kylskåpsdörren saknar bal-
konger på grund av djupa lådor inuti kylskåpet och därför sträcker sig 
inte bakstycket och profilerna hela vägen ner.   

Tabell 2. Egenskaper hos konkurrerande kylskåp i prisklassen 30 000 - 
50 000 kr. 

Märke   
Egenskaper Gaggenau Viking Wolf 

Produkt & 
Pris 

 

Ca pris: 50 150 kr 

 

Ca pris: 36 600 kr 

 

Ca pris: 44 300 kr 

Mått 
H 213,4 cm x B 61,0 cm x  

D 60,8 cm 

H 213,5 cm x B 76,2 cm x  

D 61,0 cm 

H 213,4 cm x B 91,4 cm x  

D 61,0 cm 

Antal rader 
balkonger 

4 (varav 2 justerbara) 5 (samtliga justerbara) 6 (varav 4 justerbara) 

Extrafunktioner 
till kylskåps-

dörr 

Ost- och smörfack 

Flaskhylla (djupare bal-
kong) 

Två ost- och smörfack (med 
magnetlås)  

Medföljande äggbehållare 

Ost- och smörfack  

Äggbehållare kan köpas till 

Höjdjustering 

De två mittersta dörrfacken 
är höjdjusterbara (få steg). 
Ost- och smörfacket samt 

flaskhyllan är endast avtag-
bara.  

De fyra hela balkongerna är 
höjdjusterbara (stegvis). De 

två ost- och smörfacken 
(halva balkonger) kan höjdju-
steras på liknande sätt (mha 

mellanvägg) på översta delen 
av dörren. 

Ost- och smörfacket och de 
tre översta balkongerna är 

höjdjusterbara (stegvis). De 
två nedersta hyllorna är stat-

ionära. 

Material (bal-
konger) 

Aluminium 

Transparent plast 

Aluminium 

Härdat glas 

Vit plast  

Transparent plast 

Intryck Inkonsekvent Stilrent Garderob 
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3.2.3. Diskussion kring konkurrentanalys 

Genom att först göra en jämförelse mellan kylskåp i olika prisklasser 
kunde de egenskaper som utmärker kylskåp i prisklassen 30 000 – 50 000 
kr avgöras. Det innebar också att de grundläggande funktioner som ett 
kylskåp förväntas ha kunde identifieras utifrån undersökning av kylskåp i 
de lägre prisklasserna. I jämförelse inkluderades endast ett urval av de 
kylskåp som finns på marknaden eftersom flera märken hade olika kyl-
skåp i samma prisklass och att samma kylskåp kan säljas till olika priser 
beroende på återförsäljaren. På grund av denna gallring bland kylskåpen 
kan viktiga aspekter ha missats vid jämförelsen vilka skulle kunna på-
verka de slutsatser som drogs av resultatet. Det är viktigt att vara med-
veten om vid användning av resultatet från jämförelsen. 

Vid konkurrentanalysen som gjordes därefter studerades de tre kylskåpen 
i prisklassen 30 000 – 50 000 kr ytterligare och fokus lades på att utvär-
dera dörrens utformning och utseende. Samtliga tre kylskåpsdörrar skiljde 
sig åt gällande utformningen och vilket material som användes. Gemen-
samt var att dörrarna hade balkonger med ost- och smörfack som kan 
öppnas och stängs, men då utformning av specifika balkonger inte ingick 
i uppdraget lades ingen vikt vid den detaljen. Dock återfanns inga unika 
lösningar för dörrinredningen hos någon av de tre konkurrenterna och 
följaktligen skulle utveckling av en annorlunda lösning skulle kunna vara 
en stor konkurrensfördel. Konkurrentanalysen gjordes med en snäv 
branschdefinition där endast konkurrenter som tillverkar kylskåp observe-
rades. Med en vidare definition skulle även andra produkter i samma 
prisklass kunna klassificeras som konkurrenter, men då det skulle vara 
betydligt svårare att särskilja en lämplig konkurrensstrategi valdes detta 
alternativ bort. 

Då Gaggenau ansågs vara den främsta konkurrenten gjordes en närmare 
granskning av dörren på detta kylskåp. Möjligheten till höjdjustering av 
balkongerna är mycket begränsad eftersom endast de två mittersta bal-
kongerna kan justeras mellan två alternativa lägen. I dörren kombineras 
flera olika material vilket ger ett inkonsekvent intryck och därför besluta-
des om att ett enhetligt intryck var viktigt att eftersträva i det helhetskon-
cept som skulle utvecklas.  
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3.3. Definition av målgrupp 

Med hjälp av marknadssegmentering har tre olika målgruppsprofiler de-
finierats. Vid segmentering delas marknaden in i olika målgrupper, som 
har liknande behov och önskemål, vilket kan göras enligt geografisk, 
demografisk och psykografisk segmentering. Den geografiska segmente-
ringen beskriver bland annat det område där målgruppen är bosatt och 
den demografiska segmenteringen beskriver deras beteendemässiga ge-
mensamma variabler som yrke och inkomst. Den psykografiska segmen-
teringen beskriver målgruppens livsstil, personlighet och socialgrupp 
[Parment, 2008]. Enligt Parment [2008] är syftet med segmenteringen att 
marknadsföring och marknadskommunikation ska effektiviseras. Meto-
den kan även användas för att avgöra till vilken målgrupp produkten som 
är under utveckling ska anpassas för. 

Tabell 3. Målgruppsprofilerna utifrån marknadssegmentering. 

Målgruppsprofil 
Segmentering 

Välbärgade medelålders 
män Välbärgade äldre par Designintresserade 

medelålders kvinnor 

Geografisk    

Boende 
Storstäder och finare  

bostadsområden 
Storstäder och finare  

bostadsområden 
Storstäder och finare  

bostadsområden 

Demografisk    

Yrke Minst chefsposition En part minst chefsposition 
Chefsposition/högt upp-

satt 

Ålder 35-55 55+ 30-50 

Familjesammansättning Singel utan barn 
Parförhållande med  

utflyttade barn 
Parförhållande utan 

barn/singel 

Kön Män Båda kön Kvinnor 

Utbildning 
Välutbildade 

 
Minst ena parten  

välutbildad 
Välutbildade 

Ekonomisk situation Välbärgade Välbärgade Välbärgade 

Psykografisk    

Intressen Fest, resor, inredning 
Mat & dryck, resor,  

inredning Inredning, design 

Personlighet Sociala, självgoda Sociala Utåtriktade 

Attityd Nyaste häftigaste prylar 
Kvalitet och funktion som 

underlättar 
Stilren, enkelhet, ytfinish 

Livsstil Hårt arbetande Hårt arbetande, livsnjutare Beresta 

Värderingar Uppåtsträvare Uppåtsträvare Karriärslystna,  
trendmedvetna 

De tänkbara köparna i premiumsegmenet är enligt Parment [2006] mer 
penningsstarka och har ett slags naturlig strävan att uppnå en högre social 
status, vilket han kallar ”higher society”. Med denna definition, upp-
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dragsgivarens förklaring samt diskussion med en marknadsföringsadjunkt 
kunde grunden till tre målgruppsprofiler sammanställas. De mål-
gruppsprofiler som antas gälla för detta kylskåp är välbärgade medelål-
ders män, äldre par och designintresserade kvinnor, se tabell 3. Det alla 
grupperna har gemensamt är att de vill visa upp sitt hem och är rent de-
signintresserade av heminredning. 

3.4. Användarstudie 

Förutom konkurrentanalysen utfördes även en användarstudie där köks-
försäljare intervjuades och generella användare av kylskåp tillfrågades 
med en enkät i syfte att fastställa kundernas och andra användares krav. 
Kundkraven har som syfte att vägleda vid upprättandet av en produktspe-
cifikation, vid generering av koncept samt vid val av koncept för vidare-
utveckling [Ulrich & Eppinger, 2008].  

3.4.1. Intervju med köksförsäljare 

Enligt Jordan [1998] är intervjuer en kvalitativ informationsinsamling där 
de frågor som sammanställts för undersökningen ställs direkt till de per-
soner som deltar. Vid en intervju kan frågorna omformuleras om den 
tillfrågade inte ger det svar som eftersträvas och ytterligare frågor kan 
ställas vid behov. På det här sättet kan relevant och tydlig data samlas in 
samtidigt som risken finns att den tillfrågades svar påverkas av den som 
ställer frågorna. Intervjuer är också relativt tidskrävande, vilket generellt 
innebär att endast ett mindre antal personer kan tillfrågas. I detta projekt 
utfördes intervjuer av försäljare hos exklusivare kökstillverkare, som 
säljer kylskåp av konkurerande märken. De kommer i kontakt med kö-
pare ur den tänkta målgruppen och får på så sätt inblick i köparnas val av 
vitvaror vid köp av kök. Intervjuerna hade till syfte att ge information om 
vilka krav köparna ställer på kylvarorna vid köp.  

De frågor som ställdes till köksförsäljarna var följande: 

• Vilka märken på kylskåp har ni till försäljning? 
• Vad skiljer exklusivare kylskåp mot ett billigare alternativ? 
• Hur går ett köp till, med hänsyn till vitvarorna?  
• Anpassar kunderna kyl och frys till det specifika köket? 
• Kan du uppskatta hur stor andel av kunderna som köper med vitvaror 

till det kompletta köket?  
• Har du fått en uppfattning om hur kunderna brukar resonera kring val 

av vitvarorna? 
• Egenskaper som prioriteras? 

o Design/utseende 
o Tekniska extra funktioner 
o Pris 
o Kvalitet 
o Prestanda 
o Energieffektivitet 
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Svaren från intervjuerna sammanställdes, översattes och utvärderades till 
kundkrav vilka kan ses i den sammanställda kravspecifikationen i kapitel 
4. 

3.4.2. Enkätundersökning 

Till skillnad från intervjuer är enkätundersökning en kvantitativ informat-
ionsinsamling där en lista med frågor görs och skickas ut personer som 
förväntas svara på dessa [Jordan, 1998]. Denna metod gör det möjligt att 
effektivt samla in data från en bred användargrupp, där de tillfrågade kan 
förbli anonyma och svara opåverkat. Dock finns risken för en låg svars-
frekvens och att de svar som samlats in kommer endast från personer som 
inte är representativa för undersökningen. Denna metod användes genom 
att frågeformulär skickades ut och varvades med intervjuer av kylskåp-
sanvändare för att kunna fastställa de generella kraven för kylskåpsdör-
ren. Här tillfrågades inte målgruppen för detta exklusiva kylskåp då 
denna marknad är mycket liten vilket beaktades vid sammanställningen 
av kravspecifikationen. 

Det utdelade frågeformuläret, vilket kan ses i bilaga 1, bestod av frågor 
gällande hanteringen, användandet och hur den befintliga kylskåpsdör-
rens insida uppfattas. Vid utvärderingen av de ifyllda frågeformulären 
delades de tillfrågade in i grupper utifrån levnadssätt. Grupperna bestod 
av personer över 50 år, eftersom de anses vara vana användare, storhus-
håll, då de använder kylskåpet kontinuerligt i vardagen samt småhushåll 
där användandet av kylskåpet sker mer sällan. Dessutom tillfrågades 
barnfamiljer eftersom de är i behov av säkerhet och funktionalitet. Sam-
manställningen av frågeformulären, vilket kan ses i bilaga 2, blev grun-
den för de generella krav som är nödvändigt samt önskvärda för en kyl-
skåpsdörr. 

Frågeformuläret användes också som underlag för intervjuer av generella 
kylskåpsanvändare. Insidan av användarnas kylskåpsdörrar dokumente-
rades med fotografier vilket senare studerades och användes som un-
derlag i idégenereringsfasen.  

3.4.3. Diskussion kring målgrupp och användarstudie 

Målgruppen för detta premiumkylskåp består av premiumkunder, vilket 
är en mycket liten och utspridd marknad. Chansen att komma i kontakt 
med denna marknad samt få frågor besvarade är låg eftersom dessa per-
soner ofta är högt uppsatta med ett fullbokat tidsschema och därför har 
inte den specifika målgruppen tillfrågats. Detta blir i ett produktutveckl-
ingsprojekt kritiskt eftersom det enligt Ulrich och Eppinger [2012] är 
viktigt att komma i kontakt med den tänka målgruppen för att hjälpa pro-
duktutvecklaren att få en förståelse för användarens behov och önskemål. 
Resultatet av projektet kommer därför med stor sannolikhet att påverkas 
av bristen på åsikter från den avsedda användaren, vilket kommer att tas 
hänsyn till vid utvärdering av helhetskonceptet.  
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Som kompensation till det faktum att målgruppen inte tillfrågades person-
ligen intervjuades köksförsäljare som kommer i kontakt med personer ur 
målgruppen och får en inblick i hur kunderna resonerar vid val av vitva-
ror. Intervjuerna visade att uppemot 80 % av kunderna köper vitvaror 
tillsammans med det kompletta köket. Kontinuerlig kontakt och diskuss-
ion med uppdragsgivaren, som är bekant med målgruppen för detta pre-
miumkylskåp som ska utvecklas, bidrog också till en förståelse kring 
målgruppens förväntningar.  

Ytterligare undersökning gjordes på mer generella användare av kylskåp 
för att kunna fastställa de baskrav som en kylskåpsdörr behöver uppfylla. 
Undersökningen genomfördes med användning av en enkät, där främst 
frågor kring kylskåpsdörrens funktion sammanställdes. Eftersom en en-
kätundersökning kan leda till låg svarsfrekvens och att de personer som 
väljer att svara inte är representativa valdes endast de mest grundläg-
gande kraven som framkom i undersökningen ut för att ingå i kravspeci-
fikationen. I detta fall ansågs urvalet även motiverat av att de tillfrågade 
inte betraktades som en del av målgruppen.  
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4. Kravspecifikation 
En kravspecifikation ska enligt Ulrich och Eppinger [2008] spegla kun-
dernas behov, särskilja produkten från sina konkurrenter samt vara ge-
nomförbar både tekniskt och ekonomiskt. De krav som framkom ur upp-
dragsbeskrivningen och förstudien utvärderades och sammanställdes i en 
kravspecifikation, se tabell 4. Specifikationen innehåller krav med tillde-
lat kravnummer för identifikation, en tillhörande definition samt uppfyl-
lande av kravet. Kravnumren är inte strukturerade utifrån prioriterad ord-
ning för arbetet. Här har de krav som anses nödvändiga för projektet 
sammaställts i kravspecifikationen medan de önskemål som framkom i 
förstudien har utelämnats. 

För att helhetskonceptet ska ha möjligheten att sättas i produktion är det 
nödvändigt att helhetskonceptet är anpassad efter företagets befintliga 
produktionsutrustning. Om helhetskonceptet följer detta krav kommer 
den vid tillverkning bespara företaget eventuella investeringskostnader 
och förändringar i produktionsprocessen. Modularisering av balkonger 
skulle även detta bespara företaget investeringskostnader då en sådan 
lösning medför ökade variationsmöjligheter, och därmed ett större utbud 
av produktvarianter, till minskade produktionskostnader.  

Utifrån definitionen av företagets kvalitetsguideline ska helhetskonceptet 
vara robust och välfungerande där detaljerna har god passform samt god 
ytfinish. Vid uppfyllande av detta krav kommer produkten skapa attrakt-
ion och mervärde för köparen och användaren, vilket är en subjektiv 
fråga som utvärderas av kvalitetschefen på Electrolux.  

Helhetskonceptet ska innefatta en fungerande infästning på en dörrkupa 
av rostfritt stål samt hållbara balkonger för stabil förvaring av varor.  
Problemfri hantering ska eftersträvas där balkongerna ska kunna justeras 
och avlägsnas för att möjliggöra hygienisk rengöring.  

För att ge det utvecklade premiumkylskåpet en konkurrensfördel gente-
mot liknande kylskåp i samma bransch behöver helhetskonceptet inne-
fatta minst en praktisk och annorlunda lösning. En enhetlig utformning av 
helhetskonceptet som lämpar sig till en inredning av rostfritt stål skulle 
också kunna särskilja kylskåpet från konkurrenterna, se konkurrentana-
lysen i kapitel 3.2.3.  

Kravspecifikationen har under projektets gång övervägts och diskuterats 
tillsammans med uppdragsgivaren. Det har då framkommit att förenklad 
montering, kostnad och övrig tillverkning inte är inkluderade som krav 
för produkten. Detta eftersom produkten endast kommer att tillverkas i en 
mindre serie. Däremot kommer dessa parametrar ändå forma arbetet för 
att produkten ska vara möjlig att tillverkas. 
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Tabell 4. Den sammanställda kravspecifikationen för helhetskonceptet. 

Nr Krav Definition Utvärdering Resultat 

1 Anpassad efter inner-
mått för kylskåpsdörr 

Helhetskonceptet ska vara anpassat 
efter innermåtten 1568 x 514 mm 

Anpassad efter  
innermått 

Ja/Nej 

2 
Anpassad efter  
företagets befintliga 
produktionsutrustning  

Helhetskonceptet ska kunna appliceras 
på kylskåpsdörrens insida utan att till-
verkningsprocessen behöver påverkas i 
stor omfattning, se kapitel 2.1 

Fungerar med dagens 
produktionsutrustning Ja/Nej 

3 
Skapa attraktion och 
mervärde för köparen 
och användaren  

Helhetskonceptet ska vara robust och 
välfungerande där detaljerna har god 
passform samt ytfinish, se kapitel 2.4 

Uppfyller  
egenskaperna 

Ja/Nej 

4 Fungerande infästning 
Helhetskonceptet ska ha en infästning 
som kan fästas in på en dörrkupa av 
rostfritt stål 

Fungerande  
infästning 

Ja/Nej 

5 Balkong för förvaring  
Helhetskonceptet ska innefatta minst 5 
balkonger med minsta innermåttet 75 x 
340 x 80 mm, där 2 balkonger har insyn 

Uppfyller  
egenskaperna 

Ja/Nej 

6 
Modularisering av  
balkong 

Helhetskonceptets balkonger ska utfor-
mas med användning av modularise-
ring, se kapitel 2.2 

Utformad med an-
vändning av modula-
risering 

Ja/Nej 

7 Hållbar balkong 
Helhetskonceptet balkonger ska vara 
hållbara för kontinuerlig användning och 
klara en maximal lastvikt på 2,4 kg/dm2 

Klarar den maximala 
lastvikten Ja/Nej 

8 Stabil förvaring  

Helhetskonceptet ska erbjuda stabil 
förvaring av varor som klarar av att 
dörren öppnas och stängs utan att varor 
ramlar ut 

Dörren kan öppnas 
och stängas utan att 
varor ramlar ut 

Ja/Nej 

9 Hygienisk rengöring 
Helhetskonceptet ska erbjuda möjlig-
heten att enkelt hålla rent och fräscht, 
se kapitel 2.3 

Erbjuder möjlighet till 
enkel rengöring 

Ja/Nej 

10 
Innefatta praktisk och 
annorlunda lösning  

Helhetskonceptet ska innefatta minst en 
lösning som inte finns hos konkurre-
rande kylskåp, se kapitel 3.2.3 

Innefattar minst en 
inte redan existe-
rande lösning hos 
konkurrenter 

Ja/Nej 

11 
Anpassad efter  
kylskåpet i sin helhet  

Helhetskonceptet ska vara enhetligt 
utformat för att passa ett kylskåp i rost-
fritt stål, se kapitel 3.2.3 

Enhetligt utformad Ja/Nej 

12 Problemfri hantering 
Helhetskonceptet ska enkelt kunna 
hanteras av användaren utan behov av 
instruktioner eller andra hjälpmedel 

Kan hanteras av 
testpersoner där 90 % 
utövar felfri hantering 

Ja/Nej 

13 
Justering av  
balkong  

Helhetskonceptet ska erbjuda möjlighet 
till enkel och praktisk justering av bal-
konger 

Erbjuder möjlighet till 
justering av balkonger 

Ja/Nej 

14 Avlägsna balkong 
Helhetskonceptet ska erbjuda möjlighet 
att avlägsna balkonger för rengöring 
eller vid annat behov 

Erbjuder möjlighet till 
avlägsning av bal-
konger 

Ja/Nej 
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4.1. Diskussion kring kravspecifikationen 

De krav som sammanställdes i specifikationen är endast ett urval av de 
krav som skulle kunna ställas upp för en slutlig produkt. Diskussion med 
konstruktörer från uppdragsgivaren samt avvägningar kring kravens rele-
vans för det helhetskonceptet som skulle utvecklas avgjorde vilka krav 
som medtogs i kravspecifikationen. 

Främst var det de mest detaljerade kraven som sorterades bort, vilka 
framkom i enkätundersökningen bland generella användare. Dessa kunde 
t.ex. innefatta anpassning för specifika produkter, men då osäkerhet rådde 
kring vilka produkter den avsedda målgruppen skulle förvara i kylskåps-
dörren valdes sådana krav bort. Även vissa krav som ansågs komplice-
rade att utvärdera på objektivt sätt uteslöts. Detta gäller även sådana krav 
som inte påverkar helhetskonceptets duglighet som produkt, alltså öns-
kemål, eftersom de bedömdes vara överflödiga vid framtagning av ett 
helhetskoncept. 

Vad det gäller utvärdering av varje krav går de krav som har bestämda 
dimensioner med måttangivelse enkelt att kontrollera angående målupp-
fyllande. Till dessa krav hör nummer 1, 5 och 7, vilka inkluderar inner-
mått på kylskåpsdörren och balkongerna samt maximal lastvikt för bal-
kongerna. Motsatsen till ett sådant krav är nummer 3 gällande kvalitets-
gudielinen Feel-Fit-Finish som utvärderas utifrån en subjektiv bedömning 
gjord av uppdragsgivarens kvalitetschef. Dock ansågs detta krav viktigt 
att ta med i kravspecifikationen då kvalitetsguidelinen gäller vid all pro-
duktutveckling hos uppdragsgivaren. Övriga krav kan utvärderas i samråd 
med konstruktörer från uppdragsgivaren. 
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5. Konceptframtagning 
Under konceptframtagningsfasen generades ett slutligt helhetskoncept 
fram, vilket kan ses i figur 3. Arbetsgången för den här fasen utgick från 
en grundläggande metodik som tillämpades vid utveckling av koncept för 
varje delproblem. 

5.1. Metodik 

Konceptutvecklingsfasen är en iterativ process från idégenerering till 
testning [Ulrich & Eppinger, 2012]. Med utvärderingsmetoder kan pro-
jektgruppen vidareutveckla och förbättra koncepten, vilket leder till än 
mer utvecklade koncept varpå fortsatta tester och utvecklingsarbeten kan 
inriktas. Konceptutvecklingsfasen är i överseende konvergent fas som går 
mot en slutligt utvärderat och detaljerat koncept, men innefattar perioder 
av både konvergenta och divergenta designfaser [Cross, 2008]. Idégene-
reringsfasen är en divergent fas där ett brett sökområde resulterar i en 
mängd olika idéer och utvärderingsfasen är den konvergenta fasen där 
idéerna blir färre genom utvärdering och konceptval. En tolkning av 
denna arbetsprocess visualiseras i figur 4. 

 

Figur 4. Visualisering av projektets arbetsprocess där figuren är en tolk-
ning av den använda metoden. 

Denna arbetsprocess användes vid konceptframtagning av varje delpro-
blem där i stort sett samma metoder genomfördes vid utvecklandet av 
varje enskild detalj, vilka kombinerades till det slutligt helhetskonceptet. 
Som idégenereringsmetoder användes bland annat brainstorming, önska 
och undra, extern sökning samt morfologisk tabell och som utvärde-
ringsmetoder användes bland annat gruppering, realism- och måluppfyl-
landediagram, PNI samt utvärdering med konstruktörer från uppdragsgi-
varen. 

5.1.1. Brainstorming 

Brainstorming är en metod där den kunskap och kreativitet som finns 
inom produktutvecklings-gruppen tas till vara [Ulrich & Eppinger, 2012]. 
Metoden kan utföras individuellt eller i grupp och syftet är att få fram så 
många idéer som möjligt som kan vara relevanta för det problem som 
ligger i fokus.  Huruvida alla de idéer och den information som genereras 

Figur 3. Det slutliga hel-
hetskonceptet för infästning 
av balkonger på insidan av 
kylskåpsdörren.  
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sedan kommer till användning i projektet spelar ingen roll och därför är 
ingen kritik tillåten under processens gång. Vanligen utförs metoden 
muntligt och idéerna skrivs ner, men ibland kan också skisser och enkla 
modeller behövas.  

5.1.2. Önska och undra  

Att tänka stort och utöver projektets ramar genom att t.ex. fylla i mening-
ar som ”jag önskar man kunde…” eller ”jag undrar vad som skulle hända 
om…” kan väcka inspiration till nya möjligheter [Ulrich & Eppinger, 
2012]. Även om dessa idéer sedan visar sig vara orealistiska kan de leda 
till en bättre förståelse för problemets begränsningar under projektets 
fortsatta arbete.  

5.1.3. Extern sökning  

Extern sökning innebär att man försöker hitta befintliga lösningar på de 
problem som upptäckts under förstudien [Ulrich & Eppinger, 2012]. Att 
använda sig av redan existerande lösningar är generellt både mindre 
tidskrävande och billigare än att utveckla en helt ny lösning. Dessutom 
kan en befintlig lösning till ett visst problem användas till ett annat pro-
blem eller i ett nytt sammanhang för att skapa en innovativ produkt. Me-
toden kan användas genom att t.ex. rådfråga experter, söka i litteratur 
eller studera liknande produkter. 

5.1.4. Morfologisk tabell 

Med en morfologisk tabell uppmuntras designern att identifiera nya kom-
binationer av element eller komponenter. Tabellen listar ett komplett 
sortiment av element, föreningar eller dellösningar som kan kombineras 
ihop till en lösning. Antalet kombinationer av möjliga lösningar blir 
mycket stort och inkluderar inte bara existerande vanliga lösningar utan 
också en bred variation samt helt nya lösningar. Huvudsyftet med denna 
metod är att bredda sökfältet av möjliga lösningar vilket kan leda till nya 
lösningar som ännu inte blivit identifierade [Cross, 2008]. Genom att lista 
egenskaperna eller funktionerna som är väsentliga för produkten och 
sedan kombinera dessa dellösningar genereras en mängd kombinations-
lösningar fram.  

5.1.5. Gruppering 

Den här metoden bygger på principen för ett ”Affinity diagram” där en 
stor mängd idéer organiseras genom indelning i olika grupper [Mind-
Tools, 1996a]. Grupperingen sker utefter de likheter idéerna har och vilka 
gemensamma teman som kan observeras bland idéerna. Syftet med meto-
den är att skapa en förståelig överblick av idéerna för att förenkla beslut 
om vidare utveckling och även att mindre tid ska behöva ägnas åt att vär-
dera varje enskild idé. 
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5.1.6. Realism- och måluppfyllandediagram 

Realism- och måluppfyllandediagram är en variant på metoden ”Ur-
gent/Important Matrix” då en bedömning kring hur brådskande respektive 
viktig en aktivitet är genomförs och resultatet markeras i ett diagram be-
stående av fyra kvadranter [MindTools, 1996b]. Diagrammet är uppbyggt 
med ”Importance” på y-axeln och ”Urgency” på x-axeln där bedömnings-
skalan ligger mellan högt respektive lågt, se figur 5. När alla aktiviter har 
bedömts kommer de har fördelats mellan de fyra kvadranterna som avgör 
vilka aktiviteter som ska fokuseras på. De aktiviteter som hamnar i den 
övre högra kvadranten är både brådskande och viktiga medan aktiviteter-
na i nedre vänstra kvadranter är ingetdera. Övriga två kvadranter innehål-
ler antingen brådskande eller viktiga aktiviter. 

 
Figur 5. ”Urgent/Important Matrix” – ett diagram som bedömer hur 
brådskande respektive viktig en aktivitet är och placerar den i någon av 
de fyra kvadranter som diagrammet är uppdelat i. 

Det beskrivna diagrammet lämpar sig för att avgöra vilka arbetsuppgifter 
som ska fokuseras på, men för att istället kunna användas för att utvär-
dera idéer byttes ”Importance” ut mot ”Realism” och ”Urgency” mot 
”Måluppfyllande”. Detta realism- och måluppfyllandediagram kommer 
då att placera idéer som både är realistiska och måluppfyllande i den övre 
högre kvadranten.  De här idéerna har därför god potential att utvecklas 
vidare, medan idéer som endast är realistiska eller måluppfyllande behö-
ver ses över ytterligare. 
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5.1.7. PNI 

PNI står för Positvt-Negativt-Intressant och är en metod för att utvärdera 
genererade idéer [IAF Methods Database, 2006]. Metoden innebär att för 
varje idé görs en lista över de aspekter som är positiva, negativa respek-
tive intressanta gällande idén. Utifrån listningen kan sedan beslut tas om 
ifall idén har potential och om den ska arbetas vidare med. 

5.2. Grundkonstruktion 

Konceptframtagningsfasen startade med en övergripande idégenerering 
för att åstadkomma så många idéer som möjligt på helhetskonceptet och 
fortsatte med att generera fram en mängd idéer även för detaljutveckling-
en. De metoder som då användes var brainstorming, önska och undra, 
extern sökning samt morfologisk tabell.  

Brainstormning tillämpades genom att i en mindre grupp diskutera pro-
jektets problemställning och tänka kreativt utifrån denna. Samma proce-
dur upprepades flera gånger med olika deltagare i gruppen och på så sätt 
samlades en stor mängd idéer ihop. Vid användning av metoden önska 
och undra tillfrågades personer att komma på obegränsade idéer utifrån 
ett antal frågor som ställdes. I och med att den tänkta målgruppen inte 
kunde kontaktas ingick bland annat frågan om vad för egenskaper perso-
nerna skulle velat ha i kylskåpet om de tillhört målgruppen. Båda dessa 
metoder gav liknande idéer som kom utifrån de interna resurserna. 

Extern sökning användes initialt som en inledande metod vid varje nytt 
moment för inspiration och användes sedan som ett komplement till öv-
riga idégenereringsmetoder för att hitta mer detaljerade idéer på lösning-
ar. Konstruktörer från uppdragsgivaren var delaktiga under hela arbetets 
gång och på så sätt togs även deras tankar och idéer del av. 

I det fortsatta arbetet med konceptframtagningsfasen har idéerna för både 
helhetskonceptet och detaljutvecklingen utvärderats och gallrats ur. Då 
användes metoderna gruppering, realism- och måluppfyllandediagram 
samt PNI. 

Efter varje idégenereringsmetod grupperades idéerna in i olika grupper 
med avseende på delproblem. De grupperade idéerna sattes ihop till kom-
binationer på koncept i flertalet morfologiska tabeller, vilket resulterade i 
en mängd varianter på lösningar för varje delproblem. Kombinationslös-
ningarna, koncepten och detaljlösningarna utvärderades med PNI och ett 
antal utvalda skissades upp. Därefter utvärderades dessa ytterligare en 
gång och sattes samman till en mindre antal kombinationslösningar, kon-
cept eller detaljlösningar. 

Liknande arbetsgång användes genomgångende under hela konceptfram-
tagningsfasen från framtagning av helhetskoncept till detaljer. 

Figur 6. Koncept A-F på 
“Dörrkupa med infästning”.	  
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5.2.1. Dörrkupa med infästning 

Det första delproblem som angreps var hur infästning av balkonger kan 
ske på en dörrkupa av rostfritt stål. De grupper som kombinerades för att 
få fram ett koncept på denna dörrkupa med infästning var Dörrkupa samt 
Infästning. Totalt skapades 78 kombinationer av konceptvarianter som 
utvärderades och de mest intressanta koncepten visualiserades med skis-
ser. Detta resulterade i sex konceptvarianter på Dörrkupa med infästning, 
se figur 6.	   

De sex koncepten var: 

A – synlig infästning på två innerväggar, 

B – integrerad infästning i innermanteln,   

C – dold infästning på horisontella skenor, 

D – dold infästning vid sidan av baksida, 

E – synlig infästning på två skenor, 

F – dold infästning bakom två skenor. 

5.2.2. Modulariserade balkonger med insyn 

Nästa delproblem som angreps var hur balkongerna kan modulariseras. 
De grupper som kombinerades var Modularisering samt Insyn och totalt 
skapades 48 konceptvarianter. Balkongen avgränsades till en rektangulär 
låda med öppning upptill för att i stället fokusera på utformningen av 
modulariseringen samt insynen som är två av kraven från uppdragsgiva-
ren, se kravnummer 5 och 6 i kravspecifikationen. Konceptvarianterna 
utvärderades och de som ansågs mest intressanta visualiserades med skis-
ser. Detta resulterade i fyra konceptvarianter på Modulariserade bal-
konger med insyn, se figur 7.	   

De fyra koncepten var: 

α – består av tre delar med en sammanhängande behållare och två 
löstagbara sidor, 

β – består av två delar där framsida med sidor samt en botten-
platta med baksida är sammanhängande bitar,  

γ – består av fem fristående bitar som monteras ihop till en bal-
kong, 

δ – består av fem fristående bitar där bottenplattan omsluter alla 
sidostycken. 

Figur 7. Fyra koncept på 
”Modulariserade bal-
konger med insyn”.  
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5.2.3. Konceptlösningar 

Konceptvarianterna för Dörrkupa med infästning samt Modulariserade 
balkonger med insyn kombinerades till en mängd lösningar på helhets-
koncept. Koncepten utvärderades vilket resulterade i fortsatt arbete av 
åtta helhetskoncept, se figur 8.  

De åtta helhetskoncepten var: 

A – upphängning av balkonger sker mellan två ytterväggar, 

B – upphängningen av balkonger är integrerad i innermanteln ge-
nom två spår, 

C – innermanteln byggs upp av plattor med fasta balkonger som 
fästs samman, 

D – upphängningen av balkonger är dold bakom en heltäckande 
innermantel, 

E – balkongerna hängs upp på två intilliggande skenor, 

E7 – balkongerna hängs på en centrerad skena, 

E12 – balkongerna hängs upp mellan två stänger, 

F – upphängningen av balkonger är dold bakom två utstickande 
skenor. 

5.2.1. Utvärdering med Pughs matris 

Pughs matris är en metod som bygger på en konceptvalsmatris utvecklad 
av Stuart Pugh och den syftar till att snabbt minska ner antalet koncept 
samtidigt som den visar hur koncepten kan förbättras [Pugh, 1990]. I 
matrisen listar man kriterier för utvärdering och bland de koncept som 
ska utvärderas väljs ett koncept som används som referens. Övriga kon-
cept bedöms sedan genom att de jämförs med referenskonceptet och vär-
deras utifrån om de uppfyller varje kriterium bättre, sämre eller likvärdigt 
mot referenskonceptet. 

De åtta koncepten som återstod utvärderades dels med Pughs matris, se 
tabell 5, och dels tillsammans med konstruktörer från uppdragsgivaren 
för att välja ut det koncept som bäst uppfyller kraven för produkten. I 
matrisen användes koncept A som referens, då det ansågs likna dagens 
lösning, varefter övriga koncept viktades som bättre (+), sämre (-) eller 
likvärdigt (0). De kriterier som ställdes upp baserades på problemformu-
leringen för projektet. 

Resultatet från matrisen visade att koncept E12 uppfyllde förväntningarna 
från uppdragsgivaren. Detta framkom även vid diskussion med konstruk-
törerna som tyckte att koncept E12 var både nytänk, stilren samt enkel 

Figur 8. Helhetskoncept A-F 
med E7 och E12.  
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och med användning av två profiler skapas flertalet möjligheter till dold 
infästning samtidigt som denna lösning inte finns på dagens marknad. 
Den blir dess-utom billig att tillverka eftersom det enda som krävs är 
strängpressning av profilerna och infästning kan lätt ske med skruv vilket 
gör den både hållbar och billig. Möjligheten finns också att montera ett 
kitt vilket gör lösningen enkel men ändå finessrik. Detta koncept liknar 
enligt konstruktörerna från uppdragsgivaren en tänkt lösning för detta 
premiumkylskåp. 

Tabell 5. Pughs matris för utvärdering av de åtta koncepten. 

	  	   Koncept	  
Kriterium	   A	  (ref)	   B	   C	   D	   E	   E7	   E12	   F	  
Stilren	   0	   +	   +	   +	   -‐	   +	   +	   +	  
Nytänk	   0	   +	   +	   +	   0	   +	   +	   +	  
Infästning	  	   0	   -‐	   -‐	   -‐	   0	   -‐	   +	   0	  
Dold	  infästning	   0	   0	   +	   +	   -‐	   0	   0	   +	  
Stabilitet	   0	   -‐	   +	   +	   +	   -‐	   -‐	   -‐	  
Steg	   0	   0	   -‐	   0	   0	   0	   +	   0	  
Rengöring	   0	   -‐	   +	   0	   0	   0	   +	   0	  
Användarvänlighet	   0	   0	   -‐	   -‐	   +	   -‐	   -‐	   -‐	  

Upphängning	  av	  
infästning	  

0	   +	   -‐	   +	   -‐	   -‐	   +	   -‐	  

Summa	  +	  (antal)	   0	   3	   5	   5	   2	   2	   6	   3	  
Summa	  0	  (antal)	   9	   3	   0	   2	   4	   3	   1	   3	  
Summa	  -‐	  (antal)	   0	   3	   4	   2	   3	   4	   2	   3	  
Nettosumma	   0	   0	   1	   3	   -‐1	   -‐2	   4	   0	  
Rankning	   4	   4	   3	   2	   5	   6	   1	   4	  
Bedömning	   Traditionell	   Diskret	  

infästning	  
Unik	   Stilren	   Tråkig	   Klen	   Uppfyllande	   Har	  	  

potential	  

Vidareutveckling?	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	  

Argumenten mot de övriga koncepten var att A, B, E och F saknar nytänk 
medan C och D var intressanta idéer med annorlunda lösningar, men 
desto svårare att göra realiserbart. Koncept kan t.ex. vid felmontering 
hamna i kläm i dörren, vilket skulle kunna leda till skador på dörrkupan 
som försämrar kylfunktionen. Samma problem skulle kunna uppstå med 
koncept D, men i detta fall genom att kondens bildas i utrymmet mellan 
dörrplåten och linern. Dessutom skulle linern behöva vara betydligt 
tjockare för att möjliggöra dold infästning, vilket tar upp onödigt mycket 
av kylskåpets utrymme. Koncept E7 ansågs vara för komplext och håll-
fasthetsmässigt en för svag konstruktion.  
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5.3. Vidareutveckling 

Vid vidareutveckling av koncept E12 uppstod nya delproblem och för att 
lösa dessa användes samma arbetsgång som under tidigare del av pro-
jektet där utveckling av infästning av balkong på profil samt låsnings-
mekanism var de mest komplicerade komponenterna.  

5.3.1. Utveckling av profil med infästning 

I samråd med konstruktörer från uppdragsgivaren bestämdes att profiler-
na skulle strängpressas med ett hålformat tvärsnitt för att minimera till-
verkningskostnaderna. Tvärsnittet skulle anpassas efter låsnings-
mekansimen och infästningen av profilerna på dörrkupan skulle döljas 
genom användning av en infästningskomponent och skruvar.  

5.3.2. Utveckling av låsningsmekanism och infästning av 
balkong 

Det första delproblem som angreps var hur steglös justering kan tillämpas 
på en balkong placerad mellan två profiler. Därför inleddes vidareut-
vecklingsfasen av koncept E12 med att generera fram en mängd idéer på 
Låsningsmekanism och Infästning av balkonger på profil. Kombination 
av grupperna resulterade i totalt 41 kombinationslösningar där de mest 
intressanta visualiserades med skisser. Detta resulterade i fyra återstående 
konceptlösningar med varierande låsningsmekanism, se figur 9.  

De fyra konceptlösningarna var: 

Fjädern där balkongen fixeras med hjälp av en metallfjäder som 
hakar i hål på profilen. 

Klämman där konsolen pressas mot profilen och balkongen fixe-
ras då med hjälp av friktion från trycket av klämman. 

Muttern där balkongen fixeras med hjälp av friktion från en 
gängad mutter som nyper åt en konformad plastbit kring profilen. 

Skruven där balkongen fixeras med hjälp av friktion från plattan 
som får sitt tryck ifrån skruven. 

Utvärdering tillsammans med konstruktörerna från uppdragsgivaren re-
sulterade i ett beslut om att vidareutveckla låsningsmekanism Fjädern 
eftersom funktionen är effektiv med flertal möjligheter till en låg tillverk-
ningskostnad. Vidareutveckling av denna konceptlösning resulterade i två 
nya koncept med fjäderlåsning, se figur 10. 

De två koncepten var: 

Spårlåsning där en bromskloss består av fyra pinnar som går i 
vinklade spår 

Fjädern 

Klämman 

Muttern 

Skruven 

	   Figur 9. Konceptslös-
ningar för ”Låsnings-
mekanism”. 
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Axellåsning där en pinne roteras kring en axel och pressas mot 
profilen för att fixera konsolen. 

De två koncepten vidareutvecklas samt utvärderas med prototyper fram-
ställda i en 3D-skrivare och med en viktad konceptvalsmatris, se kapitel 
5.3.4 och 5.3.5.  

5.3.3. Utveckling av konsol 

Den tänkta lösningen för utformning av balkongerna med infästning best-
od av sju delar, innefattande balkong, lösa sidor på balkong samt konsoler 
bestående av huvuddel och lock. Det gjordes en översikt över antalet 
delar som kunde reduceras eller integreras i andra delar vilket resulterade 
i en balkong där konsolerna fungerar som sidor istället för extra löstag-
bara sidor. På detta sätt minimerades antalet delar till fem. 

Nu återstod ännu en problemställning vilket var hur balkongerna kan 
göras avtagbara för rengöring. Här diskuterades olika lösningar tillsam-
mans med konstruktörer hos uppdragsgivaren och den lösning som an-
sågs mest passande för detta projekt var en balkong med två utstickande 
flänsar som fästs i konsollocket genom att dessa har integrerade spår av 
motsvarande form.  

Konsolen som ska vara sluten består av en huvuddel samt ett lock som 
monteras ihop då konsolen är placerad på profilen. Till detta lock behöv-
des en infästning med låsning och tre lösningar genererades fram för detta 
ändamål. Dessa tre lösningar bildade koncepten Greppassning, Snäpp-
fäste och Skruvfäste. 

På koncept Greppassning har konsolen två djupa spår på vardera sidan av 
huvuddelen som två utstickande flänsar på konsollocket ska passa i och 
genom greppassningen kommer locket att låsas fast. Greppassning inne-
bär att spelet, måttskillnaden mellan delarna som ska monteras ihop, är 
negativt och att ett grepp uppstår vid montering [Hågeryd, Björklund & 
Lenner, 2002].  Denna lösning ger en stark låsning men det är en kostsam 
metod då det krävs snäva toleranser för att få låsningen att fungera. Där-
för beslutades om att inte gå vidare med detta koncept. 

Koncept Snäppfäste låser konsolen med snäppfäste där huvudelens sido-
väggar har två spår invändigt och locket består av två avlånga fjädrande 
lister med snäppfästen Denna låsning är mycket effektiv, används i 
många konstruktioner och är förhållandevis billig att få fungerande därför 
fattades beslut om att gå vidare med denna lösning. 

Koncept Skruvfäste är en mer traditionell låsning med skruvar vilket ger 
en gedigen låsning. Den är inte utseendemässigt lika tilltalande som 
Snäppfäste då denna lösning inte ger någon synlig låsning, och dessutom 
krävs inte den starka låsningen för infästningen av konsollocket då kraf-
ten inte påverkar konstruktionen i horisontell riktning.  

Spårlåsning 

Axellåsning 

Figur 10. Två vidareut-
vecklade koncept för kon-
ceptlösningen ”Fjädern”.	  
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I detta skede av arbetet kommer balkongen med infästning innefatta fem 
delar där den bärande balkongdelen består av en bockad plåt med integre-
rade flänsar på sidorna. Konsolerna kommer bestå av en huvuddel, med 
integrerad infästning av låsningsmekanism, samt ett lock som monteras 
med antingen koncept Snäppfäste eller koncept Skruvfäste. Dessa vidare-
utvecklas samt utvärderas med prototyper framställda i en 3D-skrivare 
och en viktad konceptvalsmatris, se kapitel 5.3.4 och 5.3.5. Locket kom-
mer även att ha integrerade spår för infästning av balkongen.  

5.3.4. Utvärdering med CAD-modeller och 3D-utskrifter 

Helhetskonceptet, som nu var bestämt, modellerades upp i CAD-
programmet Creo Elements/Pro 5.0 från PTC för vidareutveckling på en 
mer detaljerad nivå. Alla detaljer tillhörande de båda koncepten på lås-
ningsmekanismerna samt låsningen av locket på konsolen modellerades 
upp med tänkta dimensioner och mått. Vid montering av detaljerna i pro-
grammet uppkom vissa dimensionsfel vilket rättades till och de modelle-
rade detaljerna skrevs ut i skalenliga modeller i en 3D-skrivare som upp-
dragsgivaren tillhandahåller.  

De utskrivna detaljerna monterades ihop till prototyper som då kunde 
testas och utvärderas tillsammans med konstruktörer från uppdragsgiva-
ren. En prototyp är enligt Lundequist [1995] ett upprättande av en be-
greppslig modell över ett problemområde som presentateras i olika me-
dier t.ex. ritningar, skisser, skalmodeller och diagram. Med en prototyp 
utvecklas konceptet gradvis och försöksvis, med kontinuerliga utvärde-
ringar via tester, körningar och simulerade förlopp, till en mer detaljerad 
konstruktion [Lundequist, 1995]. Med prototyperna testades profilens 
passform och placering i konsolen samt hur väl låsningsfunktionerna 
fungerade i de båda konsolerna. Dessutom testades låsningen av konsol-
locken i konsolen. 

Låsningsmekanismen Axellåsning utvärderades med den skalenliga pro-
totypen på konsolen samt låsklossar formade i hårt skummaterial, se figur 
11.  

De fem låsklossarna var: 

a – droppformad låskloss med förskjuten axel 

b – oval låskloss med axel centrerad 

c – oval låskloss med förskjuten axel 

d – cirkulär låskoss med förskjuten axel 

e – rak låskloss med plan kontaktyta 

Axellåsning låses med hjälp av kilkraft som uppstår mellan låsklossen 
och profilen då kraften från vikten av balkongen förstärker låsningen. Då 
balkongen lyftes frigörs låsningen mellan låskloss och profil eftersom en 
motgående kraft får låsklossen att sträva åt motsatt håll. En fjäder pressar 

Figur 11. Koncept ”Ax-
ellåsning” med olika 
form på låskloss i en 
3D-utskriven konsol med 
koncept ”Skruvfäste”. 
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låsklossen mot profilen och med en knapp kommer denna fjäderkraft 
motverkas och justering möjliggörs.  

Med prototypen testades låsklossens form för att åstadkomma den mest 
önskvärda låsningen vilket är att balkongen fixeras utan att glida ner och 
samtidigt, på ett enkelt och problemfritt sätt, kan låsas upp och justeras. 
Den kraftfördelning som eftersträvas för att denna mekanism ska fungera 
beräknades och blev till grunden för valet av den slutliga formen för 
låsklossen, se figur 12. 

Av låsklossarna ansågs låskloss a vara den mest måluppfyllande eftersom 
dess funktion fungerar problemfritt för den önskade låsningen. Därför 
valdes denna låskloss för vidareutveckling. 

För låsningsmekanism Spårlåsning skrevs en passande låskloss ut i 3D-
skrivaren för utvärdering i konsolen mot profilen, se figur 13. 

Spårklossen testades på rätt position i spåren placerade i konsolen utfor-
mad efter denna låsning. Tanken är att klossen ska glida i spåren som 
ligger 55O från horisontell linje och tryckas mot profilen för att få grepp 
och låsa balkongen. Frigöring av låsingen sker då användaren lyfter bal-
kongen och klossen följer spåren bort från profilen. Låsklossen pressas 
mot profilen med en fjäder och för att möjliggöra justering får använda-
ren trycka in en knapp som motverkar fjäderkraften och för bort låsklos-
sen från profilen. Testerna visar på att det vid användning av denna lås-
ning finns risk för att klossen blir ostadig i vertikal riktning. Det krävs 
även ett större tryck mot ytan för att få ett bra grepp men annars ger den 
stora kontaktytan mot profilen bra grepp.  

5.3.5. Utvärdering med viktad konceptsvalsmatris 

Koncepten testades och viktades i en viktad konceptsvalsmatris för att 
utvärdera de två lösningarna på förslutning av konsolerna samt de två 
lösningarna på låsningsmekanismer.  I en viktad konceptvalsmatris ställs 
kriterier för koncepten upp och viktas med procent utifrån kriteriernas 
betydelse i relation till varandra [Ulrich & Eppinger, 2012]. Koncepten 
poängsätts sedan beroende på uppfyllande av varje kriterium och slutpo-
ängen bestäms av summan för de viktade poängen. Denna konceptvals-
matris används för att särskilja varje koncept ytterligare och få ett nog-
grannare beslutsunderlag.    

För att kunna ställa upp de kriterier som skulle ligga till grund för utvär-
deringen användes kravspecifikationen där de krav som var relevanta för 
respektive lösning plockades ut. Dessa krav tolkades sedan i syfte att 
möjliggöra en poängsättning som svarade på hur väl lösningsförslaget 
uppfyllde varje kriterium. Då det endast var två lösningsförslag som 
skulle jämföras valdes en poängskala mellan 1-3, där 1 är ”mindre bra”, 2 
är ”bra” och 3 är ”mycket bra”. Poängen sattes utifrån de slutsatser som 
kunnat dras vid testerna som gjorts och även hur lösningsförslagen relate-
rade till varandra.    

Figur 13. Koncept 
”Spårlåsning” i en 3D-
utskriven konsol med 
koncept ”Snäppfäste”. 

Figur 12. Kraftfördel-
ningen på låsklossen 
för önskad låsning. 
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Till att börja med utvärderades lösningarna för låsningsmekanismen, se 
tabell 6.   

Tabell 6. Låsningsmekanismerna utvärderade med viktad konceptvalsma-
tris. Lösningarna är poängsatta mellan 1-3 relativt varandra, där 1 = 
”mindre bra”, 2 = ”bra” och 3 = ”mycket bra”.  

	   Koncept	  låsningsmekanism	  

Spårlåsning	   Axellåsning	  

Krav	  
Nr	   Kriterie	   Vikt	  

(%)	   Poäng	   	  Viktat	  
poäng	   Poäng	   Viktat	  

poäng	  

3	   Feel-‐Fit-‐Finish	   27,5	   1	   0,275	   2	   0,550	  

7	   Hållbar	  för	  kontinuerlig	  	  
användning	  av	  låsning	   22,5	   1	   0,225	   2	   0,450	  

10	   Praktisk	  och	  annorlunda	  lösning	   15	   2	   0,300	   2	   0,300	  

3	   Robust	  konstruktion	   20	   1	   0,200	   3	   0,600	  

12	   Kan	  hanteras	  problemfritt	  av	  	  
användaren	   10	   1	   0,100	   1	   0,100	  

13	   Enkel	  och	  praktisk	  justering	   5	   3	   0,150	   3	   0,150	  

Summa	   100	   9	   1,250	   13	   2,150	  

Fortsatt	  arbete?	   Nej	   Ja	  

Resultatet av matrisen visade att koncept Axellåsning fick högst summa 
av viktad poäng och den valdes att gå vidare med. Valet grundade sig 
främst på att testerna av de båda lösningarna visat att koncept Spårlås-
ning, där låsklossen gled i två spår, hade en tendens att kärva fast och 
möjligtvis kunde bli en opålitlig lösning. Dock upptäcktes även osäker-
heter gällande Axellåsning då låsklossen roterade kring axeln vilket inne-
bar att lösningen skulle behöva utvecklas vidare för att sedan testas igen. 

Efter utvärderingen på låsningsmekanismen gjordes en viktad koncept-
valsmatris för förslutning av konsolen, se tabell 7. 

I detta fall blev resultatet jämnare, men koncept Snäppfäste valdes till 
sist. Valet av lösning baserades på att förslutningen endast ska ske vid ett 
tillfälle och att snäppfästena ger ett mer estetiskt tilltalande utseende då 
de inte syns efter monteringen. Det faktum att snäppfästena är dolda inuti 
konsolen gör också att rengöringen blir något enklare, vilket inte är fallet 
med skruvarna.  
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Tabell 7. Förslutningarna av konsolen utvärderade med viktad koncept-
valsmatris. Lösningarna är poängsatta mellan 1-3 relativt varandra, där 
1 = ”mindre bra”, 2 = ”bra” och 3 = ”mycket bra”.  

	   Koncept	  infästning	  av	  konsollock	  

Snäppfäste	   Skruvfäste	  

Krav	  
Nr	   Kriterie	   Vikt	  

(%)	   Poäng	   Viktat	  
poäng	   Poäng	   Viktat	  

poäng	  

3	   Feel-‐Fit-‐Finish	   27,5	   3	   0,825	   2	   0,550	  

7	   Hållbar	  för	  kontinuerlig	  an-‐
vändning	  av	  förslutningen	   5	   1	   0,050	   3	   0,150	  

6	   Modularisering	  av	  balkong	   22,5	   3	   0,675	   3	   0,675	  

3	   Robust	  konstruktion	   20	   2	   0,400	   3	   0,600	  

12	   Kan	  hanteras	  problemfritt	  vid	  
montering	   10	   3	   0,300	   2	   0,200	  

9	   Hygienisk	  rengöring	   15	   2	   0,300	   1	   0,150	  

Summa	   100	   14	   2,550	   14	   2,325	  

Fortsatt	  arbete?	   Ja	   Nej	  

5.4. Sammanfattning av konceptframtagningsfasen 

Resultatet från Pughs matris och diskussion med konstruktörer från upp-
dragsgivaren visar på att koncept E12 uppfyller kraven bäst eftersom 
detta koncept var nytänk, stilren och enkel med flertal möjligheter till en 
låg tillverkningskostnad. Vid utvärderingen tillsammans med konstruktö-
rer från uppdragsgivaren stämmer resultatet från tabellen överens med 
deras åsikter då E12 är det mest måluppfyllande konceptet. Då dessa två 
utvärderingsmetoder påvisade samma resultat beslutades därför att vida-
reutveckla koncept E12 med en låsningsmekanism för fixering av bal-
kongerna och samtliga detaljer för balkongerna, profilen, infästningen av 
profilen samt innermanteln. 

Låsningsmekanismen Fjädern beslutades att gå vidare med då denna 
lösning har en önskvärd låsfunktion med flertal möjligheter till en låg 
inköp-/tillverkningskostnad. Denna låsningsmekanism resulterade i två 
koncept vilka är Axellåsning och Spårlåsning. Där Axellåsning låses med 
hjälp av kilkraft som uppstår mellan låsklossen och profilen och Spårlås-
ning låses med hjälp av friktion mellan låskloss och profil. Konsolen 
utvecklades med en huvudkonsol samt ett konsollock där locket fästes 
med antingen koncept Skruvfäste eller koncept Snäppfäste.  

Två konsoler modellerades upp i CAD-programmet Creo Elements/Pro 
5.0 och skrevs ut i en 3D-skrivare för att kunna utvärdera koncepten för 
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låsningsmekanismen samt låsningen mellan huvudkonsol och konsollock. 
För Axellåsning utvärderades flertalet låsklossar med olika form där 
låskloss 1 valdes att vidareutvecklas då denna form gav den önskade lås-
ningen. De två koncepten för varje konsol utvärderades med en viktad 
konceptvalsmatris vilket resulterade i att det slutliga konceptet på konso-
len ska bestå av Axellåsning med Snäppfäste. Den första prototypen be-
stående av 3D-utskrifter påvisade en del dimensionsfel vilket rättades till 
inför detaljutvecklingsfasen.  

De angripna problemområdena har under denna fas fått lösningarna: 

• Infästning av profil – dold infästning med skruv 

• Profil – cirkulär med längsgående spår 

• Infästning av balkong på profil – konsoler bestående av huvuddel 
och lock 

o Infäsning av konsollock – Snäppfäste  

o Infästning av låsningsmekanism – rotationsaxel integrerad 
i huvuddel 

o Avtagbar balkong – Längsgående spår i konsollock 

• Låsningsmekanism – Axellåsning med låskloss 

o Låskloss a – integrerad låsning, knapp och fjäder 

• Balkong – U-bockad mittendel med flänsar på sidorna för infäst-
ning i konsollock 
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6. Detaljutveckling med tillverkningsmetoder och  
materialval 

Nu är de detaljer som konceptet består av bestämda och behöver utveck-
las utifrån en viss tillverkningsmetod och material. Detta innebär att en 
lämplig tillvekningsmetod och ett passande material behöver väljas till 
varje detalj för att avgöra dess slutliga utformning. För de detaljer som 
innefattar krisiska punkter sett utifrån hela konstruktionen har hållfasten-
het beräknats. Dessutom har mekanismen i låsningen beräknats med 
kraftfördelning.  

Följande material användes vid detaljutvecklingen: 

Aluminium är en metall som kombinerar låg vikt med hög hållfasthet 
[Sapa Profiler AB, 2002]. Metallen har god formbarhet, vilket gör att den 
lämpar sig för strängpressning, valsning, bockning och liknande, och den 
är lätt att bearbeta genom t.ex. fräsning, borrning m.m. Vid reaktion med 
syre bildar aluminium ett mycket tunt oxidskikt som är tätt och ger ett bra 
korrosionsskydd. Aluminium är lätt att återvinna då det kan omsmältas 
upprepade gånger utan att kvaliteten på materialet försämras märkbart.  

Rostfritt stål är ett stål med krom som huvudsakligt legeringsämne och en 
kromhalt högre än 12 % [BE Group, 2013]. När kromet reagerar med 
syre bildas ett mycket tunt och tätt oxidskikt på stålets yta vilket gör det 
korrosionshärdigt. Eftersom krom inte förändrar rent järns struktur har ett 
rostfritt kromstål fysikaliska egenskaper som liknar olegerat järn, men 
med en hög kolhalt i stål förhöjs hållfasthet. Även andra legeringsämnen 
som t.ex. nickel kan användas för att förändra det rostfria stålets struktur 
och därmed påverka korrosionshärdigheten och hållfastheten. 

Härdat floatglas är en typ av glas som förstärkts genom att först värmas 
upp till ca 650°C och sedan snabbt kylas ner [Osby Glas, 2013]. Genom 
härdningen blir glaset ungefär sex gånger starkare än vanligt floatglas. 
Om glaset skulle krossas går det i små bitar och på så sätt minimeras 
risken för skärskador.  

Styrenplast kan t.ex. vara ABS eller SAN och som namnet antyder hand-
lar det om plastsorter som har styren som huvudsaklig beståndsdel [Plas-
ticsEurope, 2010]. Karaktäristiskt för styrenplast är låg vikt, vattenbe-
ständighet och god värmeisoleringsförmåga. I relation till den låga vikten 
har styrenplast hög hållfasthet vilket gör den kostnadseffektiv.  Styren-
plast är lätt att bearbeta och tillverka i olika färger och den är lätt att åter-
vinna efter förbrukning.  

TPE betyder termoplastisk elastomer och är ett material som kan använ-
das som ersättning till gummi [Plastex AB, 2006].  Fördelen med att an-
vända TPE istället för vulkat gummi är att TPE är enklare att forma ge-
nom strängpressning och formsprutning. TPE finns i flera olika hårdheter, 
erbjuder hög friktion och har bra flexibiliet vid låga temperaturer. Det är 
ett relativt miljövänligt material och spill kan återanvändas.  
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6.1. Dörrkupa 

Dörrkupan kommer att fästas direkt på linern, det vakuumformade plas-
tark som skyddar kylskåpsdörrens isolering. Då det valda konceptet inte 
kräver någon särskild utformning av dörrkupan för att fungera kommer 
denna bestå av en slät metallplåt i rostfritt stål. Dörrkupan kommer vara 
rektangulär med samma mått som linern för att helt täcka detta och sam-
tidigt passa innanför packningen.  

6.2. Infästning av profil 

Infästning av profilen kommer att ske med en lösning som uppdragsgiva-
ren använder sig av idag för att fästa in sina kylskåpshandtag av borstat 
aluminium. Denna infästning består av en rektangulär komponent i 
borstat aluminium med fyra förborrade hål för dold infästning med skruv, 
se figur 14.  

Tre av hålen går rakt igenom komponenten från långsidan och är lika 
stora medan det fjärde hålet är mindre och borrat från kortsidan ner till 
det mittersta av de stora hålen. Komponenten är slät på den sida som 
ligger an mot kylskåpets dörrplåt och har en bågformad utskärning där 
handtaget kommer passa in.  

Lösningen innebär att en komponent först skruvas fast i dörrplåten med 
tre skruvar vardera genom de stora hålen. Den placeras då på en vertikal 
linje och på själva handtaget, som består av en cirkulär massiv stång, 
sitter en axel med en avsmalning nära den yttersta änden, se figur 15. 
Axeln förs in i det stora mittenhålet och därefter skruvas den fast med en 
skruv genom det lilla hålet, vilken passar i avsmalningen på axeln.  

Genom att använda en redan existerande lösning på infästning av profilen 
så kunde mer fokus läggas på utformningen av konsolerna med låsnings-
mekanism. Dessutom är detta en bra lösning som tål hög belastning. 

6.3. Profil 

För att tillverka de två profiler som balkongerna ska fästas på bestämdes 
att strängpressning skulle användas. Denna tillverkningsmetod innebär att 
pressämnet läggs i en container och pressas ut genom en matris med hjälp 
av hydraultryck varvid det bildas en lång sträng [Hågeryd, Björklund & 
Lenner, 2002]. Strängens tvärsnitt bestäms av hålet i matrisen och för att 
bilda en hålformad profil kompletteras matrisen med en dorn, se figur 16. 
I det här fallet avgjordes, i samråd med konstruktörer hos uppdragsgiva-
ren, att metoden skulle vara enkel och innebära en låg tillverkningskost-
nad. 

Figur 14. Komponenten 
för infästning av profil. 

Figur 15. Infästningen av 
kylskåpshantaget på 
komponenten som är fast-
skruvad i dörrplåten. 
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Figur 16. Principen för stängpressning (vänster) och komplettering med 
dorn för att bilda hålformade profiler (höger)[Hågeryd, Björklund & 
Lenner, 2002].  

Tvärsnittet på profilen är cirkulär med en rektangulär utskärning, se figur 
17. Diametern på profilen är 20 mm och dimensionerna för utskärningen 
är 10 mm brett och 7 mm djupt. Utskärningen är placerad på profilens 
baksida och kommer att fungera som ett spår för låsklossen att glida i. I 
syfte att minska materialåtgången har profilen ett halvcirkelformat hål i 
framkant. Godstjockleken på ytterväggarna är 1,5 mm respektive 2 mm 
på väggen mellan hålet och spåret. Anledningen till att tjockleken är 
större i anslutning till spåret är att den här väggen kommer utsättas för en 
tryckkraft då låsklossen ligger an mot den. Profilernas längd bestämdes 
till 1200 mm och de kommer fästas med två infästningskomponenter 
vardera på dörrkupan.  

Aluminium är mycket formbart och lämpar sig väl till strängpressning av 
såväl enkla som mer komplicerade profiler, se inledning till kapitel 6, och 
då det valda tvärsnittet på profilen ansågs vara relativt komplex valdes 
materialet till aluminium. Efter strängpressning kommer profilerna 
borstas vertikalt för att minimera synligheten av de repor som kan bildas 
vid justering av balkongerna.  

6.4. Konsol  

Det valda konceptet innefattar en omslutande konsol kring profilen vilken 
dels fungerar som behållare av låsningsmekanismen och dels används 
som infästning av balkongerna. Den består av två delar, en huvuddel och 
ett lock, som monteras ihop med snäppfästning, se figur 18. Båda delarna 
kommer att tillverkas i aluminium vilka efterbehandlas genom borstning 
för att ge ett enhetligt intryck. För varje balkong behövs två spegelvända 
konsoler som är fastmonterade på profilerna.  

Vid montering träs konsolerna på profilerna innan dessa skruvas fast på 
kylskåpsdörren. Låsningsmekanismen sitter dold inuti konsolen och re-
gleras med hjälp av en knapp som sitter placerad på konsolens undersida 
bakom profilen, vilket är tänkt att göra helhetskonceptet mer estetiskt 
tilltalande. På konsolen finns också spår för infästning av balkongen samt 
en utstickande nederkant som tar upp vikten från balkongen, se figur 19. 

Figur 17. Profilens tvär-
snitt. 

Figur 18. Konsolen med 
huvuddel och lock. 

Figur 19. Konsolen med 
infäst balkong. 
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6.4.1. Konsolens huvuddel 

Huvuddelen av konsolen fungerar som behållare för låsningsmekan-
ismen. Den här delen har ett cirkulärt hål på över- och undersidan där 
profilen kan löpa igenom. Hålet sitter 9 mm i bakkant från mitten för att 
ge en naturlig framåtlutning då konsolen sitter på profilen. För att monte-
ring av låsklossen finns en utstickande axel och ett rektangulärt hål, se 
figur 20. Axeln sitter fast i konsolens insida har två olika diametrar me-
dan hålet är placerad nedanför axeln och går igenom konsolens undersida. 
Det är genom detta hål som regleringsknappen sticker ut. På insidan av 
den främre och bakre väggen finns spår för montering av konsollocket, 
som sker med snäppfästning. 

Den här delen av konsolen är komplex och har många detaljer och kom-
mer därför att gjutas. Gjutning innebär att smält material hälls i en hålig-
het vilken har en form som motsvarar den önskvärda geometrin [Jarfors 
et al., 2006].  När materialet har stelnat, tas formen bort och en färdig 
detalj erhålls. Materialåtgången blir på så sätt liten och relativt komplexa 
former kan åstadkommas. Genom att använda gjutning som tillverk-
ningsmetod minskar också behovet av efterbearbetning och spillmaterial 
kan minimeras.  

6.4.2. Konsollock 

Konsollocket försluter konsolen efter montering av låsklossen och det 
innefattar infästning av balkongen. Aluminium har en god elasticitet, 
vilket tillåter användning av snäppfogning [Sapa Profiler AB, 2002]. 
Därför sitter på ena sidan av locket två lister med snäppfästen som passar 
i spåret på konsolens huvuddel. När delarna monteras trycks dessa lister 
ihop och skjuts in i huvuddelen där snäppfästena hakar i spåren. För att 
underlätta detta moment har den främre listen en förlängning på 10 mm 
från snäppfästet, se figur 21. På samma sida sitter också en stopplist som 
hamnar mitt för axeln i huvuddelen och förhindrar att låsklossen kan 
lossna.  

På den motsatta sidan av konsollocket finns två spår, ett på vardera sidan, 
i vilka två motsvarande flänsar på balkongens sida passar. Vid montering 
träs balkongen i de här spåren och stoppas i nertill av en utstickande kant 
på konsolens huvuddel. Denna infästning gör att balkongerna kan avlägs-
nas av användaren vid behov t.ex. för rengöring.  

Konsollocket har axialsymmetrisk form i vertikalled vilket gör att det kan 
strängpressas vid tillverkning, se kapitel 6.3 för beskrivning av metoden. 
Dock behöver delar av både snäpplisterna och stopplisten fräsas bort efter 
strängpressningen för att dessa inte ska hamna i vägen för låsklossen och 
för att locket ska passa ihop med huvuddelen. Fräsning är en spånskä-
rande bearbetning som kan användas på plana ytor och den innebär att ett 
roterande fräsverktyg avverkar material från arbetsstycket [Hågeryd, 
Björklund & Lenner, 2002]. Vid fräsning bildas spill i form av material-
spånor.  

 

Figur 20. Insidan av kon-
solens huvuddel med in-
tegrerad axel och hål för 
låsklossen samt spår för 
låsning av konsollocket. 

Figur 21. Konsollocket 
med snäppfästning i kon-
sol.	  
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6.5. Låsningsmekanism för balkong 

Den låsningsmekanism som valdes efter utvärderingen med viktad kon-
ceptvalsmatris var Axellåsning. Axeln återfinns i konsolen, se kapitel 
6.4.1, och på den monteras en låskloss som kan rotera för att inta olika 
lägen varvid den antingen är fastkilad eller lossad, se figur 22.  

Då låsklossen är fastkilad är konsolen fixerad i ett läge och balkongen 
kan inte justeras. När låsklossen däremot är lossad kan konsolen och 
därmed också balkongen justeras i höjdled längs med profilen. 

6.5.1. Låskloss – integrerad låsning, fjäder och knapp 

För att låsningsmekanismen ska fungera som önskat integreras låsning, 
fjäder och knapp i en och samma detalj – låsklossen, se figur 23. Den del 
som omfattar låsningen är cirkulär med ett hål som är något förskjuten 
från mitten. Då axeln på konsolen sitter i hålet kan låsklossen antingen 
motsols, vilket innebär att låsklossen kilas fast mot väggen i profilens 
spår, eller medsols, vilket istället får låsklossen att lossa sitt grepp. Detta 
beror på sträckan från hålets mitt till låsklossens kant varierar till följd av 
hålets förskjutning.  

I bakkant på klossen sitter en fjäder vars verkan gör att låsklossen roterar 
motsols d.v.s. att den kilar fast. Detta för att låsklossen i opåverkat läge 
ska låsa konsolen och förhindra att balkongen kan glida nedåt. Eftersom 
tyngdkraften från balkongen hjälper till att låsa konstruktionen kan lås-
ningen lossas med en uppåtgående kraft då balkongen skjuts uppåt av 
användaren Men för att fjäderns effekt ska kunna motverkas då bal-
kongen behöver justeras nedåt finns en knapp som får en stötstång att 
vrida låsklossen medsols. Stötstången sitter fast baktill på låsklossen, som 
fyrkantig nedtill för att ge stötstången större anläggningsyta. Närmast 
anslutningen till själva låsklossen har stötstången en avsmalning i fram-
kant för att främja rätt rörelse.  

Låsklossen kommer att tillverkas i hårdplast och för att kunna åstad-
komma den komplexa form som låsklossen har används formsprutning. 
Formsprutning innebär att plastmaterialet smälts och sprutas in i en rela-
tivt kall form där det svalnar och stelnar [Hågeryd, Björklund & Lenner, 
2002]. När plasten stelnat helt öppnas formen och detaljen stöts ut som ett 
stabilt formstycke. För att få friktion mellan låsklossen och profilen be-
höver den cirkulära delen av låsklossen bestå av en yta av TPE. Detta är 
möjligt genom att använda flermaterialformsprutning. Då resultatet från 
tester av TPE-material visar att greppet mellan kontaktytorna ökar med 
struktur i ytan bör denna del av låsklossen också beläggas med en struk-
tur. Efter formsprutningen lackeras knappen med en färg som liknar alu-
minium för att den ska smälta in i konsolen. 

 

 

Figur 23. Låsklossen med 
integrerad låsning, fjäder 
och knapp. 

Figur 22. Låsklossen för 
”Rotation kring en axel” 
monterad i konsolen. 
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Figur 25. Balkong med glas-
front.  

6.6. Balkong 

I helhetskonceptet ingår totalt fem balkonger, som består av två olika 
varianter. Båda varianterna kommer att tillverkas på liknande sätt, men 
det som skiljer dem åt är att de två översta balkongerna har en glasfront 
för att ge insyn medan de övriga tre har heltäckande sidor.  

Vid utformning av balkonger var det viktigaste kravet att balkongerna 
skulle vara moduliserbara vilket innebär att de ska kunna tillverkas på ett 
liknande sätt med samma maskiner även om bredden skulle behöva änd-
ras. I och med att konsolerna fungerar som sidostycken till balkongerna 
då de är monterade ansågs själva balkongen endast behöva en botten med 
fram- och baksida. Detta kan göras genom att bocka en metallplåt till en 
U-form enligt konceptlösning α. Bockning är en bearbetningsmetod som 
lämpar sig till plåt och den innebär att man formar plåten mellan en fast 
undre och en rörlig övre verktygshalva [Hågeryd, Björklund & Lenner, 
2002]. Genom att använda laserskärning kan metallplåten skärs till öns-
kad form innan bockningen sker. Vid laserskärning används en fokuserad 
laserstråle med hög energitäthet som gör att materialet förångas [Håge-
ryd, Björklund & Lenner, 2002]. Då det är av vikt att balkongerna ska 
vara avtagbara krävs en enkel infästning mellan konsolen och balkongen. 
Därför laserskärs plåten först med utstickande flänsar på vardera sidan 
av fram- och bakstycket för att sedan bockas till en U-form och till sist 
bockas flänsarna inåt, se figur 24. Dessa flänsar gör att balkongen kan 
träs i de motsvarande spåren på konsolen.  

Den variant som visas i figur 24 kommer de tre nedersta balkongerna 
bestå av. De två översta balkongerna med glasfront kommer också till-
verkas av metallplåt som laserskärs och bockas. Skillnaden blir att vid 
laserskärning läggs en fläns till överkant på balkongens framsida och en 
rektangulär öppning skärs även ut i framsidan. Balkongen bockas först till 
en U-form, sedan bockas den övre flänsen ner och bildar en fåll för glaset 
att träs in under innan flänsarna på sidorna till sist bockas inåt, se figur 
25. De tre omgivande flänsarna ger glaset stabilitet men för att fästa gla-
set i balkongen är limning nödvändig som komplement. 

Båda varianterna av balkonger kommer att tillverkas av aluminiumplåt 
som sedan borstas horisontellt för att ge en yta som passar till helhets-
konceptet. Aluminiumplåten har en tjocklek på 2 mm och radien på de 
bockade hörnen är 4 mm. Den färdiga balkongen har en bredd på 350 
mm, höjd på 79 mm och djup på 90 mm. Glasfronterna på de två översta 
balkongerna består av härdat floatglas med en tjocklek på 4 mm.    

För att kunna avgöra om plåttjockleken och dimensionerna på balkongen 
skulle hålla vid belastning gjordes beräkningar av hållfastheten för 
materialet då balkongen har en pålagd lastvikt på 2.4 kg/dm2, enligt upp-
dragsgivarens föreskrifter.   

Figur 24. U-formad balkong 
med flänsar för infästning på 
sidorna. 
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7. FEM-beräkningar  
Beräkningar av hållfastheten på konceptet gjordes med användning av 
verktyget Mechanica i Creo Elements/Pro 5.0 för att analysera CAD-
modellen med finita elementmetoden (FEM). FEM innebär att en kon-
struktion delas in i flera små element vilkas deformation räknas ut och 
utifrån deformationen kan sedan även spänningar, töjningar och liknande 
för elemeneten beräknas [Forsman, 2009]. Vid beräkningen var endast en 
balkong med tillhörande konsoler monterad på profilerna. Denna balkong 
var av varianten som saknar glasfront och konsolerna saknade låsklossar.  

Vid ansättning av randvillkor gjordes förenklingar av den verkliga fixe-
ringen för dörrkupan och konsolerna. Ytorna på dörrkupans baksida och 
konsolernas undersidor låstes därför i samtliga riktningar. Utöver rand-
villkoren definierades de fria kontaktytor som återfinns i konceptet vilka 
är mellan profilerna och konsolerna samt mellan konsolerna och bal-
kongen. Då infästningen av profilen på dörrkupan är komplicerad för-
enklades denna genom att infästningskomponenterna fästes med vardera 
tre skruvar på dörrkupan medan förbindelsen mellan profilerna och kom-
ponenterna angavs som förbunden kontaktyta. 

Enligt uppdragsgivaren ska balkongerna vid testning klara av en maximal 
lastvikt på 2,4 kg/dm2 med säkerhetsfaktor inkluderad. I detta fall mots-
varar det en lastvikt på ca 6,3 kg och en nedåtriktad kraft på ca 62 N per 
balkong. Denna kraftmagnitud applicerades därför på balkongens botten-
yta.  

De material som tilldelades de olika delarna var rostfritt stål för dörr-
kupan och aluminium för infästningskomponenterna, profilerna, konso-
lerna samt balkongen. Till skruvarna användes stål. När samtliga ut-
gångsvillkor var definierade analyserades modellen som ett statiskt pro-
blem med ”single pass adaptive”-metoden. ”Single pass adaptive” inne-
bär att analysen genomförs två gånger där de feluppskattningar som upp-
står på viktiga platser i modellen under den första körningen analyseras 
igen vid den andra körningen för att resultatet ska bli mer korrekt [Fors-
man, 2009]. Resultatet av analysen visar den spänningsfördelning och 
den deformation som modellen får vid maximal belastning av balkongen. 
I figur 26 kan den resulterande spänningsfördelningen ses.   

Analysen visade att spänningar uppstår främst på själva balkongen och de 
största spänningskoncentrationerna återfinns balkongens hörn där utskär-
ningar i materialet gjorts för att flänsarna ska kunna bockas inåt. Dessa 
spänningskoncentrationer uppgår till maximalt ca 40 MPa. Enligt ana-
lysen blir spänningarna på övriga delar av modellen lägre än 0,5 MPa. 
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Figur 26. Spänningsfördelning på balkong vid FEM-beräkning. Största 
spänningskoncentrationerna uppstår i balkongens hörn med ett värde av 
ca 40 MPa.  

Även vid deformation av modellen uppstår de största värdena på bal-
kongen. I figur 27 visas resulterande deformationen enligt FEM-
beräkningarna. 

 
Figur 27. Deformation på balkong vid FEM-beräkning. Största deformat-
ionen uppstår i mitten på balkongens fram- och baksida med ett värde av 
ca 0,06 mm. 

Resultatet av deformationen visar att balkongens undersida kommer att 
tryckas nedåt vilket får balkongens fram- och baksida att sträva inåt. I 
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mitten på fram- och baksidan sker den största deformationen vilken upp-
går till ca 0,06 mm. Övriga delar av modellen deformeras minimalt. 

7.1. Diskussion kring FEM-beräkningar 

Enligt FEM-beräkningarna är hela grundkonstruktionen stabil då inga 
större spänningskoncentrationer uppvisas vid skruvinfästningen. Antalet 
skruvar som kommer att användas för att skruva fast infästningskompo-
nenterna på dörrkupan är inte bestämt men vid FEM-beräkningarna an-
vändes tre skruvar till varje infästningskomponent. Huruvida spännings-
koncentrationer skulle uppstå kring infästningen om färre skruvar an-
vänds är därför oklart.  

Sträckgränsen för aluminiumplåt ligger mellan 70-90 MPa, vilket innebär 
att säkerhetsfaktorn för belastning av balkongen, med 2 mm plåtjocklek, 
blir 1,75–2,25. Detta anses vara tillräckligt då en säkerhetfaktor redan är 
inkluderad i den maximala lastvikten. Den deformation som balkongen 
utsätts för blir liten nog för att kunna bortses från och anses därför accep-
tabel.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att flera förenklingar gjordes vid be-
räkning av hållfastheten med hjälp av FEM-analysen. Detta innebär att 
resultatet från beräkningarna blir osäkra och att ytterligare tester är nöd-
vändiga för att säkerställa konstruktionens hållbarhet. Eftersom låsklos-
sarna inte var inkluderade i beräkningarna har inte konsolernas friktions-
låsning testats, vilket påverkar hela konceptets unika steglösa funktion.  
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8. Hållbar utveckling 
I kravspecifikationen ingick inga krav kring miljö och hållbar utveckling 
då det inte var en del av uppdraget. Dock är det av vikt att konceptet föl-
jer de riktlinjer uppdraggivaren har kring miljöhantering och att koncep-
tets miljöbelastning och resthantering tas i åtanke.  

8.1. Uppdraggivarens miljöhantering 

Electrolux följer riktlinjerna för RoHS-direktivet, vilket syftar till att 
begränsa användningen av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen i elektrisk 
och elektronisk utrustning [Kemikalieinspektionen, 2012]. RoHS står för 
Restriction of the use of certain Hazardous Substances och de farliga 
ämnen som avses är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom samt flam-
skyddsmedlen PBB och PBDE. Användingen av dessa ämnen ska mins-
kas på så sätt att de ersätts med mindre farliga alternativ eller alternativ 
teknik. Direktivet omfattar bland annat stora hushållsapparater, vilket 
innebär att det gäller för kylskåp.  

Vid diskussion med konstruktörer från uppdragsgivaren framkom också 
att Electrolux markerar alla större plastdetaljer med en återvinningsymbol 
för att underlätta vid återvinning av kyl- och frysskåp. Dessutom försöker 
blandning av olika material i produkterna undvikas i den mån det är möj-
ligt. Livslängden för ett kylskåp räknas vara minst 10 år, dock håller kyl-
skåpsdörren i 20 år enligt de dörröppningsprov som uppdragsgivaren gör.  

8.2. Livscykelanalys 

För att ta reda på lösningsförslagets förbrukning av energi och koldioxid 
under sin livslängd gjordes en livscykelanalys i programmet CES Edu-
pack. I en livscykelanalys studeras de olika aktiviteter som en produkt 
genomgår under sin livstid från råvaruextraktion till resthantering (depo-
nering) [Gröndahl & Svanström, 2010]. Vid en analys i CES Edupack 
beräknas först åtgången av energi och koldioxid för råmaterial, tillverk-
ning, transport, användning samt deponering och sedan vilken ”End of 
life”-potential produkten har, alltså hur stor mängd av förbrukad energi 
och koldioxid under produktens livstid som kan återgå till natursystemen 
vid återvinning av produkten.  

I tabell 8 visas det översiktliga resultatet av analysen i CES Edupack. Då 
lösningsförslaget endast är en del av kylskåpet i sin helhet togs vid denna 
beräkning inte hänsyn till förbrukningen vid transporter och användning 
av kylskåpet.  

Innan analysen genomfördes specificerades varje detalj av lösningsför-
slaget gällande materialval, materialåtgång, tillverkningsprocess, spill-
mängd och resthantering. Utöver detta inkluderades även antalet skruvar 
som används för infästning av dörrkupan och av profilerna samt mängden 
lim som går åt för att fästa fast glaset på balkongerna med insyn.  
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Tabell 8. Resultatet från livscykelanalysen i CES Edupack. I analysen 
räknades inte energi- och koldioxidförbrukningen vid transport och an-
vändning av kylskåpet med och därför blev resultatet 0 i båda dessa fall.   

Aktivitet Energi (MJ) Energi (%) Koldioxid (kg) Koldioxid (%) 

Råmaterial 937,806 94,7 58,887 93,8 

Tillverkning 48,415 4,9 3,621 5,8 

Transport 0,000 0,0 0,000 0,0 

Användning 0,000 0,0 0,000 0,0 

Deponering 4,053 0,4 0,284 0,5 

Total förbrukning 990,274 100 62,792 100 

”End of life”-potential - 795,619  - 47,769  

Materialvalet för varje detalj baserades på vilken tillverkningsmetod som 
valts, se kapitel 6 för mer information kring valda tillverkningsmetoder. 
Enligt Sapa Profiler AB [2002] dominerar aluminium med kisel och 
magnesium som legeringsämnen vid strängpressning och en sådan lege-
ring är Sapa 6063 vilken ger goda ytegenskaper samtidigt som den även 
lämpar sig till skärande bearbetning. Motsvarande aluminiumlegering i 
CES Edupack valdes därför till profilerna, konsollocken och infästnings-
komponenterna. Vid framställning av aluminiumplåt används vanligen 
legeringar med mangan och/eller magnesium och till balkongerna valdes 
magnesiumlegeringen 5052 då denna typ av legering ger bättre hållfast-
hetsegenskaper [Mattson, 2002]. Även till konsolens huvuddel valdes en 
aluminiumlegering med magnesium, i detta fall legeringen 51400 som 
lämpar sig till sandgjutning [Mattson, 2002]. Sandgjutning innebär att 
gjutning sker i en engångsform av sand, dock skulle en gipsform kunna 
vara mer lämplig för detta ändamål. Enligt Mattson [2002] används gips-
gjutning för aluminiumgods i små serier och har fördelar som god di-
mensionsnoggrannhet och ytjämnhet. För de detaljer som inte bestod av 
aluminium valdes rostfritt stål till dörrkupan, soda-lime-glas till glasfron-
ten på balkongerna med insyn samt ABS-plast till låsklossen. Dessa 
materialval gjordes utifrån förslag från uppdragsgivaren. 

Materialåtgången, beräknad i kg, uppskattades utifrån volymberäkning av 
CAD-modellerna och densitet för de valda materialen. De resultat som 
erhölls avrundades uppåt för att kunna utjämnas vid angivning av spill-
mängd vid tillverkning, beräknad i procent. För resthanteringen av alumi-
niumdetaljerna valdes återvinning eftersom återvunnet aluminium har 
goda råvaruegenskaper och därmed ett högt ekonomiskt värde [Sapa Pro-
filer AB, 2002]. Även för låsklossen i ABS-plast valdes återvinning då 
den är en separat detalj och ABS-plast är återvinningsbart [CES Edupack, 
2012]. Eftersom dörrkupan i rostfritt stål endast består av en rektangulär 
plåt ansågs denna kunna återanvändas medan glaset skickas till deponi då 
det inte kan energiåtervinnas [Stockholmsregionens Avfallsråd, 2007].  

Ett stapeldiagram över den beräknade energiåtgången under konceptets 
livcykel kan ses i figur 28.  
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Figur 28. Stapeldiagram över energiåtgång under konceptets livcykel.  

Stapeldiagrammet visar att större delen av den energi som förbrukas för 
råmaterial, tillverkning och deponering kan återgå till natursystemen då 
konceptet är uttjänt. Detta beror troligtvis på att större delen av inred-
ningen består av aluminium som har en hög återvinningsgrad och att 
materialet i dörrkupa kan återanvändas. Ett liknande resultat framkom vid 
beräkning av koldoxidåtgången under konceptets livcykel, vilket visas 
som ett stapeldiagram i figur 29.  

 
Figur 29. Stapeldiagram över koldioxidåtgång under konceptets livcykel.  

Båda resultaten visar att konceptet i detta utförande har en relativt låg 
miljöbelastning då en stor del av energi- och koldioxidförbrukningen 
utjämnas om resthanteringen av konceptets olika detaljer sker på det sätt 
som angavs innan beräkningen. 

8.3. Design for Disassembly (DFDA) 

Enligt Ljungberg [2005] är Design for Disassembly (DFDA) en strategi 
som är användbar vid utveckling av produkter med miljömässigt hållbar 
konstruktion. Strategin innebär att produkten utformas för att göra de-
montering enklare och på så sätt öka möjligheten att separera olika delar 
och olika material för att förenkla återvinning.  
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I det utvecklade konceptet har denna strategi tillämpats vid utveckling av 
konsolförslutningen och låsklossen. Snäpplåsning är ett exempel på en 
metod som förenklar demontering [Ljungberg, 2005].  Snäpplåsningen 
för förslutning av konsolen kommer vara utformad för att ge en stark 
låsning, men det ska ändå vara möjligt att demontera konsolen med 
hjälpa av ett verktyg. Vad det gäller låsklossen innebär integreringen av 
fjäder och knapp att endast en sammanhängande detalj kommer att vara i 
hårdplast och att alla ledfunktioner som behövs för låsmekanismen ska 
fungera finns i denna detalj. Att ha ledfunktioner som är skapade i en 
enda detalj bidrar också till förenklad demontering [Ljungberg, 2005] 

8.4. Diskussion kring hållbar utveckling 

Att följa riktlinjerna för RoHS-direktivet anses inte bli något problem för 
det utvecklade helhetskonceptet, då konstruktionen består av vanligt fö-
rekommande material som aluminium, ABS-plast och rostfritt stål. Enligt 
konstruktörer från uppdragsgivaren kontrollerar företaget att materialen 
som används till deras produkter inte innehåller de farliga ämnen som 
avses i RoHS-direktivet. 

Då helhetskonceptet innehåller låsklossar i styrenplast kommer låsklos-
sarna att behöva markeras med en återvinningssymbol, vilket är en lämp-
lig åtgärd då styrenplast är återvinningsbart. De större detaljerna i dörrin-
redningen är tillverkade av aluminium som därför kan återvinnas när 
helhetskonceptet är förbrukat. Plåten av rostfritt stål som används i dörr-
kupan består av ett stort sammanhängande stycke och anses på så sätt 
kunna återanvändas till andra produkter. De detaljer som har lägst möj-
lighet till miljövänlig resthantering är glasrutorna i balkongerna med glas-
front, men då dessa detaljer är relativt små bedöms det inte behöva vidtas 
någon åtgärd vid materialvalet. Livscykelanalysen i CES Edupack visar 
att ”End of life”-potentialen för helhetskonceptet är god och detta skulle i 
så fall innebära en acceptabel miljöbelastning under helhetskonceptets 
livscykel.  

Att demonteringen av helhetskonceptet har tagits i åtanke är en strategi 
för att försöka göra detaljerna enklare att återvinna. Samtidigt ger dessa 
åtgärder andra positiva konsekvenser som förväntas tillfredsställa köpa-
ren och användaren. Förslutning av konsolen med snäppfogning ger en 
sammanfogning av huvuddelen och locket som inte syns då helhetskon-
ceptet är monterat, vilket leder till ett mer estetiskt tilltalande utseende. 
Integrering av fjäder och knapp i låsklossen med ledfunktioner skapade i 
en detalj minskar risken för att låsningsmekanismen ska misslyckas och 
bidrar till problemfri hantering.   
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9. Resulterande helhetskoncept 
Projektet resulterade i ett helhetskoncept som består av ett inredningssy-
stem där balkongerna kan justeras steglöst längs med två profiler. Den 
lösning som utvecklats innefattar profiler, infästning av profiler, modula-
riserade balkonger, infästning av balkonger med konsoler samt låsnings-
mekanismen för steglös justering av balkongerna, se figur 30.  

	  

Figur 30. Det resulterande helhetskonceptet. 
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Figur 32. Skalenlig proto-
typ tillverkad i aluminium 
med konsoler utskrivna i 
plast monterade på en 
baksida av rostfritt stål. 

Komponenten för infästning av profilerna skruvas fast på linern och dörr-
kupan, som består av rostfritt stål. På dessa komponenter skruvas profi-
lerna fast med dolda skruvar och på profilerna placeras konsolerna. Inuti 
konsolerna sitter en låsningsmekanism där en låskloss mellan konsol och 
profil fixerar balkongen på önskad höjd med hjälp av kilkraft. Under 
konsolen finns en knapp som möjliggör justering utan att låsklossen kilar 
fast.  

Lösningsförslaget uppfyller följande krav: 

 Robust infästning 

 Modulariserad balkong 

 Unik steglös justering 

 Enhetligt utseende i jämförelse med konkurrenter 

 Särskiljer från massmarknaden 

9.1. Utvärdering av koncept 

Konceptet utvärderades med 3D-detaljer monterade på en spånskiva i en 
skalenlig prototyp, vilket kan ses i figur 31, och de erhållna slutsatserna 
sammaställdes i en tabell över detalj, krav, resultat samt slutsats, se tabell 
9. 

I prototypen har de två balkongvarianterna skrivits ut och monterats ihop 
för att möjliggöra utvärdering av funktionerna för helhetskonceptet. 

Denna utvärdering blev grunden för mindre ändringar och ett mer detalje-
rat helhetskoncept sammanställdes i en prototyp av de rätta materialen för 
att kunna utvärderas ytterligare av kvalitetschefen på Electrolux samt av 
konstruktörer på produktutvecklingsavdelningen i Mariestad. Balkonger-
na tillverkades i aluminiumplåt hos underleverantörer och profilerna fräs-
tes till ur massiva stänger hos uppdragsgivaren med tillhörande kompo-
nenter som redan finns färdiga, även dessa i aluminium. Konsolerna med 
tillhörande lock tillverkas av plast i en 3D-skrivare där detaljen får bättre 
hållfasthetsegenskaper och ytfinish, så kallad SLS-metoden, och ytan 
bearbetades för att efterlikna borstat aluminium. Låsningsmekanismen 
tillverkades i hårt plast och justerades i prototypverkstaden hos uppdrags-
givaren där även TPE-remsor klistrades fast i profilspåren för att erhålla 
den tänkta låsfunktionen. Hela konceptet monterades på en skiva täckt av 
en plåt i rostfritt stål, se figur 32. 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Skalenlig pro-
totyp på konceptet ut-
skrivet i 3D-skrivare och 
ihopmonterat. 
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Tabell 9. Sammanfattat resultat och slutsatser för helhetskonceptet. 

Krav	  
nr	  

Vad	  var	  uppgiften?	   Hur	  blev	  det?	   Slutsats	  

1	  
Anpassat	  efter	  	  
innermått	  1568	  x	  514	  

Konstruktionen	  har	  måtten	  
1200	  x	  440	  mm	  

Uppfyller	  kravet	  men	  måtten	  bör	  
justeras	  för	  att	  anpassas	  efter	  övrig	  
kylskåpsinredning	  

2	   Fungera	  med	  dagens	  produkt-‐
ionsutrustning	  

Applicerade	  skruvförstärkningar	  
bakom	  linern	  innan	  skumning	  

Uppfyller	  kravet	  	  

3	  

Robust	  och	  välfungerande	  
helhetskoncept	  där	  detaljer-‐
na	  har	  god	  passform	  samt	  
ytfinish	  

Har	  en	  robust	  och	  välfunge-‐
rande	  design	  där	  tillhörande	  
detaljer	  är	  väl	  genomtänkta	  

Subjektiv	  fråga	  som	  bör	  utvärderas	  
av	  kvalitetschefen	  på	  Electrolux	  

4	  
Fungerande	  	  
infästning	  

Profilerna	  fästs	  in	  med	  dolda	  
skruvar	  på	  dörrkupan	  

Uppfyller	  kravet	  och	  anses	  inte	  
behöva	  utvecklas	  vidare	  då	  denna	  
metod	  redan	  används	  

5	  

Bestå	  av	  2	  balkonger	  med	  
insyn	  samt	  3	  utan	  insyn	  med	  
minsta	  innermåtten	  75	  x	  340	  
x	  80	  mm	  

Består	  av	  2	  balkonger	  med	  
insyn	  samt	  3	  balkonger	  utan	  
insyn	  med	  innermåtten	  77	  x	  
342	  x	  84	  mm	  

Uppfyller	  kravet	  

6	  

Utformad	  med	  användning	  av	  
modularisering	  

Balkongen	  består	  av	  tre	  modu-‐
ler,	  en	  U-‐formad	  mittendel	  med	  
två	  spegelvända	  konsoler	  som	  
sidostycken	  

Uppfyller	  kravet	  genom	  att	  bal-‐
kongens	  mittendel	  kan	  anpassas	  
efter	  kylskåpets	  bredd	  och	  varieras	  
med	  olika	  material	  och	  utformning	  

7	  
Klara	  den	  	  
maximala	  lastvikten	  

FEM-‐beräkningar	  visar	  att	  bal-‐
kongen	  klarar	  den	  maximala	  
lastvikten	  	  

Uppfyller	  kravet,	  men	  mer	  tillförlit-‐
liga	  beräkningar	  och	  fysiska	  tester	  
behöver	  göras	  

8	  

Dörren	  ska	  kunna	  öppnas	  och	  
stängas	  utan	  att	  varor	  	  
ramlar	  ut	  

Balkongernas	  mått	  har	  anpas-‐
sats	  efter	  Electrolux	  befintliga	  
balkonger	  

Dörröppningstest	  behöver	  göras	  
då	  helhetskonceptet	  är	  monterat	  
på	  en	  kylskåpsdörr	  och	  varor	  är	  
placerade	  i	  balkongerna	  

9	  
Inredningen	  ska	  enkelt	  kunna	  
hållas	  hygieniskt	  ren	  

Balkongerna	  är	  avtagbara	  för	  
rengöring	  och	  har	  mjuka	  över-‐
gångsradier	  

Uppfyller	  kravet,	  men	  skarvarna	  
samt	  spåren	  på	  konsolen	  bör	  ut-‐
värderas	  närmare	  

10	  
Innefattar	  minst	  en	  inte	  re-‐
dan	  existerande	  lösning	  hos	  
konkurrenter	  

Helhetskonceptet	  innefattar	  
steglös	  justering	  av	  balkonger	  

Uppfyller	  kravet,	  då	  denna	  lösning	  
inte	  återfinns	  hos	  någon	  av	  de	  
konkurrenter	  som	  analyserats	  

11	  

Enhetligt	  utformad	   Helhetskonceptet	  består	  i	  hu-‐
vudsak	  av	  rostfritt	  stål	  och	  alu-‐
minium	  vilket	  är	  samma	  som	  
utsidans	  materialkombination	  	  

Uppfyller	  kravet	  enligt	  konkurrent-‐
analysen	  men	  behöver	  även	  utvär-‐
deras	  av	  designers	  på	  Electrolux	  i	  
Stockholm	  

12	  
Kan	  hanteras	  av	  testpersoner	  
där	  90	  %	  utövar	  felfri	  hante-‐
ring	  	  

Behöver	  utvärderas	  genom	  
tester	  med	  prototyp	  	  

Tester	  kan	  inte	  uföras	  förrän	  pro-‐
totypen	  är	  framställd	  

13	   Balkongerna	  ska	  kunna	  juste-‐
ras	  

Balkongerna	  kan	  justeras	   Uppfyller	  kravet,	  men	  justering	  
med	  låskloss	  måste	  utvärderas	  	  

14	   Balkongerna	  ska	  kunna	  av-‐
lägsnas	  

Balkongerna	  kan	  avlägsnas	   Uppfyller	  kravet	  
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10. Diskussion och slutsats 
 Syftet med detta examensarbete var att utveckla insidan av en kylskåps-
dörr i premiumsegmentet där uppdraget var att finna ett lösningsförslag 
på infästning samt modularisering av balkonger på en dörrkupa av rost-
fritt stål. Målet var att utgå från denna problemställning och komma fram 
till ett koncept som skulle utvärderas med en fysisk modell. 

Detta anses vara väl uppfyllt då projektet resulterat i ett helhetskoncept 
visualiserat i en skalenlig fysisk modell, som tillgodoser de uppsatta kra-
ven, och som dessutom testats och utvärderats med flertalet metoder och 
modeller under arbetets gång. Resultatet är en väl genomarbetad lösning 
till problemställningen. Dock kräver den fysiska modellen vidare utvärde-
ring av konstruktörer samt kvalitetschefen hos uppdragsgivaren. Enligt 
Ulrich och Eppinger [2012] är det enda sättet att utvärdera om användar-
nas behov har tolkats rätt genom att låta målgruppen testa de första proto-
typerna. Av denna anledning bör den fysiska modellen även utvärderas 
med en representationsgrupp från den avsedda målgruppen för att besluta 
om de uppsatta kraven faktiskt stämmer överens med verkligheten.  

Den avsedda målgruppen för detta projekt tillhör ett mycket litet segment 
och av den anledningen bedömdes möjligheten att tillfråga personer från 
denna målgrupp som mycket liten. För att kompensera den här svagheten 
i projektet genomfördes alternativa metoder, som att intervjua köksförsäl-
jare, i syftet att trots allt identifiera målgruppens krav för ett kylskåp i den 
här prisklassen. Vid vidare arbete med konceptet bör dock målgruppen 
kontaktas för att säkerställa att deras krav tillgodoses.  

Efter bakgrundsarbetet och förstudien genomgicks en grundlig koncept-
framtagningsfas där en stor mängd idéer genererades för att sedan gallras 
ut och kombineras till koncept. I denna fas användes en iterativ process 
där samma metodik upprepades vid varje delproblem med komplettering 
av ytterligare metoder vid behov. Den här proceduren visade sig fungera 
väl för att komma fram till ett detaljerat slutresultat som kunde visuali-
seras med en funktionell prototyp.  

I enlighet med hållbar utveckling är slutkonceptet anpassat för att för-
enkla demontering och uppbyggt av material som till stor del kan återvin-
nas. Det huvudsakliga materialet i konstruktionen består av aluminium 
som har en hög återvinningsgrad och bevarar goda egenskaper även efter 
omsmältning. Låsklossarna består av en enhetlig detalj i styrenplast och 
bör därför enkelt kunna demonteras och återvinnas. Den svaghet som 
förekommer i konstruktionen vad det gäller resthanteringen av dörrinred-
ningen är glasfronterna som limmas fast och som inte kan energiåtervin-
nas. 

10.1. Helhetskoncept 

Hela konstruktionen är flexibel i både höjd och bredd då dessa mått kan 
anpassas genom måttsättningen på profilernas längd respektive balkong-
ernas bredd. Enligt det monterade helhetskonceptet i figur 30 är måtten 
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1200 x 440 mm, dock kan profilernas längd behöva ändras för att vara 
anpassade efter kylskåpets övriga inredning. Bredden på konstruktionen 
beror på den svängradie som uppstår vid öppnande och stängande av 
kylskåpsdörren. För att utnyttja en större del av dörrkupans inneryta och 
skapa mer förvaringsutrymme i dörrinredningen skulle utformningen av 
konsolerna behöva arbetas vidare med. 

Vid analysen av konkurrerande kylskåp observerades att samtliga kyl-
skåpsdörrar har en balkong med ost- och smörfack som kan förslutas med 
ett lock. Denna funktion skulle därför kunna vara en lämplig åtgärd att 
inkludera vid vidareutveckling av helhetskonceptet.  

Materialvalet för dörrinredningen kan komma att bidra till kondensation i 
kylskåpet då aluminium har annorlunda materialegenskaper i jämförelse 
med polystyren som används i dagsläget. Hos konkurrenter återfanns 
aluminium i kylskåpsinredningen, men testning av aluminium i kyl-
skåpstemperatur skulle vara lämpligt för att säkerställa att hygienen i 
kylskåpet upprätthålls. Dessutom har inte toleranserna för temperatur-
skillnader i materialet beräknats, vilket också är relevant vid vidreut-
veckling. Materialkostnaden hamnar, enligt beräkningar av materialåt-
gång, på ca 110 kr för hela dörrinredningen tillverkad i aluminium inklu-
sive glasfronter och låsklossar. Kostnader för tillverkning har inte beräk-
nats, men tillverkningsmetoder har delvis valts utifrån ekonomiskt per-
spektiv.  

10.2. Profil med infästning 

För infästning har profilerna en utstickande axel som ska skruvas fast 
med hjälp av gängor i vardera änden av profilen. Denna metod fungerar 
på de massiva stänger som används till kylskåpshandtag, men då profiler-
na har en innervägg på endast ca 2 mm behöver denna infästning med en 
gängad axel utvärderas ytterligare. Skälet till att ha en hålformad profil är 
att minska materialåtgången, men om detta påverkar infästningens håll-
fasthet kan användning av en solid profil var motiverat.  

Den infästning med komponenter som valdes för profilerna är som tidi-
gare nämnts en lösning som Electrolux tillämpar för kylskåpshandtag. 
Det faktum att företaget redan är bekanta med lösningen och att diskuss-
ioner med konstruktörer från uppdragsgivaren hållits under projektets 
gång gör att denna lösning troligtvis inte behöver utvärderas djupare.  

Eftersom profilerna ska vara strängpressade kommer tvärsnittet för profi-
len att synas vid dess ändar. I enlighet med krav nummer 3 bör ändarna 
förslutas t.ex. med en aluminiumplugg för att dölja hålet och spåret i än-
darna.  

10.3. Konsol 

Konsolen består av en huvuddel samt ett lock som försluts med ett snäpp-
fäste. I skarven mellan dessa delar kan matrester och annat smuts samlas 
vilket behöver studeras ytterligare för att krav nummer 9 ska kunna upp-
fyllas helt och hållet. Huvuddelen på konsolen har två hål för profilen 
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samt ett hål för låsknappen och konsollocket har integrerade spår för in-
fästning av balkong där även matrester och smuts skulle kunna samlas. 
Då hålet för låsknappen är placerat på undersidan av konsolen bör detta 
inte bli något problem medan åtminstone det övre hålet för profilen kan 
behöva tätas. Spåren i konsollocket kommer fyllas upp då balkongen är 
monterad, vilket borde minimera risken för nedsmutsning vid användning 
av dörrinredningen. Även denna aspekt behöver studeras ytterligare vid 
vidareutveckling.   

10.4. Låsningsmekanism 

Låsningsmekanismen med användning av en låskloss är helhetskoncep-
tets största problemområde, eftersom det är av stor vikt att denna fungerar 
om den steglösa justeringen ska kunna åstadkommas. Fysiska tester av 
låsklossen monterad i konsolen behöver genomföras för att utvärdera om 
låsklossen fungerar som planerat gällande ledfunktioner för fjädern och 
knappen. För att låsningen ska upprätthållas vid belastning av balkonger-
na måste friktionen som uppstår mellan låsklossen och profilen vara till-
räcklig. Tanken är att låsklossens beläggning av TPE ska ge ökad friktion 
och en förbättrad låsning, men struktur i materialet och i profilens inner-
vägg skulle kunna vara en lämplig åtgärd för att ytterligare höja friktion-
en. Samtidigt måste också låsningen kunna frigöras med kraften som 
appliceras vid intryckningen. Alla dessa svagheter som låsklossen kan 
förorsaka kräver fysiska tester och mekaniska beräkningar för att utvärde-
ras grundligt.  

Ytterligare en osäkerhet kring låsklossens funktion är hur materialet på-
verkas av klimatet i kylskåpet. Materialegenskaperna vid dessa tempera-
tur- och fuktighetsförhållanden behöver studeras ytterligare innan ett 
slutligt val av material kan göras för låsklossen.  

10.5. Balkong 

Balkongerna har utformats på så sätt att de bedöms vara modulariserade 
eftersom själva balkongen, den avtagbara mittendelen, kan varieras i mått 
och material med användning av samma lösning för montering av bal-
kongerna. Vid ändring av material kan dock tillverkningsmetod behöva 
anpassas. Om aluminiumplåt används kan dimensionerna förändras vid 
laserskärningen för att skapa en smalare eller bredare balkong, vilket är 
fördelaktigt om samma kylskåp ska tillverkas i olika bredder. Laserskär-
ning och bockning är metoder som med användning av samma verktyg 
kan åstadkomma varierande former. Vid laserskärning bildas vassa kanter 
på plåten och därför behöver en lämplig efterbehandling tillämpas för att 
fasa av kanterna så att användaren inte ska skada sig på balkongen.  

Helhetskonceptet består av totalt fem balkonger, där två har glasfront och 
tre har heltäckande väggar, men antalet balkonger totalt samt av varje 
variant kan väljas efter behov.  
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Bilaga	  1:a	  

Bilaga 1 

Frågeformulär	  –	  Insidan	  av	  en	  kylskåpsdörr	  

Denna	  undersökning	  syftar	  till	  att	  ge	  en	  förståelse	  i	  hur	  kylskåpet	  i	  ert	  hushåll	  används	  för	  att	  insidan	  
av	  en	  kylskåpsdörr	  kommer	  att	  utvecklas.	  Vi	  är	  tacksamma	  för	  Din	  medverkan	  eftersom	  detta	  kan	  
hjälpa	  oss	  i	  utvecklingen	  för	  att	  Du	  ska	  få	  en	  så	  bra	  produkt	  som	  möjligt.	  

Ringa	  in	  lämpligt	  svar	  eller	  svara	  med	  ord	  längs	  linjen.	  

Kön:	  	   	   Man	   	   Kvinna	  

Ålder:	   	   <	  30	  	   30-‐50	  	   >	  50	  	   	  

Civilstånd:	   	   Singel/Särbo	   	   Gift/Sambo	  

Ålder	  på	  barn	  i	  hushållet:	   Finns	  inga	   0-‐6	   6-‐12	   12-‐18	   >	  18	  	  

Av	  vilket	  märke	  är	  det	  nuvarande	  kylskåpet	  i	  hushållet?	  

Är	  kylskåpet	  fullhöjd	  eller	  delat?	  

Varorna	  och	  dess	  placering/användning	  

Vilka	  varor	  placeras	  i	  kylskåpsdörren?	  	   	  

Tuber	   Aluminiumburkar	   Glasburkar	   Tetrapack	   Stora	  flaskor	  	  

Små	  flaskor	   Plastburkar	   Andra	  produkter,	  vilka?__________________________	  

På	  vilka	  hyllfack	  placeras	  de	  olika	  varorna?	  Dra	  linje	  mellan	  vara	  och	  motsvarande	  hyllfack	  
Tuber	   	  

Aluminiumburkar	   	  

Glasburkar	   	  

Tetrapack	  	  

Stora	  flaskor	   	  

Små	  flaskor	   	  

Plastburkar	   	  

Andra	  produkter	  

Uppskatta	  på	  ett	  ungefär	  vart	  
i	  kylskåpet	  varorna	  placeras	  
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Placeras	  öppna	  förpackningar	  i	  kylskåpsdörren?	   	   Ja	   Nej	  

	  

Hur	  ofta	  används	  varor	  i	  kylskåpsdörren?	   Dagligen	   Veckovis	   Månadsvis	  

Nuvarande	  inredning	  i	  kylskåpsdörren	  

Vad	  är	  bra	  med	  din	  nuvarande	  inredning	  i	  kylskåpsdörren?	  
	  

Vad	  är	  mindre	  bra	  med	  din	  nuvarande	  inredning	  i	  kylskåpsdörren?	  

	  

Finns	  det	  onödiga	  förvaringslösningar	  i	  din	  kylskåpsdörr?	   	   Ja	   Nej	  

Om	  ja,	  vad	  för	  någon/några?______________________________________________________	  

Finns	  det	  någon	  vara	  du	  skulle	  vilja	  förvara	  i	  kylskåpsdörren,	  men	  som	  det	  inte	  finns	  möjlighet	  för	  i	  
nuläget?	  

Förslag	  på	  förbättring(ar)?	  

Finns	  det	  varor	  som	  känns	  olämpliga	  att	  förvara	  i	  kylskåpsdörren?	  	   Ja	   Nej	  

Om	  ja,	  varför?	  

Önskar	  du	  mer	  utrymme	  i	  kylskåpsdörren	  i	  dagsläget?	   	   Ja	   Nej	  

Hantering	  av	  hyllfack	  

Hur	  fungerar	  justeringen	  av	  befintliga	  hyllfack	  i	  kylskåpsdörren?	  	  

Finns	  det	  ett	  behov	  av	  att	  justera	  hyllfacken?	  	   	   Ja	   Nej	  

Om	  ja,	  när	  i	  så	  fall?	  



Bilaga	  1:c	  

Hur	  fungerar	  rengöringen?	  	  

Uppskatta	  hur	  ofta	  hyllfacken	  rengörs	  i	  ditt	  hushåll.	  	   	  

Kylskåpets	  egenskaper	   	  

Vilken	  grad	  av	  egenskaper	  anser	  du	  stämmer	  överens	  med	  ditt	  kylskåp?	  	  
Ringa	  in	  ett	  kryss	  mellan	  påståendena	  som	  stämmer	  överens	  med	  din	  uppfattning.	  

Funktionellt	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  	   Icke	  funktionellt	  

Bra	  kvalitet	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  	   Mindre	  bra	  kvalitet	  

Bra	  prestanda	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Mindre	  bra	  prestanda	  

Energieffektivt	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Icke	  energieffektivt	  

Högt	  pris	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Lågt	  pris	  

Tilltalande	  	   	   	   	   	   	   	   Mindre	  tilltalande	  
utseende	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   utseende	  
	  

Vilken	  av	  följande	  egenskaper	  föredrar	  du	  att	  kylskåpet	  innehar?	  	  
Rangordna	  alternativen	  där	  1	  prioriteras	  högst	  

Funktionalitet	   Kvalitet	   Prestanda	   Lågt	  pris	   Energieffektivitet	  	   Utseende	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  

	  



	   	   Bilaga	  2:a	  
	  

	  

Bilaga 2 

Sammanställning	  av	  enkät	  

Litet	  hushåll	  över	  50	  år:	   	  IIIII	  IIIII	  IIIII	  I	  

Märke:	  	   Bosch.	  5	  Husqvarna.	  Siemens.	  4	  Electrolux.	  Electro	  Helios.	  Cylinda.	  2	  Whirlpool.	  Smeg.	  
Höjd:	  	   12	  fullhöjd,	  4	  delat	  
Varor:	  	   15	  tuber,	  alumuniumburkar,	  8	  glasburkar,	  8	  tetrapack,	  12	  stora	  flaskor,	  14	  små	  flaskor,	  	  	  	  	  
7	  plastburkar	  
Annat:	  	   Buljong,	  3	  jäst,	  marinad	  i	  påse,	  plastflaskor,	  2	  bakmargarin,	  grönsaker	  i	  påsar,	  3	  ägg,	  
ost,	  choklad,	  medicin,	  konserver,	  påskägg,	  godis,	  	  

Används:	   Dagligen:	  IIIII	  IIIII	  II	   Veckovis:	  IIII	   	   Månadsvis:	  
Fördelar:	  	   Luftigt	  mellan	  hyllorna	  (tre	  översta	  tätt	  ihop),	  inte	  ihoptryckt,	  bra	  översikt.	  Hyllorna	  
som	  är	  kvar	  är	  lätta	  att	  flytta	  och	  ta	  bort	  för	  rengöring.	  Inget	  speciellt.	  Det	  är	  enkelt	  att	  variera	  hyl-‐
lorna,	  lätt	  att	  ta	  bort	  hyllor	  för	  rengöring.	  Att	  man	  kan	  justera	  bredden	  (höjden)	  mellan	  hyllorna.	  
Många	  fack.	  Fungerar	  bra.	  Flyttbara	  hyllor.	  Hyllorna.	  Gott	  om	  plats.	  Får	  plats	  med	  1,5	  l	  mjölkpkt	  
längst	  ner,	  olika	  nivåer	  högre	  resp.	  lägre,	  5	  dl	  grädde	  passar,	  får	  lätt	  ut	  varorna.	  Lätt	  att	  städa	  ur.	  Har	  
basfunktioner.	  Många	  bra	  mindre	  hylllådor	  som	  är	  uttagbara	  med	  lock.	  
Nackdelar:	  	   Inga.	  Hyllorna	  har	  inte	  varit	  hållbara	  därför	  har	  flera	  gått	  sönder,	  krångligt	  att	  beställa	  
reservdelar.	  Önodiga	  lösningar	  som	  lådor	  med	  lock	  och	  ägghållare.	  Inget.	  Inget.	  Dörren	  blir	  för	  tung.	  
Lådor	  till	  pålägg	  osv.	  Går	  lätt	  sönder	  –	  hårdplast.	  ”Hyllkanten”	  skulle	  kunna	  vara	  lite	  högre.	  Inga.	  
Äggfacket.	  För	  tunna	  hyllor	  –	  vill	  ha	  förstärkta.	  Det	  saknas	  extra	  små	  lådor.	  
Onödiga	  lösningar:	   Ja:	  IIII	   	   Nej:	  IIIII	  IIIII	  II	  
Om	  ja,	  vad?	  	   Lådor	  med	  lock	  och	  ägghållare.	  De	  översta	  lådorna	  kanske,	  för	  högt	  upp	  (pga	  kort	  an-‐
vändare).	  Äggfacket.	  	  
Önskade	  varor	  i	  dörr:	  Nej.	  Mjölkförpackningar,	  tetrapack.	  Smörpaket,	  fungerar	  inte	  idag	  eftersom	  
lådorna	  bli	  kleniga.	  Nej.	  Nej.	  Nej.	  Nej.	  Nej.	  Nej.	  Nej.	  Nja,	  snarare	  för	  mkt	  varor	  i	  dörren	  just	  nu.	  	  
Förbättringar:	  	  Mer	  hållbara	  hyllfack,	  de	  större	  hyllfacken	  gick	  troligtvis	  sönder	  pga	  tyngden	  på	  för-‐
packningarna.	  En	  innerlåda	  för	  smörförpackningarna	  som	  är	  lätt	  att	  ta	  ur	  och	  diska,	  tuber	  skulle	  
kunna	  klämmas	  fast,	  lättare	  rengöring	  för	  dörrfack.	  Inbyggd	  ismaskin.	  Lättare	  att	  rengöra.	  ”Steglöst”	  
(ev	  1	  cm).	  ”Klossar”	  +	  spår	  i	  hyllfacket.	  Större	  mellanrum.	  Extra	  tamp	  för	  hyllor.	  	  
Olämpliga	  varor:	  	   Ja:	  IIIII	  II	  	   	   Nej:	  IIIII	  IIII	  
Om	  ja,	  varför?	  Öppnade	  förpackningar	  t.ex.	  mjölk,	  grädde.	  Stora	  glasflaskor.	  Grönsaker	  förvaras	  i	  
lämlig	  låda	  i	  nedre	  delen	  av	  kylskåpet.	  Öppnade	  varor,	  rädd	  att	  skvimpa	  ut	  innehållet.	  Varor	  som	  inte	  
har	  lock/kork.	  Frukt	  och	  grönsaker.	  För	  tunga	  falskor.	  Förvaras	  ej	  i	  kylskåpet.	  	  
Mer	  utrymme:	  	   Ja:	  II	   	   Nej:	  IIIII	  IIIII	  IIII	  

Justering:	  	   Ändra	  utrymme,	  bara	  en	  extra,	  Dra	  uppåt	  ”plastnabbar”,	  Lätt	  att	  dra	  upp!	  Fasta	  lägen.	  
Bra.	  Bra.	  Bra.	  Bra.	  Bra.	  Går	  lätt	  att	  justera	  avståndet.	  Bra.	  Skuva	  uppåt	  och	  utåt.	  Steg	  att	  klicka	  ur.	  
Små	  lådor	  lyftes	  lätt	  ur.	  Större	  fack	  dras	  ut.	  Fasta	  lägen.	  	  	  
Behov	  av	  justering:	   Ja:	  IIIII	  I	   	   Nej:	  IIIII	  IIIII	  
Om	  ja,	  när?	  	   Olika	  stora	  flaskor.	  När	  förpackningar	  ändrar	  storlek.Storleken	  på	  förpackningar.	  



Bilaga	  2:b	  

Rengöring:	  Ljummet	  vatten	  med	  diskmedel	  i	  microtrasa.	  Mycket	  lätt	  att	  rengöra.	  Bra.	  Bra.	  Bra.	  Rätt	  
så	  dåligt,	  djupa	  hyllor	  gör	  det	  svårt	  att	  se	  om	  det	  är	  smutsigt.	  Lätt,	  man	  tar	  loss	  hyllorna.	  Bra.	  Lyfta	  
bort	  och	  diska	  ur	  hyllfacken.	  Bra.	  Ganska	  lättstädat.	  Tar	  ur	  alla	  varor,	  torkar	  rent,	  torkar	  torrt	  och	  
placerarvarorna	  i	  hyllan	  igen.	  Burkar	  används	  för	  att	  underlätta	  städning	  och	  hålla	  ”små	  grejer”	  på	  
plats.	  Ok,	  måste	  dock	  ta	  bort	  hyllplanen	  om	  de	  skall	  bli	  perfekt.	  	  
Rengöring	  (ggr/år):	  12,	  6,	  Ca	  10-‐14,	  26,	  2,	  4,	  vet	  ej,	  vet	  ej,	  vet	  ej,	  12,	  2,	  vet	  ej,	  52,	  26,	  Vet	  ej,	  	  
Sammanställning	  egenskaper:	  Mycket	  bra	  prestanda,	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  energieffektivitet	  
och	  utseende,	  ok	  pris.	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda,	  pris,	  ok	  energieffektivitet	  och	  utseende.	  
Mycket	  dyr,	  bra	  funktionalitet,	  prestanda	  och	  energieffektiv,	  mindre	  bra	  utseende	  och	  mycket	  dålig	  
kvalitet.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  utseende,	  bra	  prestanda	  och	  energieffektivitet,	  ok	  
pris.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  bra	  kvalitet,	  ok	  utseende,	  mindre	  bra	  prestanda	  och	  pris,	  mycket	  
oenergieffektivt.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda,	  och	  utseende,	  vet	  ej	  pris	  eller	  ener-‐
giåtgång.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  högt	  pris,	  bra	  prestanda,	  energieffektivitet	  och	  utse-‐
ende.	  Mycket	  bra	  kvalitet	  och	  prestanda,	  bra	  funktionalitet,	  energieffektivitet	  och	  utseende,	  ok	  högt	  
pris.	  Mycket	  bra	  funktionalitet	  och	  kvalitet,	  ok	  prestanda,	  energieffektivitet,	  pris	  och	  utseende.	  Myck-‐
et	  bra	  kvalitet,	  prestanda	  och	  utseende,	  bra	  funktionalitet,	  energieffektivitet	  och	  pris.	  Mycket	  bra	  
prestanda,	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  utseende,	  ok	  pris	  och	  energieffektivitet.	  Bra	  funktionalitet,	  
prestanda	  och	  utseende,	  ok	  kvalitet	  och	  effektivitet,	  mindre	  högt	  pris.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  bra	  
prestanda,	  energieffektivitet	  och	  utseende,	  ok	  kvalitet	  och	  pris.	  Mycket	  bra	  energieffektivitet,	  ok	  kva-‐
litet	  och	  pris,	  mindre	  bra	  prestanda	  och	  utseende,	  dålig	  funktionalitet.	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  
prestanda,	  energieffektivitet	  och	  utseende,	  ok	  pris.	  	  

• funktionalitet:	  	   1,	  1,	  3,	  1,	  3,	  1,	  2,	  3,	  2,	  2,	  3,	  1,	  2,	  2,	  	  
• kvalitet:	  	   4,	  2,	  3,	  2,	  4,	  3,	  1,	  1,	  1,	  1,	  1,	  1,	  3,	  4,	  	  
• prestanda:	  	   3,	  5,	  4,	  4,	  2,	  4,	  3,	  4,	  3,	  3,	  2,	  4,	  3,	  	  
• lågt	  pris:	  	   5,	  6,	  5,	  6,	  6,	  6,	  5,	  6,	  5,	  6,	  6,	  6,	  6,	  	  	  
• energieffektivt:	  	   2,	  4,	  2,	  3,	  1,	  2,	  4,	  2,	  4,	  4,	  4,	  1,	  1,	  	  
• utseende:	  	   6,	  3,	  1,	  5,	  5,	  5,	  6,	  5,	  6,	  5,	  5,	  5,	  5,	  	  

Litet	  hushåll	  under	  50	  år:	   IIIII	  IIII	  

Märke:	  	   Cylinda,	  Whirlpool,	  Bosch,	  Vet	  ej,	  2	  Electrolux,	  Vet	  ej,	  2	  Husqvarna,	  	  
Höjd:	  	   2	  fullhöjd,	  7	  delat	  	  
Varor:	  	   8	  tuber,	  3	  aluminiumburkar,	  4	  glasburkar,	  7	  tetrapack,	  6	  stora	  flaskor,	  7	  små	  flaskor,	  3	  
plastburkar	  
Annat:	  	   2	  jäst,	  3	  ägg,	  2	  choklad,	  soja	  påse,	  multivitamin,	  smörpaket,	  	  

Används:	   Dagligen:	  IIIII	  III	   Veckovis:	  I	   	   Månadsvis:	  
Fördelar:	  	   Låga	  fack	  kombinerat	  med	  justerbara	  överstänger,	  lätt	  att	  flytta	  (bågformade	  fack).	  
Bra	  med	  plats.	  Fungerar	  bra	  att	  ställa	  mjölk	  i	  dörren.	  Perfekt	  passform	  för	  mjölkpaket	  på	  1,5	  l.	  Okej.	  
Flyttbara	  i	  höjd.	  Lätt	  att	  hitta.	  Lättåtkomligt.	  	  
Nackdelar:	  	   En	  kant	  längst	  in	  som	  är	  i	  vägen	  ibland	  när	  man	  ställer	  in	  varorna.	  Hyllorna	  är	  klena	  
och	  klarar	  inte	  för	  mkt	  vikt.	  Hyllorna	  är	  för	  små	  för	  att	  flaskorna	  ska	  kunna	  stå	  upp,	  och	  då	  rullar	  dom	  
runt.	  Tuber	  i	  plast	  och	  förpackningar	  med	  mindre	  area	  att	  stå	  på	  vill	  gärna	  välta.	  Finns	  heller	  inget	  
bra	  fack	  för	  små	  varor	  som	  soja	  påse,	  marinad,	  jäst	  m.m.	  Nästan	  omöjligt	  att	  flytta	  hyllfacken	  för	  de	  
sitter	  för	  hårt.	  För	  trångt	  gärna	  mer	  djup.	  Mindre	  förpackningar	  glider	  runt.	  Trångt.	  Risk	  saker	  	  



	   	   Bilaga	  2:c	  
	  

	  

ramplar	  ur	  ”krock”	  med	  varor	  inuti	  kylskåpet.	  	  
Onödiga	  lösningar:	   Ja:	  	   	   Nej:	  IIIII	  IIII	  
Om	  ja,	  vad?	  
Önskade	  varor	  i	  dörr:	  Ketschupflaska	  (går	  inte	  in	  pga	  höjden).	  Nej.	  Stora	  mängder	  öl	  i	  glasflaskor.Nej.	  	  
Flaskor	  som	  nästan	  är	  slut	  och	  står	  upp	  och	  ner.	  Grönskaker	  (typ	  gurka)	  som	  inte	  ska	  ha	  de	  för	  kallt.	  
Mjölk.	  	  
Förbättringar:	  	  Ev	  fler	  steg	  för	  höjdjustering.	  Förutbestämda	  fack	  man	  kan	  byta,	  förlänga	  och	  flytta.	  
Typ	  som	  moduler.	  Hållare	  för	  flaskor	  som	  ska	  förvaras	  upp	  och	  ner.	  Inga.	  Mindre	  flaskor.	  Bättre	  
”fasthållning”	  av	  grejorna.	  	  
Olämpliga	  varor:	   Ja:	  IIIII	  I	   	   Nej:	  III	  
Om	  ja,	  varför?	  Hyllorna	  är	  klena.	  Stora	  breda	  förpackningar	  som	  tar	  plats.	  Mat	  som	  ska	  tinas.	  Mjölk-‐
produkter	  vill	  jag	  ha	  längre	  in.	  Spiller	  om	  man	  är	  oförsiktig.	  Höjd	  eller	  risk	  att	  det	  välts	  ut.	  	  
Mer	  utrymme:	  	   Ja:	  IIII	   	   Nej:	  IIIII	  	  

Justering:	  	   Dras	  upp	  från	  plastfästen	  (olika	  steg).	  Vet	  ej.	  Dåligt,	  inte	  så	  många	  alternativ.	  Går	  ta	  
loss	  och	  flytta.	  Tryck	  upp	  från	  fästet	  och	  ta	  loss.	  Fungerar	  sådär.	  Ok.	  Bra.	  Bra.	  	  
Behov	  av	  justering:	   Ja:	  IIIII	   	   Nej:	  IIII	  
Om	  ja,	  när?	   Behov	  vet	  jag	  inte	  men	  vore	  praktiskt.	  Vid	  rengöring.	  Första	  gången	  för	  att	  anpassa	  
efter	  eget	  system.	  Anpassning	  beroende	  på	  typ	  av	  varor.	  	  
Rengöring:	   Ta	  ur	  hyllfacken	  och	  diska	  av	  +	  torka	  rent.	  Lyfter	  bort	  och	  spolar	  i	  vatten.	  Ganska	  smi-‐
digt,	  bara	  att	  rengöra	  med	  disktrasa.	  Plocka	  ut	  hyllfacken	  och	  diskar.	  Diskar	  i	  diskmaskin.	  Bra	  men	  
borde	  göras	  oftare.	  Ok.	  Lite	  svårt.	  	  
Rengöring	  (ggr/år):	  Ca	  2,	  Vet	  ej,	  Vet	  ej.	  1,	  2,	  12,	  Vet	  ej,	  26	  
Sammanställning	  egenskaper:	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  utseende,	  ok	  prestanda	  och	  energieffek-‐
tivitet,	  ganska	  billigt.	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda	  och	  energieffektivitet,	  ok	  utseende,	  
ganska	  billigt.	  Ok	  funktionalitet	  och	  kvalitet,	  ganska	  dålig	  prestanda	  och	  utseende.	  Bra	  prestanda,	  ok	  
funktionalitet,	  kvalitet,	  energieffektivitet	  pris	  och	  utseende.	  Ok	  kvalitet,	  prestanda,	  energieffektivitet	  
och	  utseende,	  mindre	  bra	  funktionalitet	  och	  pris.	  Ok	  funktionalitet	  och	  kvalitet,	  dåligt	  utseende.	  Bra	  
prestanda	  och	  energieffektivitet,	  ok	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  pris,	  mindre	  bra	  utseende.	  Bra	  funkt-‐
ionalitet,	  kvalitet,	  energieffektivitet,	  pris	  och	  utseende,	  ok	  prestanda.	  	  

• funktionalitet:	   1,	  2,	  1,	  1,	  1,	  1,	  1,	  2,	  	  
• kvalitet:	   4,	  1,	  2,	  2,	  2,	  3,	  2,	  1,	  	  
• prestanda:	   3,	  4,	  3,	  5,	  3,	  2,	  5,	  3,	  	  
• lågt	  pris:	   5,	  6,	  5,	  3,	  6,	  6,	  3,	  6,	  	  
• energieffektivt:	   2,	  3,	  6,	  6,	  4,	  5,	  5,	  4,	  	  
• utseende:	   6,	  5,	  4,	  4,	  5,	  4,	  4,	  5,	  	  

Barnfamiljer:	   	   IIIII	  IIIII	  IIIII	  I	  

Märke:	  	   6	  Electrolux,	  5	  Husqvarna,	  Siemens,	  2	  Gorenje,	  Samsung,	  Vet	  ej,	  	  
Höjd:	  	   12	  fullhöjd,	  4	  delat	  
Varor:	   16	  tuber,	  4	  aluminiumburkar,	  7	  glasburkar,	  8	  tetrapack,	  13	  stora	  flaskor,	  14	  små	  flas-‐
kor,	  5	  plastburkar	  
Annat:	   jäst,	  buljong,	  ketchup,	  glasflaskor,	  2	  parfymer,	  2	  batterier,	  2	  snus,	  3	  medicin,	  kattmat	  i	  	  
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foliepkt,	  3	  ägg,	  färska	  örter,	  korvförpackad	  mat	  tex	  ärtsoppa,	  krydd-‐/mixpåsar,	  ost,	  torrjäst,	  man-‐
delmassa,	  salami,	  räkost	  (tub),	  hamburgedressing	  (tub),	  	  

Används:	   Dagligen:	  IIIII	  IIIII	  IIIII	   Veckovis:	  I	   	   Månadsvis:	  
Fördelar:	   Flexibelt.	  Hyllfördelningen	  –	  större	  plats	  längst	  ner.	  Att	  det	  är	  fack	  med	  skjutdörrar	  så	  
det	  inte	  ramlar	  ut,	  att	  de	  går	  att	  ta	  loss	  och	  göra	  rent.	  Lucka	  på	  översta	  facket.	  Genomskinliga	  hyllor.	  
Bra	  att	  mjölkpaket	  får	  plats.	  Finns	  ett	  extra	  utrymme	  för	  jättestora	  flaskor.	  Rymliga	  fack.	  Justerbara	  
fack.	  Lycka	  på	  översta	  hyllan.	  Ger	  med	  sig	  lite	  så	  att	  man	  kan	  trycka	  ner	  varor.	  Gott	  om	  plats.	  Lätt	  att	  
se.	  Lock	  på	  översta	  hyllan,	  ”vältskydd”	  i	  ena	  facket.	  	  
Nackdelar:	   Inget.	  Skulle	  vilja	  ha	  djupare	  hylla	  längst	  ner	  så	  att	  större	  PET	  plaskor	  fick	  plats.	  Trångt	  
–	  när	  man	  vill	  få	  plats	  med	  allt.	  För	  lite	  plats.	  Mer	  plats	  för	  stora	  flaskor.	  Dåligt	  att	  de	  inte	  går	  att	  
stänga	  ibland	  pga	  2	  l	  cola.	  För	  få	  justeringlägen.	  Outnyttjat	  utrymme	  (trasigt	  hyllfack).	  Inte	  bra	  ställa	  
ner,	  välter	  isf,	  inte	  för	  små	  flaskor	  måste	  kilas	  fast.	  Varorna	  välter	  när	  man	  öppnar	  för	  fort.	  För	  låga	  
kanter.	  	  
Onödiga	  lösningar:	   Ja:	  IIIII	  I	   	   Nej:	  IIIII	  IIIII	  	  
Om	  ja,	  vad?	   Äggförvaringen	  (går	  att	  ta	  bort).	  Äggplats.	  För	  mkt	  plats	  mellan	  fackhållarna.	  För	  få	  
fackhållare.	  Ägghållare.	  Äggfack.	  Äggfack.	  	  
Önskade	  varor	  i	  dörr:	  Nej.	  PET	  flaskor	  modell	  större.	  Vet	  ej.	  Vet	  ej.	  Mer	  plats	  för	  tex	  mjölkpkt.	  Nej.	  
Pålägg	  i	  burkar.	  Nej.	  Mjölkpaket	  på	  1,5	  l.	  Högre	  ketchupflaskor	  och	  1,5	  l	  flaskor.	  2	  l	  colaflaskor	  (för	  
breda).	  Nej.	  	  
Förbättringar:	  	  Djupare	  hyllplan	  längst	  ner!	  Glasflaskor	  som	  vippar	  behöver	  justeras	  även	  i	  bredd.	  Mer	  
alternativ	  för	  justering	  av	  hyllplan.	  De	  facken	  högt	  upp	  bör	  vara	  genomskinliga.	  Fler	  justeringläge.	  
Utveckla	  ”att	  klämma	  dit	  saker”.	  Elastiska	  band.	  Varor	  som	  vippar.	  Högre	  kant	  på	  någon	  hylla.	  	  
Olämpliga	  varor:	   Ja:	  IIIII	  IIIII	  I	   	   Nej:	  IIIII	  
Om	  ja,	  varför?	  	  Större	  förpackningar,	  begränsat	  djup	  på	  hyllor.	  Glasburkar	  –	  för	  osäkert.	  Glasflaskor	  
som	  vippar.	  Medicin	  då	  det	  inte	  går	  att	  låsa.	  För	  tunga	  och	  stora.	  För	  stora.	  Tunga	  och	  stora	  typ	  vat-‐
tenmelon,	  julskinka.	  Medicin	  då	  det	  ej	  finns	  något	  fack	  att	  låsa.	  Syltburkar	  är	  för	  låga	  (andra	  låga	  
varor).	  Öppnade	  förpackningar.	  Mjölk,	  den	  kan	  välta.	  	  
Mer	  utrymme:	  	   Ja:	  IIIII	  II	   	   Nej:	  IIIII	  IIII	  

Justering:	   Lyft	  bort	  och	  sätt	  på	  annan	  plats.	  De	  sitter	  hårt.	  Bra.	  Vet	  ej.	  Ej	  bra	  då	  det	  inte	  går	  att	  
justera.	  Endast	  ta	  bort	  ett	  fack	  i	  så	  fall.	  Bra.	  Flytt	  av	  tomma	  hyllplan.	  Bra.	  Bra.	  Bra.	  Dra	  ut	  facket,	  
ändra	  våningsplan.	  Dras	  ut	  och	  flyttas	  (som	  en	  ugn).	  Bra.	  Lätt	  att	  flytta	  om.	  Bra.	  	  
Behov	  av	  justering:	   Ja:	  IIIII	  IIIII	  I	   	   Nej:	  IIIII	  
Om	  ja,	  när?	  	   Varierande	  höjd	  på	  förpackningarna.	  Beroende	  på	  vad	  man	  önskar	  ställa	  där	  men	  
framförallt	  när	  högre	  flaskor	  ska	  stå	  där.	  För	  olika	  stora	  förpackningar	  både	  längd	  och	  bredd.	  För	  att	  
få	  plats	  med	  olika	  stora	  flaskor	  mm.	  Om	  man	  ska	  ställa	  in	  en	  större	  flaska	  etc.	  Vid	  städning.	  När	  man	  
handlat.	  För	  attfå	  plats	  med	  vissa	  produkter.	  Föratt	  få	  plats	  med	  tex	  fler	  höga	  förpackningar.	  I	  början	  
då	  alla	  höjder	  är	  på	  samma	  plan	  (liknande	  varor).	  Ibland,	  för	  att	  få	  in	  höga	  föremål.	  	  
Rengöring:	  	   Diska	  ur,	  fungerar	  bra.	  Besvärligt	  att	  få	  bort	  hyllfacken	  för	  att	  göra	  rent.	  Är	  rädd	  att	  de	  
ska	  spricka	  om	  man	  tar	  i	  för	  hårt.	  Helt	  ok.	  Diskas	  för	  hand.	  Lätt	  att	  ta	  ur	  och	  diska.	  Bra.	  Bra.	  Sådär!	  
Går	  bara	  att	  diska	  2	  hyllor	  åt	  gången	  i	  maskin.	  Bra.	  Bra.	  Plocka	  ur	  och	  diska	  av.	  Plockar	  ur	  varorna,	  
torkar	  ur	  med	  trasa,	  ev	  ta	  ur	  och	  diska.	  Bra.	  Manuellt	  (bra).	  Lite	  svårt	  att	  få	  rent	  på	  endel	  hyllplan.	  	  
Rengöring	  (ggr/år):	  Vet	  ej,	  Vet	  ej,	  12,	  2,	  2,	  6,	  24,	  2,	  4,	  2,	  4,	  10,	  12,	  Vet	  ej,	  Vet	  ej,	  Vet	  ej	  



	   	   Bilaga	  2:e	  
	  

	  

Sammanställning	  egenskaper:	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda,	  energieffektivitet,	  pris	  och	  utse-‐
ende.	  Mindre	  bra	  funktionalitet,	  bra	  kvalitet,	  prestanda,	  energieffektivitet,	  utseende	  och	  ganska	  högt	  
pris.	  Mycket	  bra	  kvalitet,	  energieffektivitet	  och	  utseende,	  bra	  funktionalitet	  och	  prestanda,	  ok	  pris.	  
Bra	  funktionalitet,	  energieffektivitet	  samt	  utseende,	  ok	  prestanda	  och	  pris,	  mindre	  bra	  kvalitet.	  Myck-‐
et	  bra	  kvalitet,	  bra	  prestanda	  och	  utseende,	  ok	  funktionalitet,	  energieffektivitet	  och	  pris.	  Bra	  funkt-‐
ionalitet,	  kvalitet,	  prestanda	  och	  energieffektivitet,	  ok	  pris	  och	  utseende.	  Bra	  funktionalitet	  och	  kvali-‐
tet,	  ok	  prestanda,	  mindre	  bra	  pris,	  dålig	  energieffektivitet,	  mycket	  dåligt	  utseende.	  Bra	  funktionalitet,	  
kvalitetoch	  prestanda,	  ok	  pris	  och	  utseende,	  mindre	  bra	  energieffektivitet.	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet	  
och	  prestanda,	  ok	  energieffektivitet,	  pris	  och	  utseende.	  Mycket	  bra	  utseende,	  bra	  funktionalitet,	  kvali-‐
tet,	  prestanda	  och	  energieffektivitet,	  ok	  pris.	  Mycket	  bra	  utseende,	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  pre-‐
standa	  och	  energieffektivitet,	  mindre	  bra	  pris.	  Mycket	  högt	  pris,	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  pre-‐
standa,	  ok	  energieffektivitet	  och	  utseende.	  Bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda,	  energieffektivitet	  
och	  utseende,	  mindre	  bra	  pris.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda,	  energieffektivitet	  och	  
pris,	  ok	  utseende.	  Mycket	  bra	  kvalitet	  och	  utseende,	  ok	  funktionalitet	  och	  prestanda,	  dålig	  energief-‐
fektivitet,	  mycket	  lågt	  pris.	  Bra	  kvalitet,	  prestanda	  och	  utseende,	  ok	  funktionalitet,	  energieffektivitet	  
och	  pris.	  	  

• funktionalitet:	   1,	  2,	  2,	  1,	  1,	  1,	  5,	  2,	  4,	  1,	  1,	  2,	  3,	  2,	  2,	  1,	  	  
• kvalitet:	  	   2,	  1,	  4,	  1,	  5,	  3,	  4,	  3,	  1,	  4,	  4,	  1,	  5,	  1,	  1,	  2,	  	  
• prestanda:	   6,	  4,	  5,	  2,	  3,	  4,	  3,	  5,	  2,	  5,	  3,	  5,	  6,	  4,	  3,	  5,	  	  
• lågt	  pris:	  	   5,	  6,	  6,	  2,	  6,	  5,	  2,	  6,	  6,	  6,	  5,	  3,	  4,	  5,	  4,	  6,	  	  
• energieffektivt:	  	   3,	  3,	  3,	  1,	  2,	  2,	  1,	  4,	  5,	  3,	  2,	  4,	  1,	  3,	  5,	  4,	  	  
• utseende:	   4,	  5,	  1,	  2,	  4,	  6,	  6,	  1,	  3,	  2,	  6,	  6,	  2,	  6,	  6,	  3,	  	  

Storhushåll:	   	   IIIII	  IIII	  

Märke:	   Bosch,	  Cylinda,	  3	  Electrolux,	  2	  Electro	  Helios,	  Vet	  ej,	  Husqvarna,	  	  
Höjd:	   5	  fullhöjd,	  4	  delat	  
Varor:	   8	  tuber,	  4	  aluminiumburkar,	  6	  glasburkar,	  5	  tetrapack,	  4	  stora	  flaskor,	  7	  små	  flaskor,	  4	  
plastburkar	  
Annat:	  	   2	  bakmargarin,	  ost,	  ketchup,	  buljong,	  ägg	  

Används:	   Dagligen:	  IIIII	  II	   Veckovis:	  II	   	   Månadsvis:	  
Fördelar:	   Rymligt.	  Det	  är	  ganska	  stora	  och	  breda	  hyllor.	  Plats	  för	  tetrapkt.	  Många	  hyllor.	  Gott	  
om	  hyllor.	  Hyllor	  med	  kant.	  Går	  att	  ta	  ur	  och	  tvätta	  av.	  Okej	  kylskåp.	  	  
Nackdelar:	  	   Vissa	  stora	  förpackningar	  passar	  inte.	  Att	  de	  efter	  några	  år	  blir	  sköra	  och	  går	  sönder.	  
Går	  sönder.	  Inte	  djupa	  nog.	  Osymetriska	  fack.	  Facken	  kunde	  vara	  något	  djupare.	  Att	  ketchupflaskan	  
kan	  välta	  ut	  om	  om	  inte	  facket	  är	  fullt.	  Lite	  för	  trånga	  gärna	  lite	  mer	  djup.	  	  
Onödiga	  lösningar:	   Ja:	  I	   	   Nej:	  IIIII	  III	  
Om	  ja,	  vad?	   Ägghållare.	  	  
Önskade	  varor	  i	  dörr:	  Stort	  juice	  paket.	  Nej.	  Stora	  PET	  flaskor.	  1,5	  –	  2	  l	  PET	  flaskor.	  Ägg.	  Nej.	  Grönsa-‐
ker	  typ	  gurka	  som	  inte	  ska	  ha	  det	  för	  kallt.	  	  
Förbättringar:	  Hållare	  för	  skivad	  ost.	  Djupare	  hyllor.	  ”Reling”	  över	  kanten	  för	  stöd	  för	  höga	  plastflas-‐
kor.	  	  
Olämpliga	  varor:	   Ja:	  IIIII	   	   Nej:	  IIII	  
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Om	  ja,	  varför?	  Kolsyrade	  drycker	  eftersom	  dom	  skakas	  om	  onödigt	  mkt.	  Mjölk	  skvätter.	  Höga	  smala	  
flaskor,	  dessa	  välter	  lätt	  när	  dörr	  öppnas.	  För	  tunga.	  Mjölkprodukter	  vill	  jag	  ha	  längre	  in.	  	  
Mer	  utrymme:	  	   Ja:	  IIIII	  I	   	   Nej:	  III	  

Justering:	   Ingen	  justering	  tillgänglig.	  Sådär.	  Bra.	  Mindre	  bra.	  Bra.	  Funkar	  men	  flyttar	  bara	  när	  
man	  tar	  urför	  tvätt.	  Bra.	  Sådär.	  
Behov	  av	  justering:	   Ja:	  III	   	   Nej:	  IIIII	  I	  
Om	  ja,	  när?	  	   När	  något	  är	  lite	  högre.	  Tätare	  delning	  i	  höjdled	  för	  att	  själv	  bestämma	  mellanrummen	  
mellan	  facken.	  	  
Rengöring:	   Disktrasa	  och	  balja	  med	  såpa.	  Plasten	  är	  svår	  att	  få	  ren.	  Jag	  kan	  ta	  bort	  mina	  hyllor	  
helt.	  Bra.	  Mindre	  bra.	  Bra.	  Osmidig.	  Bra.	  Bra	  men	  borde	  göras	  oftare.	  	  
Rengöring	  (ggr/år):	  2,	  4,	  Vet	  ej.	  Inte	  ofta	  nog.	  12,	  26,	  2,	  Vet	  ej.	  2,	  
Sammanställning	  egenskaper:	  Bra	  funktionalitet,	  prestanda	  och	  utseende,	  ok	  kvalitet	  och	  pris,	  mindre	  
bra	  energieffektivitet.	  Bra	  prestanda,	  energieffektivitet	  och	  utseende,	  ok	  funktionalitet,	  kvalitet	  och	  
pris.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda	  och	  energieffektivitet,	  mindre	  bra	  pris	  och	  utse-‐
ende.	  Mindre	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  pretstanda	  och	  energieffektivitet,	  lågt	  pris	  och	  dåligt	  utse-‐
ende.	  Mycket	  bra	  funktionalitet,	  kvalitet,	  prestanda,	  energieffektivitet,	  pris	  och	  utseende.	  Mycket	  bra	  
kvalitet,	  prestanda,	  enegieffektivitet,	  pris	  och	  utseende,	  bra	  funktionalitet.	  Mycket	  bra	  funktionalitet	  
och	  prestanda,	  mindre	  bra	  energieffektivitet	  och	  pris,	  dålig	  kvalitet	  och	  utseende.	  Ok	  kvalitet,	  pre-‐
standa,	  energieffektivitet	  och	  utseende,	  mindre	  bra	  funktionalitet	  och	  pris.	  	  

• funktionalitet:	  	   1,	  2,	  2,	  1,	  2,	  2,	  1,	  1,	  1,	  	  
• kvalitet:	   2,	  1,	  1,	  5,	  1,	  3,	  2,	  2,	  3,	  	  
• prestanda:	   3,	  4,	  4,	  6,	  5,	  4,	  5,	  4,	  2,	  	  
• lågt	  pris:	   5,	  5,	  5,	  2,	  6,	  6,	  6,	  5,	  6,	  	  
• energieffektivt:	   6,	  3,	  6,	  4,	  4,	  1,	  3,	  3,	  5,	  	  
• utseende:	   4,	  6,	  3,	  3,	  3,	  5,	  4,	  6,	  4,	  	  

	  


