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Sammanfattning 
 
Arbetets syfte är att på ett metodiskt vis utveckla en produkt i form av ett 

växthus för inom- och utomhusbruk, på uppdrag av ett utomstående företag. En 

förstudie utfördes för att bredda kunskapen kring växters krav och behov. 

Därefter undersöktes även vilka krav och önskemål odlarna ställer på en produkt 

av denna karaktär. Enkät- och intervjusvar blev grunden för många beslut kring 

funktion och utseende. Dessutom låg fokus på att utveckla en trendig och hållbar 

produkt. Utvecklingen följde en arbetsprocess utvecklad av Pahl och Beitz som 

består av 4 olika faser: planering/specifikation, konceptuell design, 

konceptutveckling och detaljdesign. 

 

Resultatet blev ett växthus med möjlighet för odling i jord och kruka. Locket till 

växthuset fungerar som avställningsbänk och inkapslar en syntetisk belysning 

som hjälper växterna frodas i karga nordiska miljöer. I locket finns även ett 

bevattningssystem som underlättar bevattning för användaren. Genom en 

modulär konstruktion erbjuds användaren 360 graders åtkomst till växterna 

från jordnivå. 
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Abstract 
 
The degree project’s purpose was to develop a product following a 
methodological approach. The product was a miniature greenhouse for indoor 
and outdoor use, commissioned by a company. The goal of the project was to 
develop an entire product. An extensive prestudy was performed focused on 
understanding plants and their needs. Wishes and demands of users were 
collected by questionnaires and interviews. The answers collected became the 
basis for many decisions regarding function and form. Furthermore, a lot of focus 
was on developing a trendy and sustainable product. The development process 
followed Pahl and Beitz’s model which consists of 4 phases: 
Planning/specification, Conceptual design, Concept development and Detail 
design. 
 
The result is a greenhouse with the possibility for growing in pots or soil. The lid 
acts as a storage space and encapsulates the synthetic lights that will help the 
plants grow, especially in climates with less sun. The lid also contains a system 
that makes watering the plants easier. The modular construction gives the user 
360-degree access to the plants from soil level.  
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1 Introduktion 
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom ämnet Integrerad 

produktutveckling vid Högskolan i Skövde om utvecklingen av ett växthus avsett 

för inom- och utomhusbruk. Arbetet utfördes på uppdrag av företaget The Best 

of Sweden AB. Produktutvecklingsprocessen behandlar processen från 

produktidé till slutligt konceptförslag inklusive detaljritningar, 

monteringsmanual och marknadsföringsmaterial. 

1.1 Bakgrund 
Best of Sweden är en kreativ byrå där marknadskommunikation står i fokus. 

Företagets produktidé är att utveckla ett komplett växthus för både inom- och 

utomhusbruk, som funktionell inredningsdetalj och möbel. Att odla växter 

hemma är ingenting nytt men behovet att odla inomhus har ökat för människor 

boende i trånga områden eller i lägenhetskomplex. Odling inomhus genomförs 

av ett flertal anledningar, bland annat för att gro ätbara växter men även för 

estetiken. Genom att odla växter inomhus förbättras luften, växter växer genom 

fotosyntes och för att göra det absorberar de koldioxid från luften och avger 

syre. Växter tar även upp vatten genom sina rötter vilket fördunstar genom 

lövporer och ger förångande kylning samt bättre luftfuktighet (Falkenberg, 

2011). Just därför söker Best of Sweden att utveckla en produkt som möjliggör 

odling i hemmet. Produkten skall fungera både inne och ute och skall smälta in i 

miljön. Produkten är tänkt att heta HappyBox och kommer i framtiden att 

produceras i flera varianter av storlekar. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget var att utveckla ett kompakt och litet växthus som är anpassningsbart 

för flera typer av växter och odlingsmetoder. Växthuset skall vara lätt att 

integrera i hemmet och verka både som ett växthus men även som en fristående 

möbel. Den skall kunna vara utomhus exempelvis på balkongen, likväl inomhus i 

lägenhet eller hus. Växthuset är även menat att konstrueras för att monteras och 

demonteras enkelt av kunden. Paketeringen av växthuset skall vara platt och 

kompakt för att vara kostnadseffektiv. Målet för projektet var att utveckla ett 

komplett växthus med detaljritningar, monteringsmanual, hållfasthetsanalys, 

paketering och att den är användbar och uppskattad av användarna. 

 

Montering skall gå att genomföra smidigt och enkelt av en användare. Produkten 

skall vara väl anpassad för en stor variation av växter, allt ifrån kryddor till 

sallader och tomater. Den primära målgruppen är odlingsintresserade och 

inredningsmedvetna människor. 
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1.3 Planering och metodik 
Produktutvecklingsprocessen för detta arbete följer en modell utvecklad av Pahl 

och Beitz där processen består av 4 olika faser: planering/specifikation, 

konceptuell design, konceptutveckling och detaljdesign. Enligt modellen så 

inleds arbetet med förtydligande av uppdraget och införskaffande av 

information om lösningsutrymmet samt begränsningar. I den konceptuella 

designfasen etableras funktionsstrukturer och passande lösningsprinciper 

eftersöks. Konceptutvecklingen innebär att fastställa slutliga funktioner och 

formgivning. Slutliga detaljdesignfasen innehåller aktiviteter såsom 

dimensionering, val av material, skapande av ritningar och återkoppling av all 

dokumentation från utvecklingen (Pahl & Beitz, 2013).  

 

Designmetoder planerades även att användas för varje fas baserat på tidigare 

erfarenheter samt metoder som ansågs passande till detta projekt, se Figur 1. 

Anledningen varför den här planeringen valdes var för att den ger utrymme till 

att förtydliga uppdraget och lämpar sig vid utveckling av en komplett produkt. 

Detta var lämpligt då uppdraget inledningsvis var relativt diffust och kunskapen 

inom projektgruppen behövde stärkas inom området odling och växthus. Syftet 

med planeringen var att inkludera metoder som var relevanta och effektiva att 

utföra under utvecklingsprocessen. I fasen planering/specifikation planerades 

en marknadsundersökning, litteraturstudie, samt en kundundersökning. 

Efterföljande faser inkluderade metodik som tillämpats med goda resultat i 

tidigare projekt. Målet var att kunna följa en process som var rationell, effektiv 

och givande. 
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Figur 1 – Produktutvecklingsprocessen i examensarbetet (baserad på Pahl & Beitz, 2013) 
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2 Förstudie 
Det huvudsakliga syftet med förstudien var att klargöra uppdraget och utveckla 

specifikationer. Detta innebär att samla information om krav och begränsningar 

(Pahl & Beitz, 2013). För att uppnå detta ansågs det lämpligt att genomföra 

litteraturstudier, kundundersökningar och marknadsundersökningar för att 

samla en stor mängd information och därmed lägga grunden för att kunna 

utveckla en användbar och uppskattad produkt. 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes med målet att kunna etablera kravspecifikationer 

samt att skapa förståelse kring vilka egenskaper ett användbart och uppskattat 

växthus bör kunna erbjuda. Definitionen av ett växthus är en byggnad med syftet 

att skapa ett klimat lämpligt för odling och består generellt av genomskinliga 

material, för att släppa in ljus och värme utan att släppa ut värmen 

(Nationalencyklopedin, 2018). Majoriteten av litteraturen som hittades 

innefattade dock fullskaliga växthus och ytterst lite information existerade 

gällande kompakta eller miniatyrväxthus. Det ansågs lämpligt att betrakta 

informationen om fullskaliga växthus för att därefter skala ned eller avgränsa 

funktioner. De huvudsakliga funktionerna antogs vara samma oberoende av 

storlek. 

2.1.1 Hur fungerar ett växthus 
Att förstå hur ett växthus fungerar och bör konstrueras innefattar en hel del 

principer. Dels för att växthuset kommer att befinna sig i en stor variation av 

miljöer men även för att ta hänsyn till en stor variation av växter. Ett växthus är 

generellt menat att använda det externa klimatets förhållande till att förbättra 

och skapa ett optimalt klimat inomhus (von Elsner et al., 1999). Traditionella 

växthus har normalt storleken 5 till 15 kvadratmeter för privatpersoner och de 

viktigaste egenskaperna för dessa är placering baserat på solljus, vind och 

planhet, samt god ventilation (Glashusen, 2016). Att skapa ett perfekt klimat för 

odling i ett fullskaligt växthus innefattar bland annat uppvärmning, isolering, 

skuggning, kylning, värmetillförsel och syrenivåer (Vanthoor et al., 2011a). 

En nyckelfunktion för ett växthus är att släppa in ljus och därför är majoriteten 

av växthus bestående av glas eller hårdplast. I norra Europa används främst glas 

för att materialet har låg nedbrytning, låg termisk strålningsöverföring samt hög 

synlig strålningsöverföring (von Elsner et al., 1999).  

Miniatyrväxthus i kommersiellt syfte består av tunnelliknande konstruktioner 

som är 30 till 180 centimeter höga och 100 till 200 centimeter breda. Dessa är 

primitivt konstruerade i trä eller stål, med plastöverdrag i syfte att skydda mot 

dåliga väderförhållanden och öppna sidor för ventilering(von Elsner et al., 1999). 
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2.1.2 Ljustillförsel 
Ljustillförsel är en av de viktigaste aspekterna för ett växthus. Växthuset i detta 

projekt är tänkt för inomhusbruk och därför kommer artificiell ljustillförsel 

krävas. Dessutom kan artificiellt ljus behövas även för utomhusbruk i länder 

med få soltimmar. Vilken typ av ljustillförsel som används spelar stor roll för 

effekten det har på växterna. I likhet med det mänskliga ögat så är växternas 

fotosyntes känslig för olika våglängder (Bergstrand & Schüssler, 2012). 

Växtbelysningens ljusstyrka bör anges i enheten μmol/m²s, vilket är det absoluta 

måttet på mängden fotosyntestaktivt ljus som faller på en yta (Bergstrand & 

Schüssler, 2012). På marknaden finns det exempelvis LED-växtlampor som 

erbjuder 400 μmol/m²s med ett avstånd på 20 centimeter från växterna och 

belyser ett område med diameter 30 centimeter (Jula, 2018b). 

Glöd- och halogenlampor 

Glödlampor har en livslängd på 1000 timmar medan halogenlampor håller 

ungefär tre gånger så lång tid (Holm, 2016). Genom glödlampor blir 5 % av 

energin ljus och resten blir värme. Halogenlampor gör om 6,5 till 7,5 % av 

energin till ljus och är alltså 30 till 50 % effektivare än glödlampor. EU vill att alla 

glödlampor byts mot effektivare alternativ och samma sak förväntas också 

hända halogenlamporna (Göteborg Energi, 2018). Därför är varken glödlampor 

eller halogenlampor rekommenderade alternativ. 

Fluorescerande ljuskällor och högintensiva urladdningsljus  

Ett alternativ för att framställa artificiellt ljus är genom elektrisk urladdning i 

elektriskt ledande gas. Exempelvis fluorescerande ljuskällor (lysrör och 

lågenergilampor) eller högintensiva urladdningsljus (HID). HID-lampor 

använder olika typer av gaser som kvicksilverånga, metallisk halogenid och 

natrium under högt tryck. Ett lysrör förväntas hålla 15 000 timmar och de 

rekommenderas till att användas om syftet är att ha dem tända länge. En negativ 

aspekt är att de innehåller kvicksilver i form av ånga som är en giftig tungmetall 

(Energirådgivningen, 2016). Lysrör sprider ljus runt hela röret och spiller 

därmed mycket ljus som ofta måste samlas ihop med reflektorer för att skapa en 

riktning. Modernare och energieffektivare LED-lysrör finns som alternativ 

(Holm, 2016). 

LED-belysning 

LED-lampor använder ungefär 20 % av elektriciteten som en vanlig glödlampa 

kräver och håller i snitt 25 000 timmar. LED-lampor kan ge en belysning som 

motsvarar ungefär 60 Watts glödlampor. LED-lampor är fria från tungmetallen 

kvicksilver, släpper inte ut UV-ljus och går att installera med dimmer. Eftersom 

LED kräver mindre energi än glödlampor blir därför energikostnaden mycket 

lägre. LED-lampor finns i olika storlekar och former med tillhörande socklar 

vilket gör dem flexibla att använda i många olika sammanhang (Holm, 2016). 
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En undersökning har jämfört olika typer av växthusbelysningar med hjälp av 

livscykelanalyser. Resultatet av undersökningen visar fördelarna med att byta ut 

konventionella växtbelysningar som glödlampor eller natriumlampor mot LED 

belysning. Detta resultat togs fram genom att jämföra förbrukning av energi och 

miljöfarliga utsläpp under produkternas livslängd. Negativ miljöpåverkan 

estimeras kunna minskas med 67 till 90 % om LED används istället för 

natriumlampor eller glödlampor (Zhang et al., 2017). 

Ljusets effekt på plantorna 

Det optimala avståndet från ljuskälla till planta, då plantan har teoretisk 

förutsättning att absorbera 100 % av ljuset, har i en artikeln skriven av Rehman 

et al. (2017) beräknats vara ungefär 30 centimeter. Spridningen av ljus följer 

lagen om omvänd proportionalitet mot avståndet i kvadrat, vilket gör att om 

avståndet ökas till 60 centimeter innebär det att plantan endast nås av 25 % ljus. 

Detta är den allmänna formeln: 
           

           
 
        

 

        
  och i exemplet 

 

 
  

   

   
 

representerar X mängden ljus som når plantan om avståndet ökar från 30 till 60 

centimeter. Det längsta avståndet mellan ljuskällan och plantan bör därför hållas 

så nära 30 centimeter som möjligt. LED-ljus har fördelen mot många andra typer 

av ljuskällor att inte hettas upp till samma grad och kan därför placeras betydligt 

närmare växter utan att skada dem (Rehman et al., 2017). 

 

Enligt Rehman ligger våglängderna hos ljus som kan förväntas ha positiv effekt 

på växter i spannet 400 till 720 nanometer. Ytterligare nämnvärt är 720 till 1000 

nanometer som skall ha en viktig roll för frön som gror. Rött ljus, cirka 610 till 

720 nanometer, påverkar fotosyntesen och ökar märkbart plantors tillväxt. Blått 

ljus, cirka 400 till 520 nanometer, ökar plantornas pigments absorptionsförmåga 

och ger stor ökning av fotosyntes hos växter (Rehman et al. 2017).  

 

Effekten på fotosyntesen har i laboratorietester visats vara störst av rött och 

blått ljus, till skillnad från exempelvis grönt och gult ljus, cirka 500 till 600 

nanometer (Bergstrand och Schüssler, 2012). 

2.1.3 Ventilation 
För att ett växthus skall fungera krävs god ventilation. I en studie genomförd av 

Vanthoor et al. (2011) analyserades ett primitivt byggt växthus i Spanien, med 

avsikt att simulera och försöka avgöra hur växthuset kan förbättras. Bland annat 

studerades och ändrades ventilationen. Studien visade att en ventilationsarea på 

22 % av golv-arean gav en betydligt bättre skörd än tidigare 13 % av golv-arean. 

Ventilationen för ett växthus mäts genom att addera den totala ventilationsarean 

för väggar och tak och dividera den med växthusets golvarea. Studien 

innefattade dock ett växthus placerat i Spanien och att göra samma ändringar i 

Sverige garanterar inte samma resultat. Detta är för att den mest avgörande 

parametern för hur ett växthus presterar är klimatet växthuset befinner sig i. 
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Optimalt är att kunna justera mängden ventilering efter säsongen och 

placeringen (Vanthoor et al., 2011b). 

 

Hur det här appliceras på HappyBox medför en del antaganden då det inte finns 

någon klar källa på ventilering för inomhusbruk. Ventileringsutformningen bör 

därför beakta att möjligtvis inkludera ett ventileringsspann för att kunna justera 

ventilationsarean för växterna. 

2.1.4 Odlingsmetoder 
För att utveckla ett växthus krävs kunskap om odling och därmed olika 

odlingsmetoder. Olika metoder bör kunna tillämpas i HappyBox för att 

produkten skall vara eftertraktad av flera typer av användare. Mycket tid lades 

ned på att studera hur olika växter kan odlas och med vilka metoder. Framförallt 

var syftet att besvara frågeställningen vad växter behöver för att gro och växa 

effektivt, för att därefter tillämpas i HappyBox. Vilka metoder som undersöktes 

baserades på kundbehovsinsamlingen, marknadsanalysen och företagets förslag. 

Odling i jord 

Den första odlingsmetoden avsedd att tillämpas i produkten var att plantera 

växterna i jord vilket är den vanligaste odlingsmetoden. Till att börja med kräver 

ofta växter som odlas i jord värme, ljus och skydd mot väder och vind (Maguire, 

2013). Behållaren till jorden som växterna odlas i saknar betydelse, bara den är 

stor nog och har bra dränering. Utan dränering får inte växterna tillräckligt med 

syre och kommer därför inte att kunna gro (Stebbings, 2010). Storleken på 

odlingskärl rekommenderas vara dimensionerade med djupet och bredden 30 

centimeter. Detta är för att kunna odla en stor variation växter. Det finns dock 

växter som till exempel rabarber som kräver 90 centimeter i bredd (Maguire, 

2013). Odlingsbehållarens storlek påverkar användbarheten och åtkomsten. 

Jordbäddar rekommenderas till exempel att inte vara bredare och djupare än 

120 centimeter, för att möjliggöra användaren att sköta om växterna (Stebbings, 

2010). 

 

Storleken på jordkärlet kommer också påverka skötseln då mindre kärl kräver 

betydligt mer vatten och näring eftersom de torkar fortare. Detta kan vara viktigt 

att ta i beaktning om växthuset skall innefatta avgränsningar mellan olika 

jordsorter eller plantor. För bevattningen av växterna rekommenderas 

dräneringsmaterial att användas för att vattnet enkelt ska kunna dräneras. Att 

enbart tillämpa hål för dränering fungerar men genom att använda 

dräneringsmaterial som stenar, grus eller polystyren-paketeringsmaterial ser de 

till att hålen inte stockar igen av rötter eller jorden (Maguire, 2013).  

 

Odling i jord medför även risk för att utsätta växterna för skadedjur även om 

växthuset är inomhus. För att ge ett naturligt skydd mot skadedjur och samtidigt 
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ge ett visuellt intressantare uttryck är det vanligt att blanda grönsaker, blommor 

och kryddor i samma jord (Fritsch & Gallimore, 2007). 

 

Det är enligt Fritsch och Gallimore underförstått att odlare inte planterar alla 

typer av växter i växthus, exempelvis hungriga växter som majs eller stora 

grödor som rovor och potatis. Växter som har en kort säsong kan trivas i ett 

växthus, bland dessa inkluderas olika typer av sallad som rucola, vårklynne, 

ängssyra och salladshuvuden. Kryddor som basilika, rädisa, vitlök och salladslök 

passar också bra att ha inomhus. Bär och citrusfrukter går också att odla 

inomhus men med mer varierande resultat om man saknar erfarenhet (Fritsch & 

Gallimore, 2007). 

Hydroponisk odling 

Företaget uttryckte ett intresse om existerande lösningar på marknaden som 

använde hydroponiska metoder. Hydroponisk odling betyder vetenskapen att 

odla eller producera växter i näringsrika lösningar istället för jord. Hydroponisk 

odling erbjuder många för- och nackdelar, fördelarna inkluderar kontrollerad 

miljö, effektivitet, lättillgänglig näring och att pH-värdena är enkla att justera. De 

negativa aspekterna inkluderar att plantorna är mer utsatta mot sämre 

näringsförhållanden, kräver kunskap inom området och eventuella sjukdomar 

sprids fort mellan plantorna (Benton Jones Jr., 2005). 

 

Hydroponiska odlingsmetoder innefattar inte enbart att använda en 

vattenlösning som man lägger rötterna i. Metoden kan innefatta att odla i grövre 

sand eller grus, så länge det är effektiv dränering och konstant vattentillförsel. 

En hydroponisk odlingsmetod är ’The Dutch Bucket Method’ som innebär att 

använda flera odlingskärl med sammankopplad dränering och ett pumpsystem 

som kontinuerligt pumpar näringslösningen tillbaka till varje odlingskärl. Det 

finns även ett hyllsystem för hydroponisk odling där växterna befinner sig på ett 

plan ovanför vattenytan med rötterna i vatten, en näringslösning cirkulerar 

konstant i vattnet. Detta system är väldigt enkelt att göra, billigt och kräver 

väldigt lite skötsel (Roberto, 2003). 

 

Ytterligare en hydroponisk odlingsmetod är Aeroponics varvid växterna och 

rötterna är belagda i luften. Med ett pumpsystem cirkulerar en näringslösning 

och droppar ned på rötterna eller eventuellt besprutar rötterna. För besprutning 

krävs det att luftfuktigheten alltid är 100 %. Systemet är självförsörjande till stor 

del men vid eventuella fel på systemet dör plantorna väldigt lätt (Roberto, 2003). 
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2.2 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning genomfördes med avsikt att klargöra vad för 

existerande produkter den nuvarande marknaden har att erbjuda. 

Marknadsundersökningen innefattade enbart miniatyrväxthus och växthus 

avsedda för balkonger och terrasser för att avgränsa från allt för stora växthus. 

2.2.1 Hindö 
Hindö är ett växthus för inom- och utomhusbruk från IKEA, se Figur 2. Växthuset 

erbjuder odling av grönsaker, örter, bär och förvaring av krukor samt andra 

tillbehör (IKEA, 2018a). Hyllornas höjd kan anpassas och fötterna kan höjas eller 

sänkas. Växthuset är anpassat för att kunna förankras vid vägg och balkong 

(IKEA, 2018a). Hindö inkluderar två olika varianter ett högt skåp med höjden 

144 centimeter samt ett kortare skåp med höjden 82 centimeter, båda innefattar 

en maxbelastning på 25 kilogram per hyllplan (IKEA, 2018a). 

 
Figur 2 – Hindö (IKEA, 2018a) 

2.2.2 Juliana City Green House 
Juliana City Green House är utvecklat för att fungera som fristående samt mot 

väggar och på balkonger. Växthuset kan enkelt förflyttas om tillhörande fyra hjul 

har monterats (Juliana, 2018). Storleksmässigt är denna produkt mycket lik 

IKEAs växthus dock särskiljer sig produkterna markant vad gäller pris då 

Julianas växthus är 4400 kronor dyrare. Utseendemässigt är det ett mer robust 

och kompakt växthus, se figur 3. Hyllplanen är justerbara i höjdled och är enkla 

att ta ut ur växthuset. Hyllorna är tillverkade i trä och utformade för att kunna 

ställas direkt på matbordet (Juliana, 2018). 

 
Figur 3 - Juliana City Green House (Juliana, 2018) 

Till skillnad från IKEA erbjöd Juliana kundomdömen till deras produkter via 

Trustpilot. Dessa undersöktes för att ta reda på vad användarna tyckte om 

produkten. Omdömena hjälpte till att skapa en bild av vilka krav användarna 

ställer på en produkt av denna karaktär samt vad för problem användarna har 

med produkten. Trustpilot är en hemsida för användare att lämna omdömen på 
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alla möjliga produkter, alla kunder är välkomna att lämna recensioner och är 

publika omedelbart utan censur. Dock krävs dokumentation för att bevisa att 

köp-upplevelsen är genuin (Trustpilot, 2018).  

Växthuset från Juliana har en 8,3 av 10 i betyg från 179 omdömen, de positiva 

recensionerna inkluderar utseende, storleken, kvalitén och montage. De negativa 

omdömena inkluderade trasiga delar, saknade delar, instabil konstruktion, dålig 

förpackning, priset men främst att manualen var svår att förstå (Trustpilot, 

2018). 

2.2.3 Växthushylla 
Växthushyllan från Jula var ett billigare alternativ på marknaden med priset 199 

kronor, se Figur 4. Produkten består av en stålrörsstomme och ett genomskinligt 

PVC-överdrag med dragkedjor för enkel åtkomst. Monteringen sker i 4 steg med 

35 delar och totalt 6 unika delar (Jula, 2018a). 

 
Figur 4 – Växthushyllan (Jula, 2018a) 

Jula erbjuder kundrecensioner om produkten och Växthushyllan har en poängen 

4,1 av 5 baserat på 101 omdömen. De positiva recensionerna inkluderar lätt 

montering, bra storlek, skyddar växterna mot väder och att den är billig (Jula, 

2018a). De negativa recensionerna inkluderade att plastöverdraget satt dåligt 

och var svårstängt, instabil konstruktion, blåser lätt omkull och att den inte 

skyddar mot insekter samt sniglar (Jula, 2018a). 

2.2.4 Iterativ marknadsundersökning 
Under ett möte med företaget presenterades resultaten från förstudien men de 

ansåg inte riktigt att någon av produkterna från marknadsundersökningen 

passande till vad de ville utveckla. Istället föreslog de att fokusera 

marknadsundersökningen på mindre lösningar som små drivbänkar och 

hydroponiska växthus. 

 

Inomhusdrivbänken från Impecta är en hydroponisk lösning som är avsedd för 

uppdrivningar av plantor samt odling av kryddor och sallader året runt, se Figur 

5. Inomhusdrivbänken möjliggör automatisk odling i upp till 14 dagar genom att 

använda en kapillärmatta i kombination med ett vattentråg på 8 liter. Detta 

system fungerar både med krukväxter med hål i botten av krukan samt 

odlingstråg (Impecta, 2018). Produkten monteras ihop på sju steg och använder 

ett lysrör som ljuskälla till växterna. 
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Figur 5 - Impecta inomhusdrivbänk (Impecta, 2018) 

AeroGarden Extra är ett hydroponiskt miniväxthus, se figur 6. Genom att odla 

med AeroGarden Extra slipper användaren att använda jord och växterna växer 

effektivare än motsvarande i jord (The Home Depot, 2018).  Växthuset ger bra 

ljus med LED-belysning i toppen och det är enkelt att justera ljusstyrka och höjd 

till växterna med tillhörande kontrollpanel. Både AeroGarden och drivhuset från 

Impecta är väldigt lika dock är den stora skillnaden att AeroGarden använder ett 

elektroniskt system för att justera höjd och ljusstyrka men kostar cirka 500 

kronor mer. Home Depot erbjuder även offentliga recensioner av produkten 

varvid de positiva recensionerna ofta nämner enkel att använda, bra storlek, 

montering, ser bra ut, bra höjdjustering och varnar när det är för lite vatten (The 

Home Depot, 2018). De negativa omdömena säger att produktens 

dräneringsfunktion är bristfällig, vattentråget är för litet, skärmen är svårläst, 

lamporna går sönder och att det var svårt att ta ut tråget för rengöring (The 

Home Depot, 2018). 

 
Figur 6 - AeroGarden Extra (The Home Depot, 2018) 

Calipso är en odlingsbänk från Granngården, se figur 7. Till skillnad från 

AeroGarden och Impectas drivbänk så använder inte Calipso elektricitet men 

använder däremot mekaniska element för att underlätta skötsel. Calipso har en 

vattenreservoar på 7 liter med ett självbevattningssystem och 

vattennivåkontroll. Lådan är dubbelbottnad och isolerar mot både värme och 

kyla samt ger rötterna syre (Granngården, 2018b). 

 
Figur 7 – Calipso (Granngården, 2018b) 
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2.2.5 Sammanställning av marknadsanalysen 
De konkurrerande produkterna som upptäckts i den iterativa marknadsanalysen 

sammanställdes i en positiv, minus och intressant matris (PMI) för att lättare 

kunna jämföras. PMI-metoden innebär att uttrycka alla positiva, negativa 

(minus) och intressanta egenskaper, se Tabell 1 (De Bono, 2006). Resultatet 

användes för att formulera krav och behov utvecklingsprojektet bör innefatta 

samt gav inspiration till lösningar. 

Tabell 1 – PMI Marknadsanalys 
Produkt Positivt Minus Intressant 

1 

 
 

Inomhusdrivbänk  
(Impecta, 2018) 

+ Självbevattningssystem 
+ Höj och sänkbar belysning 
+ Monteras i få steg (7) 
+ Fungerar med krukor och 
odlingstråg 

- Kräver kabelanslutning för 
belysning 
- Ingen isolering/ inkapsling 

Lämpad för mindre 
växter som kryddor och 
bladgrönt som skördas 
efterhand. 
Lysrör 24 Watt, 200 
W/m². Ljustemperatur 
6400 K. 

2 

 
AeroGarden Extra 
(The Home Depot, 

2018) 

+ Höj och sänkbar belysning 
+ LED-lampor 
+ Ingen lös jord 
+ Höjd och ljus manipuleras 
elektriskt 
 

- Relativt dyr 
- Dålig dränering 
- Svår att rengöra 
- Rymmer inte mycket 
- Kräver speciella kapslar 
- Möjligen svårpaketerad 
- Ingen isolering/inkapsling 

LED 30 Watt 
Påstår att färger 
påverkar växt: Vitt = 
snabb tillväxt, Blått = 
större skörd, Rött = fler 
blommor och frukter 

3 

 
Calipso 

(Granngården, 2018b) 

+ Självbevattning med 
vattennivåkontroll 
+ Hög arbetshöjd (80 cm) 
+ Isolering 
+ Lock med ställbara ventiler 

- Ser ut som ett redskap 
- Relativt bred 
- Saknar belysning 
- Möjligen svårpaketerad 
- Ingen artificiell belysning 
- Plastig 

Upphöjning för bättre 
åtkomst samt möjlighet 
för förvaring under som 
resultat. 

4 

Odlingsbord XXL Elho 
Green Basics 

(Granngården, 2018a) 

+ Hög arbetshöjd 
+ Lock med ställbara ventiler 
 
 
 

- Bordet och växthuset säljs 
separat 
- Möjligen svårpaketerad 
- Ingen artificiell belysning 
- Plastig 

Benen som höjer 
produkten är löstagbara 
så att den också kan 
ställas i fönstret eller på 
ett bord. 

5 

 
Miniväxthus från Clas 

Ohlson 
(Clas Ohlson 2018) 

+ Billig (199kr) 
+ Stor möjlighet för egen 
utsmyckning 
+ Lätt att rengöra 
+ Lätt att flytta 
+ Fungerar med krukor 

- Endast åtkomst genom lock 
ovan 
- Rostar 
- Inte tätt 
- Ingen artificiell belysning 

 



 13 

6 

 
SOCKER 

(IKEA, 2018c) 

+ Billig (149kr) 
+ Öppnas från sidan och ovan 
+ Fungerar med krukor 
+ Liten/platt förpackning 
+ Tydliga instruktioner 

- Saknar stöd för att hålla locken 
öppna 
- Svårt att ta bort plastfilmen från 
plexiglaset 
- Ingen artificiell belysning 

Enkel att paketera och 
är väldigt subtil i sitt 
uttryck vilket lämpar sig 
till fler omgivningar och 
inredningar. 

7 

 
VÄXER 

(IKEA, 2018d) 

+ Billig (89kr) 
 
 

- Ingen artificiell belysning ingår 
men kan köpas till 
- Plastig 

 

8 

 
Greenhouse 
miniväxthus  

(Royal design, 2018) 

+ Tåliga material 
+ Ser modern ut 

- Dyr (2475kr) 
- Ingen artificiell belysning 
 

 

9 

 
KitchenGarden 

Premium  
(Fiskars, 2018) 

+ LED-ljus med ställbar färg 
och intensitet, fjärr 
+ 16/8 timmars timer till 
ljuset 
+ Ingen lös jord 
+ Segment tål diskmaskin 

- Få odlingsplatser 
- Små örthållare, gjord för örter 
- Möjligen svårpaketerad 
- Ej justerbar växthöjd 
- Kräver kabelanslutning för 
belysning 

Manualen ger bra 
information om vilka 
inställningar och 
bevattning som passar 
för de vanligaste 
örterna.  

10 

 
Grow Miniväxthus 

(Designtorget, 2018) 

+ Snygg, enkel design 
+ Tål diskmaskin 
+ Runt tvärsnitt kan upplevas 
ta mindre plats 

- Möjligen svårpaketerad 
- Ej justerbar växthöjd 
- Ingen artificiell belysning 

Lockets pip fungerar 
som ventil och gör 
locket till en liten 
vattenkanna. 
Finns i mindre storlekar 
som då är billigare. 

2.2.6 Formspråk och trender 
Av intresse att nå den maximala potentialen på marknaden ansågs det vara 

relevant att undersöka trender inom inredning, möbler, material och färger. I 

syfte att få inblick i vad användarna gillar och hur produkten bör utformas för att 

tilltala majoriteten av användare. Denna undersökning gick ut på att studera 

trendmagasin med fokus på inredning och stilar i hem. Magasinen valdes baserat 

på tillgänglighet i hopp om att trenderna med störst spridningspotential skulle 

kunna studeras. Det var även ett försök att skapa en bredare förståelse för vilka 

värdeord som används för att beskriva stilar. 

 

Under trendundersökningen dök det upp många återkommande uttryck och 

färger som ansågs vara trendiga vilka var mässing, 70-tal, jordtoner, beige, grönt 

och rosa. Mikaela Råberg skriver för Residence Magazine om hur olika 

inredningsdesigners uttryckt sig kring trenderna för 2018. De trender som 
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kommer att vara populära under 2018 är bland annat svart finish, tunga färger, 

kontraster och att undvika för mycket mässing eller fejkat slitage (Residence 

Magazine, 2018). I Elle Decoration har de 10 finalisterna i ”Årets 

inredningsbloggare 2018” gett sina tankar kring de trender som kommer 

dominera 2018. Rosa, beige och jordtoner är de återkommande färgerna som de 

anser kommer vara de trendigaste färgerna samt att inslag från växtlighet, odling 

och grönt kommer fortsätta vara trendigt (Elle Decoration, 2018). 

2.3 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen utfördes med hjälp av ett fritt tolkat funktionsträd som 

användes för att klargöra hur ett växthus fungerar. Ett sätt att bryta ned hur en 

produkt fungerar är att klargöra vad syftet med produkt är och hur den uppnår 

detta genom huvudfunktioner och delfunktioner. En funktionsanalys skall 

innefatta alla nödvändiga funktioner. Den bör vara bred och omfattande till en 

början för att därefter avgränsas om nödvändigt (Cross, 2008).   

 

Funktionsanalysen baserades på ett fullskaligt växthus och delades upp i 

funktioner som behöver passiv och aktiv input, se figur 8. Den blå färgen är 

passiv input och den gröna är aktiv input. Den ljusblå färgen indikerar input som 

skulle kunna vara både aktiv och passiv. 

 
Figur 8 - Funktionsanalys växthus 

2.4 Kundbehov 
Att identifiera kundbehov eller kundkrav är en integrerad del i 

produktutvecklingsprocessen och används bland annat till att upprätta 

produktspecifikationer (Ulrich & Eppinger, 2014). Insamling av kundbehov 

innebär att samla in rådata från kunder och därefter tolka behoven, organisera 

behoven hierarkiskt, fastställa relativ betydelse och reflektera över resultaten 
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(Ulrich & Eppinger, 2014). Intervjuer och enkäter användes för att samla in 

kundbehoven. Att kombinera två eller flera olika metoder för att samla in data 

kan ge tydligare svar än om en metod används (Slade, 2016).  Helst skall då både 

kvalitativ och kvantitativ data hämtas för analys eftersom det kan visa på både 

massans åsikter och individuella behov (Slade, 2016).  

2.4.1 Potentiella användare 
För att uppnå kommersiell framgång är det viktigt att anpassa produkten efter 

behov och de krav användarna har. För produkten som utvecklas förväntas 

användare och köpare vara samma individ. Med användarcentrerad design är 

det viktigt att kartlägga vem konsumenten är och hur denne tänker. Företag 

måste i dagsläget anstränga sig för att stå ut bland alternativen på marknaden. 

Därför brukar företag generellt stärka sitt varumärke genom att skapa 

långvariga starka relationer mellan märket och kunden. Bandet som skapas 

växer ur företagets visade intresse i konsumentens önskningar och förmågan att 

realisera dessa önskemål. För att identifiera målgruppen till en produkt bör en 

rad frågor besvaras: Vem behöver produkten? Vem vill ha produkten? Varför 

behöver de den? (Slade, 2016).  

2.4.2 Kvalitativ studie 
Den kvalitativa studien innebar att genomföra intervjuer med potentiella 

användare och spetsanvändare, för att ta reda på deras krav och eventuella 

problem med befintliga produkter. Spetsanvändare är användare eller företag 

som har avancerade behov och är kunniga inom området, de känner ofta ett 

behov av lösningar innan de kommit till marknaden och kan bidra till möjliga 

produktinnovationer (Ulrich & Eppinger, 2014). En intervju syftar till att ta reda 

på användares upplevelser, åsikter, attityder och motivation kring produkter och 

tjänster samt att samla information från experter (Wikberg Nilsson, Ericson & 

Törlind, 2015). Mängden intervjuer brukar praktiskt ligga mellan 10 och 50 

intervjuer för de flesta produkter, dessutom kan spetsanvändare intervjuas för 

att effektivare upptäcka behov (Ulrich & Eppinger, 2014). För denna studie 

valdes det att intervjua en spetsanvändare samt genomföra 10 intervjuer, med 

den avsiktliga målgruppen. Detta gjordes främst med avsikten att skapa 

förståelse vad användare vill få ut av produkten och hur produkten ger ett värde 

till dem. 

 

Till intervjuerna skapades en intervjuguide, se Bilaga A. Intervjuguiden bör 

innehålla förberedda frågor där användarna får svara på vad de tycker om 

befintliga produkter. Helst ska användarna få möjlighet att uttrycka både 

positiva och negativa egenskaper samt förbättringsmöjligheter (Ulrich & 

Eppinger, 2014). Spetsanvändaren valdes ut till att vara en person med stor 

erfarenhet inom odling och därför eftersöktes utbildade trädgårdsmästare. Syftet 

med detta var att lyckas skapa ett växthus som är avsedd att vara en 

inredningsdetalj utan att förlora funktionaliteten. Därför ansågs det viktigt att 
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intervjua en spetsanvändare som då kunde ge information om vad HappyBox bör 

innefatta respektive undvika för vara effektiv att odla i. Målgruppen kontaktades 

via odlingsforum och sociala medier. Det var inte enbart odlingsintresserade 

som eftersöktes att intervjuas, utan även de som saknade intresse eller 

erfarenhet om odling. Anledningen till detta var för att undersöka vad de 

möjligtvis skulle vilja se i ett växthus för att kunna tänka sig att börja odla och 

därmed köpa det. Frågorna som utgjorde intervjuerna tog reda på användarnas 

odlingserfarenhet, typer av växter de odlar, hur och vart de odlar. Intervjuerna 

inkluderade även frågor gällande utformningen av växthuset för att ta reda på 

eftertraktad storlek, pris och allmänna råd eller tankar. 

2.4.3 Intervju och tolkning av spetsanvändaren 
För att hitta en spetsanvändare eftersöktes en person med utbildning inom 

odling bland annat trädgårdsmästare men även användare med erfarenhet av att 

jobba i växthus. För det här arbetet kontaktades en utbildad trädgårdsmästare 

med tre års erfarenhet av att jobba i fullskaliga kommersiella växthus och med 

odlingsinitiativ inom kommuner för att lära ut om odling. Dessa egenskaper 

ansågs optimala för att erhålla professionell information om hur HappyBox kan 

utformas för att passa många olika odlare och typer av växter, se Tabell 2. 

Tabell 2 – Tolkning av spetsanvändaren 
 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 32 

2 Hur lång erfarenhet har du av 
att odla? 

Jag har odlat i princip hela livet men yrkesmässigt har jag tre års erfarenhet. 

3 Vad odlar du hemma? Allt som är ätbart som rotfrukter och tomater och bland annat grönsaker som 
går att lagra under vintern inomhus odlar jag groddar. 

Tolkat behov HappyBox (HB) möjliggör odling av grönsaker och växter under alla säsonger 

4 Vart eller hur odlar du 
hemma? 

Friland (det vill säga jord) och jag ska bygga till sommaren ett växthus men jag 
odlar även på fönsterbrädor. 

Tolkat behov HB ger möjlighet att odla i jord. 
HB kan användas tillsammans med krukor. 

5 Vad för växthus har du 
använt? 

Jag har enbart genom jobbet använt fullskaliga kommersiella växthus. 

6 Skulle du vara intresserad av 
ett dekorativt växthus för 
inom- och utomhusbruk? 

Ja jag tycker det här projektet verkar väldigt kul och spännande och verkar vara 
en bra produkt. 

7 Vad är de viktigaste 
funktionerna i ett växthus? 

Ljuset är allra viktigast och att det är en jämn temperatur i växthuset sen skulle 
jag även säga att det är viktigt att det är fuktigt. Är växthuset utomhus är det 
viktigt att det är isolerat om det skulle bli kallt. 

 
Tolkat behov 

HB kan tillföra ljus till växterna. 
HB behåller jämn temperatur. 
HB skapar fuktig miljö. 

8 Vad skulle du vara villig att 
betala för en sådan produkt? 

Max 2000 kronor annars tror jag nog att jag kan göra det bättre själv och 
billigare. 

Tolkat behov Prissättning över 2000 kronor kräver extra funktioner ev. bra motivering. 

9 Hur stort borde växthuset 
vara? 

Det beror på vad som ska odlas och i vad det ska odlas, jorden borde vara 30-
40 cm djup i alla fall för att passa många typer av växter. Vad gäller höjden 
beror även den på vad man odlar, ska man odla tomater till exempel krävs 
minst 150-170 centimeter och då krävs fästanordning och ordentlig skötsel. 

 
Tolkat behov 

HB har flexibel växthöjd. 
HB har tillräckligt djup för odling i jord. 
HB är anpassbar för olika typer av växter. 

10 Har du några råd eller tankar 
kring produkten? 

Jag tror att om den enbart kommer användas dekorativt så tillkommer ofta 
problemet att det enbart är snyggt då grönsakerna och växterna ska skördas 
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därefter kommer det vara ganska fult och tråkigt. Vill man ha något visuellt 
tilltalande utan skötsel skulle jag rekommendera att ni tittar om ni kan skapa 
en biosfär, då behövs inte konstant skötsel och det håller sig fint under en 
väldigt lång tid. Det är också väldigt viktigt att ni har bra dränering för annars 
får inte växterna syret de behöver för att frodas. 

 
Tolkat behov 

HB kan användas som biosfär för passiva odlare. 
HB kan visuellt anpassas efter säsongen. 
HB kan dränera överflödigt vatten. 

2.4.4 Resultat kvalitativ studie 
Resultatet från den kvalitativa studien erhölls från intervjuer med svenska 
användare med åldrarna från 22 till 57 år gamla. Vissa av användarna var väldigt 
erfarna odlare och andra var mindre erfarna vilket resulterade i stor variation av 
behov och krav. Varje intervju tolkades med syftet att sammanställa en komplett 
behovslista efter att kundundersökningen var klar, se intervjuer Bilaga B. 
Resultaten intervjuerna gav var främst att många användare eftersöker en 
produkt som är enkel att använda och ergonomisk. Detta medför att den skall 
vara lätt att rengöra och ge bra åtkomst till växter för skötsel. Estetiken var högt 
prioriterad av användarna om produkten skall användas inomhus och många 
odlade en stor variation av växter. 

2.4.5 Kvantitativ studie 
För att skapa en bredare bild av kundkraven valdes det att även genomföra en 

kvantitativ studie genom att skicka ut enkäter. Syftet var att försöka besvara de 

subjektiva kraven bland annat estetiskt tilltalande varvid en stor kvantitet svar 

ansågs lämpligt. Det är viktigt att formulera frågorna korrekt i en enkät, en dåligt 

formulerad fråga eller struktur kan resultera att svaren från enkäten är 

meningslösa eller missvisande (Brace, 2008). Enkätundersökningar brukar bestå 

av två typer av svarsalternativ, fördefinierade svarsalternativ det vill säga 

kvantitativ data eller öppna frågor med egenformulerade svar, kvalitativ data 

(Jordan, 2002).  Fördefinierade svar går snabbare att tolka då det ger direkta 

svar, egenformulerade svar medför att tolkning av svaren måste genomföras och 

tar därför längre tid att sammanställa (Jordan, 2002). Några av de centrala 

frågorna enkäterna syftade att besvara var pris, placering, varför användaren 

odlar och vad de odlar i för produkter. Det är viktigt att svarsalternativen i en 

enkät innefattar alla typer av svar användaren kan tänkas ge (Jordan, 2002).  

 

För att kunna besvara eller motivera de subjektiva kraven valdes det att 

implementera visuella element i form av Moodboards. Detta var för att förstå vad 

kunderna gillar för miljö och inredning, se Figur 9.  
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Figur 9 - Moodboards 

Traditionellt är moodboards en visuell kommunikationsmetod för att förmedla 

en känsla och kan användas för att utforska upplevelser, exempelvis vad 

modernt och trendigt innebär (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). De tre 

Moodboards som skapades baserades på resultatet från trendanalysen och 

består av bilder skapade efter värdeorden som utgör minimalism, lyx och 

bohemisk inredning. Enkäten användes för att ta reda på eftertraktad storlek, 

pris, estetik, miljökrav, funktioner, tillbehör och problem med nuvarande 

produkter, se Bilaga C. För att nå ut till en stor populationsmängd publicerades 

enkäten på sociala medier och på internetforum. 

 

Verktyget som användes för att skapa enkäten, Google Forms, gjorde det smidigt 

att använda Likert-skalan, flervalsalternativ och checklistor. Skalan Likert är en 

av de vanligaste metoderna för mätning av attityd (Peer, 2012). Tekniken 

använder sig av ett fem-poängs system där intervallet antingen kan vara 1 till 5 

eller -2 till +2, se Figur 10. Denna skala gör det till exempel möjligt att räkna ut 

median och standardavvikelse eftersom den innehåller ett intervall (Brace, 

2008). 

 
Figur 10 - Fråga från enkäten 



 19 

2.4.6 Resultat kvantitativa studien 
Enkäten blev besvarad 69 gånger och många av de som besvarade enkäten tog 

sig tid till att svara med egenformulerade rekommendationer och behov. 

Resultaten dokumenterades i Excel med bland annat grafer för att lätt kunna 

urskilja svaren, se Bilaga D. Svaren påvisade att majoriteten anser att prisbilden 

bör ligga kring 500-1500 kronor och att de flesta odlar både för det estetiska och 

för att erhålla färska grönsaker och kryddor, se Tabell 3 och 4. Behovet för 

produkten bekräftades då många användare angav att de odlar med syftet att få 

färska grödor men har enbart kapaciteten att odla i krukor. 

Tabell 3 – Kvantitativa svar prisbild och orsak 
Vad skulle du vilja betala för ett kompakt växthus? Varför odlar du hemma? 

Svarsalternativ (SEK) Antal svar Svarsalternativ Antal svar 

<500 11 För det estetiska 58 

500-1500 41 För att få färska grönsaker 36 

1500-2500 13 För att få färska kryddor 
och örter 

43 

2500-5000 1 För att rena luften 7 

>5000 0 

Egenformulerade svar Egenformulerade svar 

Svar Antal Svar  

Allt under 2500 skulle jag 
vara misstänksam mot. 
Allt högre skulle jag vara 
villig att betala för om 
kvalitén är bra. 

1 Hobby 9 

För forskning och 
undervisning 

2 

För att använda 
slutprodukten (läkemedel) 

2 

Tabell 4 – Kvantitativa svar placering och odlingsredskap 
 

Vart odlar du hemma?  Vad odlar du i? 

Svarsalternativ Antal Svarsalternativ Antal 

Vardagsrummet 58 Kruka 67 

Köket 36 Växthus 6 

Balkongen 43 Odlingslåda 16 

Sovrummet 7 Trädgården/jorden 8 

Hallen 10 

Egenformulerade svar Egenformulerade svar 

Svar Antal Svar Antal 

Toaletten 3 Terrarium 1 

Verandan/utomhus 13 AeroGarden 1 

På taket 2 Hängande plantor 1 

Källaren 1 Odlingsvitrin 1 

Kontoret 1 Sängbruk 2 

Inglasad balkong 2 

Matsalen 2 

Verkstaden 1 

2.4.7 Sammanställning av kundbehov 
Kundbehoven är tolkningar av rådata det vill säga kundutlåtanden 

omformulerade till behov. Behoven bör vara uttryckta i termer vad produkten 

skall göra inte hur den kan göra det, vara positivt formulerade och uttryckt som 

en egenskap hos produkten (Ulrich & Eppinger, 2014).  

 

Efter att både intervjuerna och enkäterna besvarats kunde tolkningarna 

sammanställas, se Tabell 5. När behoven sammanställs bör de grupperas efter 
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likheten i de behov de uttrycker, varje grupp bör även få en rubrik, supergrupper 

går att bilda med två till fem grupper om det finns ett behov och sist granskas 

och redigeras de organiserade behoven (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Sammanställningen tog även hänsyn till marknadsanalysen och de behoven 

företaget uttryckt. 

Tabell 5 – Sammanställning av behov (HB = HappyBox) 
HB skapar optimalt klimat för odling HB är enkel att använda 

***HB tillförser växterna med ljus ***HB är enkel att montera 

**HB skyddar mot väder och vind ***HB är enkel att rengöra 

**HB ventilerar luften ***HB ger bra åtkomst till växterna 

**HB är isolerad mot värme/kyla **HB underlättar bevattning av växterna 

**HB kan reglera luften *HB är enkel att rensa 

*HB släpper in solljus *HB ger åtkomst till växterna från flera håll 

HB är anpassbar till flera typer av växter *HB har bra arbetshöjd 

***HB har tillräckligt djup för odling i jord !HB erbjuder tidsinställd belysning 

***HB har flexibel växthöjd HB passar flera typer av användare 

*HB har anpassbar belysningshöjd ***HB är effektiv att odla växter i 

HB är estetiskt tilltalande **HB kan integreras med krukor 

***HB smälter in i olika miljöer *HB fungerar för att driva upp plantor 

**HB erbjuder flera färgval ! HB möjliggör odling för allergiska 

*HB har plats för dekoration HB är säker att använda 

!HB kan visuellt anpassas efter säsongen ***HB tål yttre våld 

HB kan levereras i ett platt paket ***HB kan förankras vid vägg 

(* = betydelsefaktor) & (! = latent behov) 
Efter att kundbehoven sammanställts anpassades funktionsanalysen till 
HappyBox, se Figur 11.  

 
Figur 11 - Funktionsanalys (HappyBox) 
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3 Kravspecifikationer 
Efter att förstudien var klar kunde kravspecifikationerna till produkten 

färdigställas, vilket baserades på företagets krav och de krav marknaden och 

kundundersökningarna gav. Syftet med kravspecifikationer är att uttrycka vad 

produkten skall göra och bör vara uttryckta i mätbara egenskaper (Ulrich & 

Eppinger, 2014).  Kravspecifikationerna anger även källa till varför 

specifikationen är aktuell och ett önskat uppnått värde, se Tabell 6. Många av 

kraven baserades på produkter från IKEA som företaget hänvisat. Metoder för 

att verifiera om kraven eller behoven uppfyllts planerades även för att användas 

i senare faser. 

Tabell 6 - Kravspecifikationer 

Kravspecifikationer 
 

Nr 
 

Specifikation 
 

Krav 
 

Önskemål Enhet Källa 
Datum 
(2018) 

 
Metod (verifiering) 

Tillverkning och transport 

1 
Återvinningsbara 

material Ja 
 

Ja/Nej Företaget 18-feb 
 

Materialval 

2 Antal unika delar 30 19 Antal IKEA (Hindö) 18-feb Räkna 

3 
Utbytbara delar Ja 

 
Ja/Nej Litteraturstudie 18-feb 

 
DFA 

4 Tillverkningskostnad - 
 

Kr Företaget 18-feb Företagets kalkyler 

5 
Förpackningsvolym 30 20 

% av 
monterad 

volym IKEA (Maljsö) 18-feb 

 
 

Mätning 

6 Total vikt 40 30 Kilogram IKEA (Hindö) 18-feb Vägning 

7 Lackerbara material 
 

Ja Ja/Nej Kundbehov 12-mar Materialval 

8 
Material utan giftig 

beläggning Ja 
 

Ja/Nej Litteraturstudie 18-feb 
 

Materialval 

Användning 

9 
Antal personer för 

montering 2 1 Antal IKEA (Hindö) 18-feb 
 

Användartest 

10 Antal monteringssteg 30 15 Antal IKEA (Hindö) 18-feb Räkna 

11 
Enkel att rengöra Ja 

 
Ja/Nej Trustpilot 18-feb 

Utformning + 
andvändartest 

12 
Höj- och sänkbara hyllor 

 
Ja Ja/Nej Företaget 23-mar 

 
Konstruktion 

13 Estetiskt tilltalande Ja 
 

Ja/Nej Företaget 18-feb Uppföljningsintervjuer 

14 
Intern 

belysningsinfästning Ja 
 

Ja/Nej Litteraturstudie 18-feb 
 

konstruktion 

15 
Ventilation 13-22 0-50 

Procent m² 
(golvarea) Litteraturstudie 18-feb 

Konstruktion, mätning 
och tester 

16 
Integrerbar med 

företagets frölådor 
 

Ja Ja/Nej Företaget 18-feb 
 (frölådor uteblev) 

17 
Max belastning/hyllplan 

(Punktlast) 25 35 Kilogram IKEA (Hindö) 18-feb 
FEM-analys + Fysiska 

tester 

18 
Dränering Ja 

 
Ja/Nej Spetsanvändaren 1-mar 

 
Fysiska tester 

19 Motstå temperatur 
 

0 till 40 Celsius Spetsanvändaren 1-mar Materialdata 

20 
Max/min odlingshöjd 

 
10-150 Centimeter Spetsanvändaren 1-mar 

Konstruktion + 
Mätning 

21 
Möjliggör odling i jord 

(djup) 30 
 

Centimeter Spetsanvändaren 1-mar 
Konstruktion + 

Mätning 
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22 
Isolerad 

 
Ja Ja/Nej Spetsanvändaren 1-mar 

Konstruktion & 
materialdata 

23 
Förvaring ovanpå 

växthus Ja 
 

Ja/Nej Företaget 28-feb 
Utformning och test 

24 Integrerbar möbel 
 

Ja Ja/Nej Företaget 28-feb Uppföljningsintervjuer 

25 Justerbart ljus 
 

Ja Ja/Nej Kundbehov 12-mar Komponentval 

26 
Bra åtkomst Ja 

 
Ja/Nej Kundbehov 12-mar 

Utformning + 
användartest 

27 Timerfunktion (ljus) 
 

Ja Ja/Nej Kundbehov 12-mar Komponentval 

28 
Tål att sitta på 

(säkerhetsfaktor 2) 100 120 kilogram Kundbehov 12-mar 
FEM analyser + fysiskt 

test 

29 
Arbetshöjd (bevattning) 

 
120 centimeter 

Kundbehov/litter
aturst. 12-mar 

 
Mätning 

30 
Automatiserad 

bevattning 
 

Ja Ja/Nej Kundbehov 12-mar 
Utformning + tester 

31 
Monterbar utan externa 

fäst-element 
 

Ja Ja/Nej Företaget 23-mar 
Konstruktion 

32 
Belysningsavstånd 

(avstånd jord-belysning) 40 0 till 30 centimeter Litteraturstudien 20-maj 
Konstruktion och 

mätning 
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4 Konceptgenerering och konceptutveckling 
Konceptgenereringsfasen inleddes redan under förstudien med avsikten att 

förtydliga uppdraget. Detta kommunicerades både muntligt och genom skisser 

till företaget. De tidiga skisserna användes för att förtydliga uppdraget och för att 

ta reda på ungefärlig storlek och formspråk, se figur 12. 

 
Figur 12 - Preliminära koncept 

4.1 Idégenerering med företaget 
Tidigt i konceptgenereringsfasen hölls ett möte med företaget för att diskutera 

idéer och skisserna från Figur 12. De gav då feedbacken att HappyBox skulle 

utvecklas mer åt möbelhållet och i betydligt mindre storlek än vad som initialt 

planerats. Under mötet påbörjades en gemensam idégenerering med företaget, 

syftet var att undersöka vilka typer av möbler som skulle kunna kombineras med 

ett växthus. Bland annat ansågs ett soffbord som unikt och eftertraktat på 

marknaden men under mötet fattades inget beslut om vilken typ av möbel som 

lämpade sig bäst. Efter mötet utvecklades fler koncept för att testa de idéer som 

hade diskuterats, se figur 13. 
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Figur 13 - Nytänkande koncept 

Under konceptgenereringen rekommenderar Ulrich och Eppinger att ta itu med 

det allvarligaste delproblemet först, lösningen till det problemet får sedan styra 

resterande val av delproblemlösningar. Val av möbel och storlek var i detta fall 

de centralaste problemen att lösa. Utvecklarna bör gemensamt diskutera vilket 

av delproblemen som verkar mest kritiskt och utgå ifrån detta. Därefter anpassas 

efterkommande val av lösningar så att de fungerar med den ursprungligt valda 

lösningen (Ulrich & Eppinger, 2014). 

4.2 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen var målet att utveckla många idéer för att i 

senare faser sålla bort sämre idéer. Därför användes metoden brainstorming 

under konceptgenereringen. Metoden går ut på att använda den insamlade 

kunskapen som hämtats under förstudien tillsammans med erfarenheter och 

kreativt tänkande. Tankarna och idéerna skall uttrycktas på så vis att alla 

deltagare skall kunna ta del av dem. Ulrich och Eppinger rekommenderar 4 

riktlinjer: Vänta med att bedöma, Generera många idéer, Tillåt alla idéer och 

Använd både grafisk och fysisk representation (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

Idégenereringen genomfördes i grupp men också individuellt i form av skisser 

och anteckningar. Den individuella genereringen gjordes i början av projektet för 

att inte påverka varandra och för att därefter jämföra och vidareutveckla 

varandras idéer, se figur 14. Mycket tid lades på att diskutera förutsättningarna 

hos de olika koncepten, bland annat ergonomiska fördelar, åtkomst till växterna 

och rengöringen av produkten. 
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Figur 14 – Resultat från en gemensam brainstorm 

4.2.1 Morfologisk tabell 
En lista över de tänkbara funktionerna som utgör produkten skapades. 

Funktionerna och lösningarna kan enligt Cross vara relativt abstrakt uttryckta i 

det här skedet, så länge utvecklarna kan diskutera dem. Listan innehåller nio 

funktioner, se Tabell 7. Det är viktigt att hålla ned antalet funktioner för att inte 

göra matrisen omöjligt stor i nästkommande steg. Listan utvecklades sedan med 

dellösningar som tagits fram i idé- och konceptgenereringen. Dellösningarna 

togs fram för att kunna uppfylla kraven i kravspecifikationen. Cross 

rekommenderar formen för den morfologiska matrisen som använts i 

utförandet, alltså funktionslistan som den första kolumnen med respektive 

dellösningar som rader (Cross, 2008).  

Tabell 7 – Morfologisk tabell 
                  Lösningar 
Funktion 

1 2 3 4 5 

1 Ljustillförsel LED-lampor Naturligt ljus 
(Utformning) 

Lysrör Växtlampa Extern 
belysning 

2 Åtkomst Gångjärn 
(Dörr/tak) 

Skjutbar 
(Lådprincip) 

Lyftbart lock Skjutdörrar Utsvängd 

3 Bevattning Duschprincip 
(munstycke) 

Slangsystem Spridare Traditionellt 
(användaren) 

 
Pumpsystem 

4 Dränering Bottenhål Kapillärmatta Vattentråg Svamp 

5 Arbetshöjd Ben Stegvis Elektrisk 
motor 

Gaspatron 
(kontorsstol) 

Friktion 

6 Mobilitet Handtag Hjul Friktions-
kuddar 

Demonterbar Modul 

7 Montering Kilar Snäppfäste Mönster Sprintar Skruv/spik 

8 Ventilering Håligheter Dörr/ lock med 
stopp 

Bivax-kolv Tempererad 
fläkt 

Kylaggregat 
(geometri) 

9 Växthöjd 
(belysning) 

Valbara steg 
(montering) 

Vev Elektrisk 
motor 

Gaspatron 
(kontorsstol) 

Strykbräda 

4.2.2 Konceptval och avgränsningar med företaget 
Valet av vilken möbel som skulle utvecklas till ett växthus visade sig vara väldigt 

svårt eftersom varje typ av möbel gav många olika förutsättningar. Därför valdes 
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det att utveckla 4 enkla möbelkoncept varav ett av dem skulle vidareutvecklas 

med morfologiska tabellen. Dessa koncept planerades därefter att presenteras 

till företaget och låta dem välja vilken möbel som passade bäst att utveckla, se 

Figur 15. Konceptvalsprocessen går att tillämpa på flera sätt bland annat kan en 

kund eller någon extern enhet stå för konceptvalet (Ulrich & Eppinger, 2014). I 

detta fall handlade om att låta företaget välja vilken möbel som skulle utvecklas 

till ett växthus. 

 
Figur 15 - Möbelförslag 

Soffbordet valdes till att vidareutvecklas då det gav intressant storlek att jobba 

med och för att det var företagets förslag. I vidareutvecklingen gjordes 

konceptkombinationer från den morfologiska tabellen vilket resulterade att 

LED-lampor, lyftbart lock, traditionell bevattning, vattentråg och gaspatron 

användes för att skapa en helhetslösning, se figur 16.  

 
Figur 16 - Utvecklat soffbordskoncept 

Responsen från företaget var väldigt positivt dock ansåg de att lösningar som 

soffbordet skulle vara för dyrt och svårt för dem att tillverka. På grund av 

företagets begränsade tillverkningskapacitet ansåg de att HappyBox bör 

utvecklas mer som en primitiv möbel. Det vill säga ett växthus med plats för 

dekorativ förvaring eller avlastning ovanpå. De gav även formspråksidéer till 
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HappyBox, se Figur 17. Utöver detta kom företaget med önskemålet att kunna 

montera hela produkten utan skruvar eller andra fästelement. 

 
Figur 17 - Företagets estetiska förslag 

Sammanfattningsvis ansåg företaget att många av deras tidigare krav bland 

annat höj- och sänkfunktionen av växterna bör betraktas som önskemål istället 

för krav. En annan aspekt företaget tyckte var viktig att ta hänsyn till var 

kostnaderna. Företaget valde att avgränsa gas, pump och elektriska lösningar för 

att inte behöva köpa in andra produkter. Vad gällde storleken på produkten 

föreslog de att 100x40 centimeter bör vara lämpligt för att kunna odla tillräckligt 

med växter. De ville även avgränsa projektet från att utveckla ben till produkten 

för att minska arbetsbördan. 

4.3 Vidare konceptgenerering och konceptutveckling 
Efter mötet med företaget uppdaterades alla kravspecifikationer och lösningar 

som var ogenomförbara sållades bort från den morfologiska tabellen. De 

rödmarkerade rutorna var lösningar som sållades bort, se Tabell 8. Motivet 

bakom att sålla bort lösningar tidigt var för att minska mängden koncept 

matrisen kan utveckla. 

Tabell 8 – Morfologisk tabell med avgränsningar 
                 Lösningar 
Funktion 

1 2 3 4 5 

1 Ljustillförsel LED-lampor Naturligt ljus 
(Utformning) 

Lysrör Växtlampa Extern 
belysning 

2 Åtkomst Gångjärn 
(Dörr/tak) 

Skjutbar 
(Lådprincip) 

Lyftbart lock Skjutdörrar  

3 Bevattning Duschprincip 
(munstycke) 

Slangsystem Spridare Traditionellt 
(användaren) 

 
Pumpsystem 

4 Dränering Bottenhål Kapillärmatta Vattentråg Svamp 

5 Arbetshöjd Ben Stegvis Elektrisk 
motor 

Gaspatron Friktion 

6 Mobilitet Handtag Hjul Friktions-
kuddar 

Demonterbar Modul 

7 Montering Kilar Snäppfäste Mönster Sprintar Skruv/spik 

8 Ventilering Håligheter Dörr/ lock med 
stopp 

Bivax-kolv Tempererad 
fläkt 

Kylaggregat 
(geometri) 

9 Växthöjd 
(belysning) 

Valbara steg 
(montering) 

Vev Elektrisk 
motor 

Gaspatron Free-desk 

 

Den korrigerade morfologiska tabellen bestod enbart av genomförbara och 

relevanta lösningar, se Tabell 9. Målet var därefter att kombinera 7 koncept med 

diverse dellösningar för att därefter jämföras i en konceptsållningsmatris. En 

konceptsållningsmatris är en konceptvalsmetod som används för att snabbt sålla 

bort ett antal koncept och kunna förbättra de kvarvarande koncepten (Ulrich & 

Eppinger, 2014). Det ansågs viktigt att skapa helhetslösningar tidigt för att även 
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skapa en förståelse för hur produkten kan se ut och fungera genom att reflektera 

och diskutera för- och nackdelar med varje koncept.  

Tabell 9 – Slutlig morfologisk tabell 
                  Lösningar 
Funktion 

1 2 3 4 

1 Ljustillförsel Intern 
belysning 

Extern belysning   

2 Åtkomst Gångjärn 
(Dörr/tak) 

Skjutbar 
(Lådprincip) 

Lyftbart lock Skjutdörrar 

3 Bevattning Duschprincip Kran-
/Slangsystem 

Traditionellt 
(användaren) 

 

4 Dränering Naturlig 
avdunstning 

Tömbart 
Vattentråg 

  

5 Arbetshöjd Ben Stegvis   

6 Mobilitet Handtag Hjul Demonterbar  

7 Ventilering Håligheter Dörr/ lock med 
stopp 

Bivax-kolv Tempererad 
fläkt 

8 Växthöjd 
(belysning) 

Valbara steg Korsvikning Statisk (ingen)  

 
Beslut om vilka lösningar som skulle kombineras kom efter diskussioner och 

reflektioner. Syftet var att hitta de dellösningar som skulle kunna komplettera 

varandra för att på bästa sätt uppfylla kraven i specifikationen. Alla 

kombinationer behöver inte vara helt realistiska, metoden kan istället fungera 

som ett kreativt redskap till vidareutvecklingen av lösningarna (Ulrich & 

Eppinger, 2014). I Tabell 9 visas kombinationerna som utgjorde koncept A där 

alla grönmarkerade rutor är valda lösningar, se alla kombinationer i Figur 18 till 

20. Kombinationerna skissades snabbt upp för att tydligare kunna förmedla 

funktionerna och därefter utvärderas.

 
Figur 18 - Koncept A 
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Figur 19 - Koncept B, C, D & E 
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Figur 20 - Koncept F & G 

4.4 Estetiska koncept 
Eftersom företaget ville att HappyBox skulle kunna passa som inredningsdetalj i 

hela hemmet genererades olika typer av placeringsalternativ, se figur 21. 

 
Figur 21 – Placeringsalternativ 

Under kundbehovsinsamlingen undersöktes det vilken typ av inredning 

användarna uppskattade, genom Moodboards. Resultatet från undersökningen 

visade att bohemisk inredning var populärast med 73 % av rösterna. Även 

företaget uttryckte att de uppskattar bohemisk och rustik stil. Därför valdes det 

att utveckla några koncept i den stilen samt ett förslag för en ny logotyp till 

produkten, se Figur 21. 

 
Figur 22 – Originella logotypen jämfört med den nya (till höger) 

Ett koncept som visualiserades enligt företagets förslag spelade på namnet 

”Happy Box” och efterliknar en låda så mycket som möjligt. Konceptet prövar 
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även en idé att dölja det man odlar beroende på odlingssäsongen, se Figur 23. 

Några koncept presenterades med ben för att ta hänsyn till eventuell 

vidareutveckling, om företaget skulle välja att utveckla ben. 

 
Figur 23 - Utveckling av formgivningen 
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5 Konceptval 

5.1 Konceptsållning 
Med alla konceptkombinationer utvecklade var nästkommande steg att påbörja 

sållningen av koncepten. Detta genomfördes med en konceptsållningsmatris, se 

Tabell 10. Koncepten har jämförts mot ett referenskoncept och urvalskriterierna 

baserades på kravspecifikationen, varje koncept har betygssatts relativt med 

”bättre än” (+), ”likvärdig med” (0) eller ”sämre än” (-) (Ulrich & Eppinger, 

2014). Efter noggrann övervägning i samarbete med företaget valdes koncept A 

som referenskoncept. Koncept A innehöll många okomplicerade lösningar som 

skulle vara lätta att tillverka och företaget gillade enkelheten i konceptet. Tanken 

var att involvera företaget mer vid konceptvalen men tyvärr gick det inte att 

hitta tider som passade båda parter, de hade dock möjlighet att ge feedback och 

underlag till diskussionen. Ett urvalskriterie som därför inte togs med var 

estetiskt tilltalande då det ansågs olämpligt för två individer att betygsätta ett 

subjektivt krav, detta lämnades istället att beprövas med hjälp av 

användarintervjuer. 

Tabell 10 - Konceptsållningsmatris 
 
 
Urvalskriterier 

Koncept 

A 
(Referens) 

B C D E F G 

Lätt att använda 0 + 0 + + 0 0 

Lätt att tillverka (antal 
delar + unika delar) 

0 - 0 - - 0 0 

Lättåtkomlig växtskötsel 0 + - + - + 0 

Lätt att rengöra 0 - - + - + 0 

Portabel 0 + 0 - + 0 - 

Tålig 0 - 0 0 - - 0 

Lätt att montera 0 - - - 0 - - 

Tar upp liten yta 0 - - 0 - - - 

Odlingsmöjligheter 0 0 - 0 - 0 - 

Underlättar odling 0 0 0 0 + 0 0 

Antal + 0 3 0 3 3 2 0 

Antal 0 10 2 5 4 1 5 6 

Antal - 0 5 5 3 6 3 4 

Slutbetyg 0 – 2 – 5 0 – 3 – 1 – 4 

Rangordning 1 3 6 1 4 2 5 

Fortsätta? Kombinera Modifiera Nej Kombinera Nej Modifiera Nej 

 
Resultaten från konceptsållningen var att koncept A och D fick samma slutbetyg 

och valdes därför att kombineras. Därefter valdes ytterligare två koncept att 

vidareutvecklas vilket i detta fall innebar modifiering av koncept B och F, då de 

var de näst högst rankade koncepten 

5.1.1 Modifiering av koncept 
De ändringar som gjordes med koncepten som gick vidare syftade att förbättra 

och lösa de urvalskriterier som var bristande. Vidareutvecklingen innefattade 

även att tänka på hur lösningarna skulle fungera praktiskt, bland annat 

undersöktes möjligheten att lägga till flera olika åtkomstmöjligheter. Precis som 
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de föregående konceptkombinationerna presenterades koncepten grafiskt för 

utvärdering, se Figur 24. 

 
Figur 24 - Modifierade koncept 

5.2 Konceptpoängsättningsmatris 
Efter att de tre nya koncepten var utvecklade krävdes en slutlig metod för att 

avgöra vilket eller vilka av dessa tre koncept som skulle vidareutvecklas. Därför 

valdes det att implementera en konceptpoängsättningsmatris. En 

konceptpoängsättningsmatris är en noggrann konceptvalsmetod där 

urvalskriterierna viktas för att ge en detaljerad jämförelse (Ulrich & Eppinger, 

2014). Viktningen av urvalskriterierna gick ut på att välja de viktigaste 
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kriterierna och de minst viktiga kriterierna. Dessa kriterier gavs 20 % respektive 

5 % som högsta och lägsta viktningsgradering. Viktfaktorer bestäms ofta 

subjektivt av produktutvecklarna och poängsättningsskalan bör vara mer 

detaljerad för att ytterligare urskilja koncepten, därför bör en 1 till 5 skala 

implementeras där 3 är samma som det utvalda referenskonceptet (Ulrich & 

Eppinger, 2014). Viktfaktorerna baserades på kundbehoven och de kriterier som 

företaget lyft fram. Kombinationen av de två högst rankade koncepten från 

konceptsållningsmatrisen valdes till referenskoncept för att jämföras mot de 

andra koncepten, se Tabell 11.  

Tabell 11 - Konceptpoängsättningsmatris 
 
 
 

 
 
 

Koncept 

AD 
(Referens) 

B+ F+ 

   Viktad  Viktad  Viktad 
Urvalskriterier Viktfaktor Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng 

Lätt att använda 20 % 3 0,60 3 0,60 2 0,40 

Lätt att tillverka (antal delar + 
unika delar) 

15 % 3 0,45 4 0,60 4 0,60 

Lättåtkomlig växtskötsel 10 % 3 0,3 4 0,40 5 0,50 

Lätt att rengöra 5 % 3 0,15 2 0,10 5 0,25 

Portabel 5 % 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Tålig 5 % 3 0,15 2 0,10 4 0,20 

Lätt att montera 20 % 3 0,60 3 0,60 4 0,80 

Tar upp liten yta 5 % 3 0,15 2 0,10 3 0,15 

Odlingsmöjligheter (växt-
utrymme) 

5 % 3 0,15 2 0,10 3 0,15 

Underlättar odling 10 % 3 0,3 2 0,20 3 0,30 

 Total 
Poäng 

3,00 2,95 3,5 

 Rank 2 3 1 

 Fortsä
tta? 

Nej Nej Utveckla 

 

Resultatet matrisen gav var att vidareutveckla och fortsätta med ”Koncept F+” då 

det var högst rankat. De brister konceptet hade var att åtkomsten till växterna 

var långsam men löstes genom tillägget av skjutdörrar, se Figur 25. Konceptet 

valdes bland annat på grund av möjligheterna för åtkomst som uppnås genom 

modulsystemet. Det vill säga att locket samt väggmodulen är löstagbara och 

erbjuder 360 graders åtkomst till växterna. Bevattningssystemet var det så 

kallade ”duschsystemet” som gör bevattning möjlig utan att behöva ta bort 

locket. Därmed kan användaren bevattna växterna utan att behöva flytta på 

eventuell dekoration som står ovanpå produkten. 



 35 

 
Figur 25 - Slutligt koncept 

Trots att uppdragsgivaren ville avgränsa projektet från att utveckla ben 
skapades ändå illustrationer för att visa de ergonomiska fördelarna, se Figur 26.  

 
Figur 26 – Användningsillustrationer 

5.3 Materialval 
Uppdragsgivaren till examensarbetet hade ingen nuvarande produktion och 

kunde därför inte förespråka vilka tillverkningsmetoder eller material som bör 

användas för HappyBox. De konkurrerande produkterna som upptäcktes i 

förstudien har därför använts som referens till vilka material som bör vara 

lämpliga för HappyBox. Materialen har studerats och jämförts i relation till hur 

kraven i specifikationen skulle kunna uppfyllas. Hållbar utvecklingen syftar i det 

här fallet på att produkten uppnår alla mål och behov utan att begränsa framtida 
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generationers behov, detta inkluderar allt ifrån etik och moral till 

koldioxidutsläpp och föroreningar (Mulder, 2006). 

 

Materialen som har studerats förväntas kunna uppfylla användarnas behov men 

också företagets målbild, se Tabell 12. Användarnas mest eftertraktade stil 

stämmer överens med den bild som beskrevs som “rustik & bohemisk” i 

användarstudien. För att förstärka den typen av uttryck skulle naturnära 

material som trä eller material med grövre ytor kunna användas. En av de 

viktigaste egenskaperna hos materialen är att de ska tåla väta, för att produkten 

skall kunna fungera. Delar av HappyBox är mer utsatta för väta än andra och 

under längre perioder, förslaget till företaget var då att dela upp produkten i 

olika typer av material. Företaget tyckte att trä skulle användas som material för 

de synligaste delarna men att plast eller metall skulle kunna användas för 

känsliga delar i konstruktionen. För att underlätta både tillverkning och 

avveckling är det oftast av intresse att inte blanda material för mycket. 

Tabell 12 – Materialkrav övergripande struktur 
Eftertraktade materialegenskaper 

Tål väta 

Lätt (låg densitet) 

Miljövänligt 

Bra hållfasthetsegenskaper (hög sträckgräns) 

Ogiftigt 

Billigt 

Lätt att bearbeta 

Går att måla/lackera 

Tål solljus/UV-strålning 

Återvinningsbart/Återanvändbart 

5.3.1 Trämaterial 
Trä kan skyddas från röta genom konstruktivt fuktskydd eller genom kemiskt 

träskydd, alltså antingen genom att täckas eller impregneras. De kemiska 

skydden utförs enligt SS-EN 351-1 och -2 och bör därför vara kontrollerade 

enligt Nordiska Träskyddsrådet.  Trä som är impregnerat och lämpar sig för 

kontakt med mark och sötvatten har träskyddsklass A med färgkod vit. A-klassen 

är kanske rimlig för produkten då luftfuktigheten rimligtvis kommer vara hög 

samt spill vid bevattning (Leijon, 2014). 

 

Träslag har generellt mycket goda hållfasthetsegenskaper i förhållande till träets 

densitet. Dock påverkas hållfastheten hos trä beroende på fuktkvoten, fiber- och 

årsringsriktningarna samt temperaturen (Leijon, 2014). 

5.3.2 Metaller 
Många konkurrerande produkter består av metaller i synnerhet i större skala 

och valdes därför att undersökas jämte andra material. De vanligaste metallerna 

som marknadsanalysen angav var förzinkat stål och aluminium. 

Förzinkat stål 
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Elförzinkning av stål påverkar materialets utseende till hög grad men ger också 

ett korrosionsskydd som är effektivt. Skyddet kan behöva ytterligare 

förstärkning via exempelvis färg eller annan yttäckande behandling (Leijon, 

2014). 

Aluminium 
Aluminium har lägre densitet än stål men har fortfarande relativt hög hållfasthet 

vilket gör att materialet anses vara lätt. Aluminium har ett naturligt 

korrosionsskydd som bildas vid kontakt med syre. Materialet är lätt att bearbeta 

och att återvinna vilket är positivt ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den 

låga densiteten utgör även en positiv egenskap vid frakt av godset (Leijon, 2014). 

5.3.3 Polymerer 
Propenplast 
Polypropen har ett lågt pris och goda utmattningsegenskaper, det är dock 

känsligt för UV-ljus och är sprött i kyla. Det går att modifiera dessa egenskaper 

genom att exempelvis öka motståndet mot kyla med inblandning av  

Etylenpropylendiamin (EPDM) (Leijon, 2014). EPDM har utmärkta egenskaper 

mot UV-strålning och åldras väl samt har bra egenskaper mot låga respektive 

höga temperaturer (Scheirs, 2009). Ytan kan även behöva modifieras för att 

möjliggöra limning eller målning, positivt är dock att plasten har återvinnings-

koden 5 och är lätt att återvinna (Leijon, 2014). 

Polyvinylklorid 
Polyvinylklorid (PVC) bryts inte ned av mikroorganismer och har mycket god 

kemikaliebeständighet det är också ett relativt billigt material. Plasten har 

återvinnings-kod 3 och är lätt att återvinna. Materialet är relativt sprött och kan 

därför behöva användas i kombination med mjukgörare (Leijon, 2014). 

5.3.4 Slutligt materialval 
För att kunna göra det slutliga materialvalen valdes det att jämföra materialen 

med programvaran CES EduPack. Programvaran möjliggjorde att jämföra pris 

och miljöpåverkan samt för att ta reda på egenskaper som sträckgräns och 

densitet, se Tabell 13. Den miljöpåverkan som kunde jämföras i CES EduPack 

bestod av materialens återvinningsbarhet samt vilka typer av 

tillverkningsmetoder och tillsatser som borde tillämpas. Det gav en överblick på 

vilka av materialen som skulle kunna lämpa sig till att användas i HappyBox. 
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Tabell 13 – Materialdata från CES EduPack (Granta Design Limited, 2017) 

 Densitet (kg/m³) Pris (SEK/kg) Sträckgräns (MPa) 

Aluminium 2500 - 2900 18.9 - 21.7 30 - 500 

Stål (relativt låg kolhalt) 7800 - 7900 5.49 - 6.6 250 - 395 

Polypropen (PP) 890 - 910 14.6 - 15.2 20,7 - 37.2 

Polyvinylklorid (PVC) 1300 - 1580 12 - 13,7 35.4 - 52.1 

Polymetylmeakrylat (Plexiglas) 1160 - 1220 23,7 - 24,6 53.8 - 72.4 

Sodakalkglas 2440 - 2490 12,1 - 14,2 30 - 35 

Furu (längs fibrerna)  
440 - 600 

 
5.74 - 11.5 

35 - 45 

Furu (mot fibrerna) 1.7 - 2.6 

Ek (längs fibrerna)  
850 - 1030 

 
5.66 - 6.26 

132 - 162 

Ek (mot fibrerna) 4 - 5.9 

Med data från CES EduPack kunde nu preliminärt materialval genomföras men 

för att vidare jämföra materialen genomfördes en PMI-analys för materialen, se 

Tabell 14. 

Tabell 14 – PMI (material) 

Material Positivt Minus Intressant 

 
Förzinkat stål 
 

+ Starkt, hög sträckgräns 
+ Korrosionsskyddad 
+ Återvinningsbart 
+ Robust (Känsla) 
+ Billigt 

– Tungt (ca 7,85 g/cm³) 
– Kan kräva lackering 
– Estetiken (Tunt ramverk för att 
hålla låg vikt) 

Kan ge unikt utseende och 
design på marknaden 

 
Aluminium 

+ Relativt lätt (ca 2,7 g/cm³) 
+ Starkt, hög sträckgräns 
+ Lätt att bearbeta 
+ Korrosionsskyddad 
+ Enkel att återvinna 

– Estetiken (Tunt ramverk för att 
hålla låg vikt) 

Stilrent, starkt och ger 
frihet till formgivning 

 
Polypropen (PP) 

+ Väldigt lätt 
+ Återvinningsbart 
+ Billigt 
+ Tillverkningsmetoder 
+ Tål Väta 
+ Inga giftiga kemikalier 

– Kräver tillsatser (EPDM) för UV- 
och temperaturskydd 
 

 

 
Polyvinylklorid 
(PVC) 

+ Väldigt lätt 
+ Återvinningsbart 
+ Billigt 
+ Tillverkningsmetoder 
+ Tål Väta 
+ Inga giftiga kemikalier 
+ kan tåla temperaturer under  
- 100˚C och över 60˚C 

– Kan kräva mjukgörande 
– Mjukgörande kan vara giftiga 
 

 

Resultatet blev att utveckla trädetaljerna i furu för att hålla vikten på produkten 
låg. De detaljer som inte består av trä valdes att konstrueras i PVC då det var 
återvinningsbart, lätt och ändå starkt nog för att skapa en robust produkt. 
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5.4 Utvärdering av estetiken 
Med funktioner valda var det dags att fastställa slutliga formgivningen för 

produkten och anpassa den efter företagets och kundernas behov. Därför 

skapades två inredningsförslag av produkten, se Figur 27. Inspirationen till 

inredningsförslagen tillämpade aspekter från de Moodboards som användes 

under förstudien och från trendanalysen. Dessa inredningsförslag utvecklades 

även för att användas i uppföljningsintervjuerna för att pröva om produkten var 

estetiskt tilltalande. 

 
Figur 27 – Inredningsförslag 

5.5 Koncepttestning 
Syftet med koncepttesterna var att undersöka och testa bevattningssystemet 

som tagits fram i samband med konceptgenereringen. Tanken bakom systemet 

är att låta användaren fylla en tank med små utspridda hål i botten som låter 

vattnet långsamt droppa ned, likt regn, utspritt över hela växtlådans odlingsyta. 

När metoden diskuterades var det först meningen att storleken på kärlet och 

storleken på hålen skulle vara dimensionerade så att HappyBox skulle kunna 

bevattna sig själv i perioder på cirka 2 veckor innan kärlet skulle behöva fyllas 

igen. Syftet var att underlätta bevattning i två delar, delvis göra bevattningen 

halvautomatisk samt hjälpa användaren sprida vattnet över hela ytan. Det 
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diskuterades även om användare skulle kunna styra storleken på hålen och alltså 

påverka bevattningshastigheten. Metoden verkade obeprövad och liknande 

exempel på funktionen har inte upptäckts. Därför ansågs det nödvändigt att 

pröva principen i verkligheten. 

 

Testerna utformades för att kunna undersöka volym vatten per tidsenhet 

beroende på storleken på hålen och om vattenkärlet skulle tömmas helt. 

Testerna utfördes med minimal insats av resurser då risken för icke användbara 

resultat ansågs hög, se Figur 28. Det skulle vara riskabelt att använda för mycket 

tid och ekonomisk investering då andra delar av projektet prioriterades högre. 

Prioriteringen baserades på att funktionen inte var ett av kraven utan ett 

önskemål. Antalet tester och metoder är inte tillräckliga för att undersöka 

funktionen helt. Fler tester skulle innebära tidsförlust men tillräckligt med tester 

genomfördes för att dra slutsatser om passande storlek på hålen för att 

vattentanken skall tömmas helt, insamlad data går att avläsa i Bilaga E. För att 

tömma kärlet med vatten helt krävdes hål med diametern 5 till 8,5 millimeter. 

 
Figur 28 - Bevattningsprototyper 
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6 Detaljdesign 
Detaljdesignsfasen gick ut på att fastställa dimensioner och formgivning med 

hjälp av fysiska tester och designprinciper. Designprinciperna som användes är 

utvecklade av Don Norman. Syftet med principerna är att hjälpa och vägleda 

produktutvecklare till att utveckla användbara produkter. De principer som 

efterföljdes under utvecklingen av den här produkten var Affordance, Signifier 

och Feedback. Affordance betyder att produkten förklarar för användaren hur 

den ska fungera, exempelvis erbjuder en stol stöd och därför vet användare att 

den kan sittas på. Signifier syftar på att hänvisa vart/hur handlingen bör göras 

exempelvis kan en trycksymbol signalera att en dörr kan tryckas upp. Feedback 

innebär att informera användaren om att en handling har blivit utförd och kan 

uppnås genom känsla, ljud eller signalering (Norman, 2013). 

 

Principerna användes för att göra funktionerna synligare på HappyBox. Handtag 

användes för att signalera att toppen och sidomodulen är borttagbara delar. 

Locket till bevattningen utformades med en urgröpning för att visuellt urskilja 

funktionen, vilket förstärktes med en bevattningslogotyp och materialskillnad, se 

Figur 29. 

 
Figur 29 - Utformning av bevattningslocket 

6.1 Dimensionering och ergonomi 
För att fastställa djup, längd och höjd användes fysiska tester med mock-ups i 

kartong. Under de fysiska testerna visade det sig att företagets förslag på bredd 

var för långt när en kortare användare försökte att lyfta locket. Det var först vid 

70 till 80 centimeters bredd som användaren bekvämt och enkelt kunde lyfta på 

locket, se figur 30. 

 
Figur 30 – Mock-ups av lock i kartong 

Antropometri användes för att fastställa måttsättningarna på produkten så att 

den passade så många användare som möjligt. Antropometri är en ergonomisk 

gren som behandlar människans olika kroppsmått och kan användas för att 

systematiskt utveckla ergonomiska produkter (Antropometri, 2018). För att 

erhålla måtten för antropometri användes PeopleSize vilket är en programvara 

med mängder av olika mått på män och kvinnor. För att garantera att 
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majoriteten av användare kan använda produkten baserades måttsättningarna 

efter 1 och 99 percentilen, det vill säga de minsta och största människorna. De 

mått som var relevanta att ta reda på till denna produkt var handstorleken för 

att anpassa handtagen till de största händer. Även armspannet togs reda på för 

att anpassa bredden för de kortaste användarna. Handmåtten för 1 och 99 

percentilen för män gav 7,7 respektive 9,9 centimeter (Open Ergonomics Ltd., 

2008). Armspannet för 1 och 99 percentilen för kvinnor gav 152,3 och 190 

centimeter, se Figur 31 (Open Ergonomics Ltd., 2008).   

 
Figur 31 – Antropometrimått 

6.2 Detaljkonstruktion av alla beståndsdelar 

Ett krav var att produkten skulle levereras omonterad och målet var att en 

ensam användare skulle kunna montera produkten själv. Därför spenderades 

mycket tid på att konstruera alla delar för att produkten ska vara enkel att 

montera och med få fästelement. Detaljkonstruktionen bör ta hänsyn till 

tillverkningen och kostnaderna för varje unik del (Ulrich & Eppinger, 2014). För 

att uppskatta kostnader erhålls sådana uppgifter oftast utifrån företags tidigare 

erfarenheter. Tillverkningsprocesser brukar väljas för att passa redan 

existerande produktion och därmed undvika dyra investeringar i nya maskiner 

(Ulrich & Eppinger, 2014). Eftersom företaget saknade erfarenhet och egen 

produktion kunde de inte ge information om tillverkningskostnader eller 

tillverkningsmetoder. Utformningen av komponenterna är därför enbart 

antaganden att företaget kommer kunna tillverka dem i framtiden. 

6.2.1 Utformning av jord- och vattentråg 

Jordtråget utformades för att kunna fästas med enbart fyra skruvar, se Figur 32. 

 
Figur 32 - Konstruktion av jordtråg 

Bottentråget utformades till en enda stor detalj då det var av stor vikt att den 

skulle kunna hålla vatten utan att läcka, se Figur 33. 
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Figur 33 - Bottentråg 

6.2.2 Väggmodul 

Precis som jordtråget monteras sidomodulen ihop med fyra stycken skruvar och 

är utformad för att enkelt gå att montera och demontera, se Figur 34. 

 
Figur 34 - Konstruktion av väggmodul 

6.2.3 Träbotten 
Bottenlådan är tänkt att vara stor nog att rymma och skymma jord- och 

vattentråget samt ge greppbara ytor. Bottenlådans utformning kombinerar 

monteringen hos moderna möbler och utseendet hos gamla klassiska äppellådor. 

Den går att paketera platt och de fyra stående sidorna är tänkta att endast kräva 

fyra skruvar för att fästas samman och därefter fästs botten fast med sidorna 

med fyra ytterligare skruvar, se Figur 35. 

 
Figur 35 - Montering av bottenlåda 

6.2.4 Locket 
Lockets träskiva har fyra för-borrade hål där ramen med handtagen monteras 

medan sidorna på förhand är spikade i stil med bottenlådan, se Figur 36. Det ger 

ett enhetligt uttryck och sammanfogar toppen med botten. Vattentråget för 

bevattningen har tre delar, den runda skivan är locket för själva 
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bevattningssystemet. De andra två delarna skruvas fast i för-borrade hål i lockets 

träskiva med sex skruvar. Trågets ovansida har ett stort hål med kant som är till 

för bevattningsmynning. 

 
Figur 36 - Montering av locket 

6.3 Finita elementmetoden 
I syfte att dimensionera produkten för att hålla vid användning, studerades tre 

användarscenarion med hjälp av mekaniska friläggningar. Den finita 

elementmetoden användes sedan för att testa dimensioneringarna i de tänkta 

materialen och söka brister i konstruktionen. Finita elementmetoden är en 

metod för att göra hållfasthetsanalyser med datorprogram, genom 

approximationer och simulerade användarscenarion kan strukturen analyseras 

(Davies, 2011). Metoden ger en relativt verklig bild av hållfastheten och 

användes i projektet för att se att konstruktionen verkar hålla för användning. 

För att säkerställa hållfastheten bör även vidare tester utföras på en prototyp i 

de tänkta materialen och dimensionerna. FEM-analysen genomfördes med Creo 

4.0 och tre typer av användarscenarion analyserades. Det första var normal 

användning, det vill säga när jordtråget är full med jord, andra scenariot var när 

två användare lyfter fullastad produkt och det tredje scenariot att en person på 

100 kilogram sitter på produkten. För varje scenario så analyserades de kritiska 

komponenterna med en säkerhetsfaktor två, se Figur 37. Säkerhetsfaktor två 

innebär att alla laster dubbleras. Analysen i Creo möjliggör att ansätta rätt 

material till respektive del och resultaten från analyserna anger deformation i 

millimeter och spänning i Pascal. 

 
Figur 37 - Mekanisk friläggning 
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6.3.1 Analys av första scenariot 
Första scenariot gjordes för att simulera om jordtråget håller vid normal 

användning, det vill säga när den är full med jord och växter. Till att börja med 

beräknades volymen jord som rymdes i jordtråget och därefter uppsöktes 

information hur mycket jorden väger. Planteringsjord av märket Weibulls med 

volymen 40 liter väger 22 kilogram (Bauhaus, 2018). 

                                 
              

              
  

  
                     

Ett tydligt problem som uppstod med den ursprungliga utformningen var att det 

inte gavs tillräckligt stöd för att bära upp jorden. Produkten deformerades 

väldigt mycket men sträckgränsen uppnåddes aldrig. Därför prövades olika 

utformningar och antal ben för att stärka botten, se Figur 38 till 40. Resultaten 

från Creo anger spänning och deformation och presenterar resultaten genom en 

färggradering från blått till rött, där rött är störst mängd spänning/deformation. 

 
Figur 38 - Utformning med 4 ben 

 
Figur 39 - Utformning med 5 ben 

 
Figur 40 - Utformning med 6 ben 
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Resultaten från dessa olika utformningar angav att även sex ben var för svagt för 

att hålla upp jorden och egenvikt. Lösningen på problemet blev att skapa 

tjockare ben utan ihåligheter och antalet ben ökade till åtta stycken, se Figur 41. 

 
Figur 41 – Konstruktionsändring 

Med den nya utformningen genomfördes en slutlig analys för att försäkra att 

produkten håller för lastfallet med jord. Resultatet angav att den nya 

utformningen löst problemet och den maximala deformationen blev nu endast 

0,66 millimeter, se Figur 42. 

 
Figur 42 – Slutlig struktur 

6.3.2 Analys av andra scenariot 
Andra scenariot analyserade om sidorna klarade av påfrestningen när produkten 

lyfts. Produktens totala vikt fullastad med jord är cirka 60 kilogram vilket 

motsvarar 590 Newton. Eftersom trä är ett anisotropt material har det olika 

egenskaper beroende på om kraften ansätts parallellt eller mot fibrerna. Därför 

var det viktigt att orientera materialet i simuleringen likt den tänka 

konstruktionen. På grund av symmetri över konstruktionens långsida var det 

möjligt att korta ned simuleringstiden genom att endast studera ena kortsidan 

med halva belastningen. De största påfrestningarna som påträffades i analysen 

uppnår 16,7 MegaPascal vilket är ungefär hälften av furus sträckgräns, se Figur 

43. Deformationerna som uppstod vid analysen var minde än 0,1 millimeter, se 

Figur 44. Slutsatsen av resultatet är att brädorna över kortsidorna antagligen 

kommer hålla för att en fullastad produkt med en säkerhetsfaktor på minst 2. 

 
Figur 43 - Analys av maxbelastning (andra scenariot) 



 47 

 
Figur 44 - Analys av deformation (andra scenariot) 

6.3.3 Analys av tredje scenariot 
Den tredje analysen simulerade lastfallet om en person som väger 100 kilogram 

sitter på produkten. Det kritiska med detta scenario var att en person kan sitta 

på olika delar av ytan och därför delades tredje scenariot upp i tre typer av 

lastfall. Ett där användarens vikt blev jämnt fördelat över produkten, det andra 

med en punktlast på ett av hörnen och det tredje med en vinkel på 30 grader. 

Analytiska beräkningar genomfördes även för att verifiera att resultaten Creo 

simuleringarna gav stämde överens, se Figur 45. 

 
Figur 45- Analytiska beräkningar 

Resultaten för alla lastfallen var att strukturen bör hålla då sträckgränsen aldrig 

uppnåddes. Deformationerna var låga för de kritiska scenarierna även då kraften 

ansätts i en vinkel, se Figur 46 till 48. 

 
Figur 46 - Analys med utbredd last vänstra bilden är deformation och högra anger spänning 
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Figur 47 - Analys med punklast 

 
Figur 48 - Analys med 30 graders kraftvinkel 

6.4 Prototyp 

När CAD-modellen var färdigutvecklad påbörjades utvecklingen av en fysisk 

prototyp. Prototypen byggdes för att avgöra hur det kändes att använda 

produkten. När prototypen var klar genomfördes användartester för att avgöra 

om det bör göras några ändringar, se Figur 49. Resultatet från dessa tester var 

bland annat att korrigera höjden av produkten samt hålen för handtagen. 

 
Figur 49 - Fysisk prototyp av HappyBox 

6.5 Uppföljningsintervjuer 

Uppföljningsintervjuer genomfördes i slutet på projektet med användare från 

förstudien. Syftet med intervjuerna var att undersöka om HappyBox uppfyller 

användarnas krav eller om det fortfarande finns problem att lösa. Inför varje 

intervju presenterades en sammanfattande produktbeskrivning. En kort 

intervjuguide skapades även för en konsekvent struktur på intervjuerna, se 
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Tabell 15. Resultaten från intervjuerna kommer inte nödvändigtvis tillämpas 

under detta arbete men kan agera som guide åt företaget om det krävs någon 

slags vidareutveckling att göra. 

Tabell 15 – Intervjuguide (uppföljning) 
Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten?  

Ser du några problem med produkten?  

Skulle du vilja köpa denna produkt?  

Vad skulle du vara villig att betala?  

Finner du produkten estetiskt tilltalande?  

Saknar du något hos produkten?  

 

Uppföljningsintervjuerna gav väldigt god återkoppling från potentiella 

användarna då alla var väldigt positiva mot produkten. Det estetiska kravet 

verkar blivit uppnått men kommer behöva större prövning. Av de 8 

uppföljningsintervjuer som genomfördes ansåg alla att HappyBox var estetiskt 

tilltalande. Prisbilden låg mellan 1000 till 2000 kronor med endast en som ansåg 

priset vara lägre än 1000 kronor. Det tillkom även förbättringsförslag att dela 

upp jordbotten, låta användaren själv välja ljus, ta bort logotypen och att 

utveckla ben till produkten, se bilaga F. 

6.6 Livscykelanalys 

En Livscykelanalys är en metod för att analysera den totala miljöpåverkan en 

produkt har under hela dess livscykel. Analysen kan implementeras vid ett flertal 

tillfällen i produktutvecklingsprocessen (Mulder, 2006). För att främja hållbar 

produktutveckling har HappyBox miljöpåverkan konstant varit i fokus under 

projektet. Livscykelanalysen har använts för att testa hur miljövänlig HappyBox 

är och för att undersöka vilka förbättringar som skulle kunna göras. Allmänna 

rådgivningar för att skapa en miljövänlig livscykel är att använda: förnyelsebara 

material, lättbearbetade material, återvinningsbara material, effektiv paketering, 

låg vikt, energieffektiv transport och få produktionssteg med mera (Mulder, 

2006). Ett flertal av dessa aspekter har redan från början varit mål för 

HappyBox. Exempelvis låg vikt och effektiv transport som både ökar 

vinstmarginalen och har positiv effekt för miljön. Hållbara produkter kan också 

uppnås genom att förlänga produktens livslängd med utbytbara delar och enkelt 

underhåll (Mulder, 2006). Alla dessa strategier har tagits till hänsyn och 

HappyBox består av ett modulsystem som gör den enkel att demontera och 

underhålla. 

 

Med hjälp av programvaran CES EduPack kunde de olika materialen jämföras ur 

ett miljöperspektiv. Den gröna stapeln i Figur 50 och Figur 51 representerar 

HappyBox materialåtgång lågt räknat medan den gula stapeln är högt räknad. 

Den gula stapeln är den som kan jämföras med de övriga staplarna då resterande 

staplar är baserat på högt räknad materialåtgång. Den bruna stapeln är en 
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representation av produktens energi- och koldioxidavtryck under en livscykel då 

de delar som är av PVC istället skulle tillverkas av Aluminium. Den orangea 

stapeln representerar motsvarande om PVC-delarna skulle tillverkas i 

Polypropenplast. Den rosa stapeln är en representation av livscykeln för 

produkten om akrylplasten byttes mot sodaglas (Granta Design Limited, 2017). 

 
Figur 50 - Ungefärligt energiavtryck under livscykeln 

 
Figur 51 – Ungefärligt koldioxidsavtryck under livscykeln 

6.7 Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 
FMEA används under produktutvecklingsprocessen för att identifiera och 

eliminera potentiella fel och risker i tid. För detta projekt valdes FMEA att 

implementeras i slutet på processen då alla komponenter var färdigutvecklade 

och möjliga att analyseras. Tankesättet för utvärderingen av varje detalj bör vara 

vad som kan gå fel och ett kritiskt tänkande är av stor betydelse (Britsman, 

Lönnqvist & Ottosson, 1993). 
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Analysen använder en 1 till 10 skala där lågt värde betyder osannolikt eller inte 

särskilt allvarligt och högre värde innebär större risk att inträffa och allvarligare 

konsekvenser. Analysen genomfördes genom diskussion och argumentation för 

både potentiella fel men även graderingen av felen. Bedömningen och 

graderingen grundar sig oftast på erfarenheter från de som medverkar under 

analysen. Analysen är därför inte felfri då det är en subjektiv gruppvärdering och 

graderingen, se Tabell 16 (Britsman, Lönnqvist & Ottosson, 1993).  

Tabell 16 – Bedömningskriterier (Britsman, Lönnqvist & Ottosson, 1993). 
Kriterier för bedömning av allvarlighetsgrad (S) Värdering 

Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 1 

Ingen olycksrisk eller ringa inverkan på produkten men intakt funktion 2-3 

Mycket liten olycksrisk eller risk för störd produktion 4-6 

Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven produktfunktion 7-9 

Allvarlig risk för personskada 10 

Kriterier för bedömning av upptäcktssannolikhet (Pd) Värdering 

Fel som alltid uppmärksammas 1 

Normal sannolikhet för upptäckt (vid ca 75 % felintensitet) 2-4 

Viss sannolikhet för upptäckt (vid ca 50 % felintensitet) 5-7 

Liten sannolikhet för upptäckt – alt. ingår inte i provningsprogram 8-9 

Osannolikt att felet upptäcks – kan inte prövas 10 

Kriterier för bedömning av felintensitet (Po) Frekvens Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda t.ex. ”fool-proof” konstruktion  <1/100 000 1 

Mycket liten sannolikhet för fel, liknande konstruktion utan fel <1/10 000 2-3 

Låg sannolikhet för fel <1/1000 4-5 

Viss sannolikhet för fel <1/100 6-7 

Hög sannolikhet för fel <1/10 8-9 

Mycket hög sannolikhet för fel <1/1 10 

 

Syftet med analysen var att försöka identifiera möjliga brister som kan missats 

under utvecklingen. Produkten är relativt enkel och det är få delar som kan gå 

sönder. HappyBox är konstruerad för att hålla vid eventuell felanvändning och 

bör därför vara en säker produkt, se Bilaga G. 

6.8 Paketering av produkten 
Ett av de centrala problemen att lösa under utvecklingen av HappyBox har varit 

att framta platt och effektiv paketering. Företaget har kontinuerligt hänvisat till 

IKEA som referens gällande bra paketering och har därför använts som 

måttstock. För att kunna jämföra och mäta paketeringen mot konkurrenter 

ansågs det rimligt att jämföra monterad volym mot paketvolym. Det vill säga hur 

många procent paketvolymen är av monterad volym.  MALSJÖ var en produkt 

från IKEA som liknande HappyBox till storlek samt konstruktion och valdes 

därför som referens. MALSJÖ har en total volym monterad på 0,64 kubikmeter 

och paketeringen är uppdelad i tre paket med totala volymen 0,18 kubikmeter 

(IKEA, 2018b). Procentuellt är paketeringen 28 % av monterad volym.  

 

En viktig aspekt med paketeringen var att minimera spelrummet mellan delarna 

i paketet för att minska risken för slitage vid transport. Där spelrum inte kunde 
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undvikas var det möjligt att minska spelrummet med frigolit. Först gjordes ett 

försök till att skapa ett enda paket med låg volym men då blev volymen för stor, 

se Figur 52. 

 
Figur 52 - Initialt paketeringskoncept 

Genom att istället dela upp paketet i flera paket blev det möjligt att minska den 

totala förpackningsvolymen. Uppdelningen gjordes till två paket för att anpassa 

paketeringen bättre efter delarna, se Figur 53. Volymen för det större paketet 

var 0,05 kubikmeter och det mindre 0,045 kubikmeter. Volymen på HappyBox 

monterad är 0,29 kubikmeter och den totala paketeringsvolymen 0,095 

kubikmeter. Procentuellt blev paketet därmed 32,8 % av monterad volym vilket 

är snarlikt vad IKEA uppnår med MALSJÖ. 

 
Figur 53 - Slutligt paketeringskoncept 
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7 Resultat 
Resultatet är ett miniatyrväxthus avsett för inom- och utomhusbruk som är 

anpassad för en stor variation växter och användare, se Figur 54. Växthuset går 

enkelt att inreda för att passa olika användares hem och inredningar. Produkten 

planeras även att levereras i färgerna svart, vit eller obehandlad för att lämna 

utrymme till användarna att skapa en egen variant av produkten.  

 
Figur 54 – Renderingar av HappyBox 

Med ett stort jordtråg och inbyggd dränering ger HappyBox möjligheten att odla 

en stor variation växter. HappyBox fungerar utmärkt att odla kryddor, örter och 

sallader men även för att driva upp större plantor som exempelvis tomater. Med 

den modulära konstruktionen uppnås 360 graders åtkomst till jordbädden, detta 

förenklar plantering och uppdrivning av plantor. Genom de transparanta sidorna 

och den interna belysningen erbjuds växterna både naturlig och syntetisk 

ljustillförsel. HappyBox kan bevattnas traditionellt med kanna eller genom att 

använda bevattningssystemet som sprider vatten jämnt över odlingsytan, se 

Figur 55. Monteringen av produkten genomförs på 21 enkla steg med en 

utvecklad monteringsmanual, se Bilaga H. 
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Figur 55- HappyBox funktioner 

7.1 Uppföljning mot kravspecifikationen 
Kravspecifikationen har under hela arbetet använts för att styra produkt-

utvecklingsprocessen. För att effektivt kunna presentera resultatet av arbetet till 

företaget ansågs det lämpligt att göra en slutlig uppföljning av 

kravspecifikationen. De gulmarkerade rutorna är krav som ännu inte lyckats 

prövas och som kommer kräva vidareutveckling, rödmarkerade innebär att 

behovet inte uppnåtts, alla uppnådda krav är grönmarkerade, se tabell 17. Det 

enda krav som inte uppnåddes var förpackningsvolymen. Detta var en medveten 

uppoffring gjord tillsammans med företaget för att förenkla monteringen. 

Tabell 17 – Uppföljning av kravspecifikationen 

Kravspecifikationer 
Nr Specifikation Krav Önskemål Enhet Uppnådd 

Tillverkning och transport 

1 Återvinningsbara material Ja 
 

Ja/Nej Ja 

2 Antal unika delar 30 19 Antal 26 

3 Utbytbara delar Ja 
 

Ja/Nej Ja 

4 Tillverkningskostnad - 
 

Kr Mtrl. (317kr) 

5 Förpackningsvolym 30 20 Procent/monterad 32 % 

6 Total vikt 40 30 Kilogram 30,3 kg 

7 Lackerbart material 
 

Ja Ja/Nej Ja 

8 Material utan giftig beläggning Ja 
 

Ja/Nej Ja 

Användning 

9 Antal personer för montering 2 1 Antal 1 

10 Antal monteringssteg 30 15 Antal 21 

11 Enkel att rengöra Ja 
 

Ja/Nej Ja (Mtrl. Och åtkomst) 

12 Höj- och sänkbara hyllor 
 

Ja Ja/Nej N/A 

13 Estetiskt tilltalande Ja 
 

Ja/Nej 7/7 Positiv respons 
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14 Intern Belysningsinfästning Ja 
 

Ja/Nej Ja 

15 Ventilation 13 - 22 0-50 % m² 21 - 56 

16 Integrerbar med tillbehör 
 

Ja Ja/Nej N/A 

17 Max belastning/hyllplan (punktplast) 25 35 kg 40 kg 

18 Dränering Ja 
 

Ja/Nej Ja 

19 Motstå temperatur 
 

0 till 40 Celsius Samtliga mtrl. (-70 till 60) 

20 Max/min odlingshöjd 
 

0-150 cm 0-40 cm 

21 Möjliggör odling i jord (djup) 30 40 cm 30 cm 

22 Isolerad 
 

Ja Ja/Nej Nej 

23 Förvaring ovanpå växthus Ja 
 

Ja/Nej Ja 

24 Integrerbar möbel 
 

Ja Ja/Nej Ja 

25 Justerbart ljus 
 

Ja Ja/Nej N/A 

26 Bra åtkomst Ja 
 

Ja/Nej Ja 

27 Timerfunktion (ljus) 
 

Ja Ja/Nej N/A 

28 Tål att sitta på (Säkerhetsfaktor 2) 100 120 kg 80 kg 

29 Arbetshöjd (bevattning) 
 

120 cm 81,4 cm 

30 Automatiserad bevattning 
 

Ja Ja/Nej Nej 

31 Monterbar utan externa fästelement 
 

Ja 
 

Nej 

32 
Belysningsavstånd (avstånd jord-belysning) 40 

0 till 40 
(justerbar) cm 39,5 
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8 Diskussion 

8.1 Problem med uppdragsbeskrivning 

Företaget hänvisade initialt till HINDÖ, ett funktionellt och prisvärt växtskåp från 

IKEA. De föreslog även Juliana, en odlingsvitrin med intressanta funktioner, som 

hjul och justerbara hyllor i storlek och höjd. Tolkningen som gjordes var att 

företaget eftersökte ett växthus som var ungefär i den storleken. Skisser 

användes för att förtydliga uppdraget ännu mer och för att avgöra om uppdraget 

var förstått. 

 

Uppdragsbeskrivningen som initialt utvecklades tidigt i processen har 

kontinuerligt ändrats under projektets gång. Detta berodde till stor på att 

produktidén förändrades under utvecklingen av projektet. Ändringarna berörde 

inte enbart krav i kravspecifikationen men även vilka typer av uppdrag som 

utfördes. Bland annat hann inte företaget etablera en egen tillverkningsprocess 

vilket ledde till att alla tillverkningsmetoder/materialval utvecklades teoretiskt. 

Även uppgiften att bygga en slutlig prototyp tillkom sent i processen. Innebörden 

av detta var att den ursprungliga planeringen blev förskjuten, i synnerhet med 

ändringarna som tillkom sent i processen. Vidare tillkom problem med att få 

ihop tid till att möta företaget då de var väldigt upptagna, detta gällde främst i 

andra halvan av projektet när konceptval utfördes. Då företaget hade svårigheter 

att ge svar på många frågor och inte hade tid att delta så tätt i processen som 

önskvärt tvingades många beslut att tas utan dem. Beslut som slutlig utformning, 

tillverkning, materialval och storlek baserades på tidigare krav från företaget. Att 

gå vidare med utvecklingen utan företagets direkta input stöttades av företaget 

själva och de litade på att det ändå skulle bli ett framgångsrikt projekt. 

8.2 Metodik för att mäta subjektiva krav 
De värdeord som valdes för att beskriva de Moodboards som presenterades för 

intervjuobjekt såväl som enkätbesvarare togs i största mån från 

inredningsdesigners själva. Detta för att så många som möjligt skulle kunna tolka 

bilderna med någon form av gemensam grund. Tanken var även att bilderna 

egentligen skulle kunna tala för sig själva medan värdeorden bara skulle ge en 

starkare känsla av helheten. Risken med metoden är att värdeord kan tolkas 

olika bland användarna men i kombination med bilderna var tanken att detta 

skulle undvikas. Det är alltid en risk att mäta åsikter eller subjektiva behov och 

därför togs inspiration från trender. Resultatet av trendanalysen antogs vara 

majoriteten av användarnas generella åsikt vilket användes i kombination med 

den utförda kundundersökningen. 

8.3 Materialval och tillverkningsmetoder 
Ett av de stora problemen som uppstod med det här projektet var att förstå vilka 

val som låg hos företaget. I början av projektet var uppfattningen att företaget 

hade en tänkt process för att tillverka produkten men som tidigare nämnt kom 
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de inte så långt i utvecklingen. Detta gjorde det svårt för dem att ge input till 

materialval samt val av tillverkningsmetoder. Hade detta varit en tydligt från 

början av projektet hade nog tre versioner av produkten utvecklats med avsikten 

att utförligare kunna jämföra material. Exempelvis om en stålkonstruktion med 

mindre materialvolym hade varit bättre jämfört med större materialvolym men i 

plast. På grund av förutsättningarna valdes därför materialen baserat på 

konkurrerande produkter och vad som passade utvecklingen bäst teoretiskt. 

 

Nuvarande resultat skulle kräva att en expert eller ett företag tillfrågas för att ta 

reda på aktuell kostnad och om det är möjligt att tillverka HappyBox. Detta hade 

kunnat utföras under denna utvecklingsprocess men fokus lades istället på att 

framta funktioner och skapa ett helhetskoncept.  

8.4 Vidareutveckling 
Målet med projektet var att utveckla en produkt färdig att börja produceras och 

säljas av Best of Sweden. Detta blev tyvärr inte en möjlighet av tidigare nämnda 

problem bland annat har produktutvecklingsprocessen pågått jämte företagets 

uppstart. Uppföljningsintervjuerna gjordes för att pröva om HappyBox hade 

uppfyllt kundernas förväntningar. Dessa intervjuer syftade även att ta reda på 

vad för eventuell vidareutveckling som bör göras. Generellt är resultatet från det 

här exjobbet enbart förslag hur företaget kan utforma produkten. 

Förhoppningsvis kommer detta projekt att fungera som ett grundarbete till 

företaget för att kunna vidareutveckla HappyBox. 

 

Alla krav som tagits fram och diskuterats med företaget uppfylldes förutom 

kravet gällande paketeringen. Att kravet fastställdes till 30 % a baserades på 

marknadsundersökningen från IKEA, eftersom företaget hänvisade till IKEAs 

paketeringar. Det var dock lite överambitiöst att anta att produkten skulle uppnå 

samma resultat om inte bättre än IKEA. En prioritering gjordes dock att förenkla 

monteringen av produkten genom att låta vissa delar vara förmonterade. Trots 

detta uppnåddes en förpackningsvolym på 32 % av monterad volym vilket 

företaget ansågs vara tillräckligt bra. Utrymme till förbättring finns om företaget 

skulle välja att leverera produkten helt omonterad men detta skulle innebär 

betydligt fler monteringssteg. 

8.5 Planering och applicering 
Att en produktutvecklingsprocess innefattar mycket iterativt arbete togs hänsyn 

till under planeringen av projektet. Mängden ändringar och iterativt arbete som 

faktiskt behövdes var oförväntat. Framförallt medförde ändringarna av 

produktidén att litteraturstudien och marknadsundersökningen krävde mer 

arbete än planerat, se figur 56. Väntan på feedback var också något som inte 

räknats in i planeringen, samt hur lång tid vissa faser tog att utföra. Detta gällde 

framförallt att tolka kundbehov. 
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Figur 56 - Preliminär och verklig planering 

Det har även reflekterats mycket varför det gjordes så många avvikelser från 

planeringen. Detta berodde nog på att för stor respekt gavs att få återkoppling av 

företaget. Egentligen bör nog uppföljningsmöten planerats in för att strukturera 

företagets involvering bättre. Ett annat problem var att företaget gavs för mycket 

frihet till att göra ändringar sent i produktutvecklingsprocessen. 

Konsekvenserna av att göra ändringar sent i processen borde förtydligats bättre 

till företaget. Eftersom sena ändringar förhindrar vad som är möjligt att utveckla. 

Ytterligare en lärdom detta projekt gett är att dokumentera och klargöra det som 

uttrycktes från företaget på mötena bättre. I synnerhet då mötena var väldigt 

avslappnade och ofta gick ut på diskussion där idéer bollades fritt. Detta borde 

även applicerats på uppdragsbeskrivningen då det i efterhand har känts som att 

uppdraget har formulerats åt företaget istället för av företaget. En anledning till 

detta var för att företaget hade en väldigt generell produktidé som kontinuerligt 

förändrades. Dessutom var de osäkra på vad projektet borde innefattat. 
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Kommunikationen med företaget kan ha varit bristande på grund av att mötena 

ofta var ostrukturerade, vilket ledde till missförstånd. Digitala sammanfattningar 

skapades för att ge mer informativa uppdateringar till företaget men de hade 

inte alltid tid att svara på alla frågor. De frågor företaget inte kunde besvara 

borde istället ha ställts till experter eller andra företag. Detta gällde i synnerhet 

val av material och tillverkningsmetoder. Sammanfattningsvis har alla problem 

som uppstått lösts på ett eller annat sätt och gett givande erfarenheter att ta 

vidare i arbetslivet. 
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Bilaga B – Intervjuer och tolkningar 
 

 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 50 

2 Har du erfarenhet av att 
odla? 

Ja jag började odla med mina föräldrar sen jag var kanske 10 år gammal så jag 
har väl 40 års erfarenhet kan man väl säga 

3 Vad brukar du odla hemma? Inomhus odlar jag gröna växter och blommande växter samt sticklingar för att 
driva upp nya växter. Utomhus har jag drivbänkar, tidigare hade jag 
trädgårdsland men det hade jag inte tid med. Sedan två år tillbaka har jag 
börjat med bär så jag har hallonplantor, blåbärsbuskar och krusbär.  
 
I mina pallar odlar jag persilja, dill, spenat, morötter, rödbetor och ärtor och 
jag odlar även tomater fast jag köper färdiga tomatplantor varje år. Förutom 
det odlar jag potatis i hinkar runtom i trädgården men det gör jag egentligen 
enbart för att det ser mysigt ut. 

Tolkat behov HB möjliggör odling av flera typer av växter 

4 Vart eller hur odlar du 
hemma? 

Jag odlar överallt i hemmet och överallt i trädgården men har som sagt 
speciellt avsatta odlingsytor för mina drivbänkar, pallar och bär. 

5 Har du någonsin använt ett 
växthus 

Ja vi hade ett växthus för 2 år sedan. 

6 Vad var det för märke och 
storlek på växthuset och vart 
var det köpt? 

Jag vet inte märke eller vart det var köpt men storleken var kanske 3x5 meter 
och det var ganska högt. 

7 Fanns det några problem med 
växthuset? 

Ja det största problemet var faktiskt placeringen då det inte fick så mycket 
solljus men sen var det även dålig kvalité då det blåste sönder under en höst.  

Tolkat behov HB avger ljus till växterna oavsett placering 
HB är tålig mot väder och vind 

8 Vad var bra med växthuset? Det var väldigt ergonomiskt då jag kunde stå och plantera i det sen blev det 
väldigt mysigt för jag lade en grusbädd i det och placerade en bänk inuti det så 
man kunde sitta i det. 

9 Vad kunde ha förbättrats? Det var otroligt fult om jag ska vara ärlig och såklart att det var dålig kvalité på 
plasten, jag har dock återanvänt några av skivorna till mina drivbänkar. 

10 Skulle du vara intresserad av 
ett dekorativt växthus för 
inom- och utomhusbruk? 

Ja jag skulle verkligen gilla om ni utvecklar en snygg drivbänk jag kan ha på 
altanen och i solrummet det vore nog mysigt men om jag ska ha växthuset 
inomhus måste det verkligen se bra ut. 

Tolkat behov HB kan placeras inom- och utomhus och smälta in i miljön 
HB är estetiskt tilltalande 

11 Vad skulle du vilja se för 
funktioner i det växthuset? 

Jag skulle kunna tänka mig att det vore möjligt med terrassodling inne i 
växthuset men jag vet inte. Det ska vara ergonomiskt och inte trångt att sköta 
om växterna speciellt för att kunna rensa och rengöra växthuset. 

Tolkat behov HB är ergonomisk att använda 
HB är enkel att rensa 
HB är lätt att rengöra 
HB ger bra åtkomst till växterna 

12 Hur stort bör växthuset vara? Ja det får ju inte vara för litet då är det ju inte värt att odla i det så jag kan nog 
tänka mig 2x1 eller 3x1,5 meter, optimalt så kan man väl bygga på flera av 
produkten för att göra den så stor man behöver? 

13 Vad skulle du vara villig att 
betala för ett sådant växthus? 

2000 kronor tror jag är rimligt men det beror på storleken ett soffbord skulle 
jag ju inte betala mer än 1000 kronor för. 

Tolkat behov Prissättning bör följa storleken på produkten 

14 Vad är viktigast med 
växthuset för dig? 

Att det är lättskött, enkel att rengöra och ergonomisk jag vill inte behöva krypa 
för att sköta om växterna då går jag hellre ut och gör det. 

Tolkat behov HB är tillräckligt hög för att användaren kan stå och plantera/sköta det 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 48 

2 Har du erfarenhet av att 
odla? 

Ja jag växte upp med att min familj odlade egen potatis och grönsaker. 

3 Vad brukar du odla hemma? Jag har orkidéer, murgrönor och hyacinter inomhus och utomhus har jag 
morötter och ett litet potatisland. 

Tolkat behov HB möjliggör odling av flera typer av växter 

4 Vart eller hur odlar du 
hemma? 

Jag odlar på fönsterbrädorna och lite här och där runtom i huset 

5 Har du någonsin använt ett 
växthus 

Ja jag har använt ett växthus där jag odlade tomater och grönsaker 

6 Vad var det för märke och 
storlek på växthuset och vart 
var det köpt? 

Det var väl i samma storlek som en liten friggebod. 

7 Fanns det några problem med 
växthuset? 

Nja det vet jag inte, jag använde det inte tillräckligt mycket vi tog bort det för 
att jag inte tyckte det var värt mödan att odla grönsaker själv 

Tolkat behov HB underlättar odling av växter 

8 Vad var bra med växthuset? Det var mysigt och såg trevligt ut på sommaren. 

9 Vad kunde ha förbättrats? Jag vet inte kanske underlätta skötseln mer. 

Tolkat behov HB är lättskött 

10 Skulle du vara intresserad av 
ett dekorativt växthus för 
inom- och utomhusbruk? 

Ja det skulle jag vara. 

11 Vad skulle du vilja se för 
funktioner i det växthuset? 

Det skulle vara bra om det hade automatiserad bevattning men jag förstår att 
det kanske blir för dyrt? 

Tolkat behov HB underlättar bevattning av växterna 

12 Hur stort bör växthuset vara? 50x50 centimeter om det är ett soffbord kanske 

13 Vad skulle du vara villig att 
betala för ett sådant växthus? 

1000 kronor 

14 Vad är viktigast med 
växthuset för dig? 

Att det är tåligt, lättanvänt, enkel att rengöra och snyggt 

Tolkat behov HB är lätt att använda 
HB är enkel att rengöra 
HB är estetiskt tilltalande 
HB är tålig mot yttre våld 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 34 

2 Har du erfarenhet av att 
odla? 

Ja jag har odlat lite på fritiden och jag har väl alltid haft blommor och så 
hemma men min styvson är tyvärr allergisk så nu har jag inga växter hemma 
annat än plastblommor. 

Tolkat behov HB kan möjliggöra odling för allergiska användare 

3 Vad brukar du odla hemma? Tidigare hade jag massor av blommor runtomkring i huset men nu har jag bara 
plastblommor. Sen har jag även lite bärbuskar, äppelträd, plommonträd och 
rabarber jag sköter om i trädgården. 

4 Vart eller hur odlar du 
hemma? 

Jag hade blommor på fönsterbrädorna och i krukor runtomkring huset 

5 Har du någonsin använt ett 
växthus 

Nej 

Hoppar till fråga 10 

10 Skulle du vara intresserad av 
ett dekorativt växthus för 
inom- och utomhusbruk? 

Ja det skulle jag vara 

11 Vad skulle du vilja se för 
funktioner i det växthuset? 

Lättskött och snyggt 

Tolkat behov HB är lättskött 

12 Hur stort bör växthuset vara? Det får ju inte vara för stort för att det ska få plats inomhus men en eller två 
meter brett och 40 centimeter djupt tror jag kan vara tillräckligt stort 

13 Vad skulle du vara villig att 
betala för ett sådant växthus? 

1500-2000 kronor 

14 Vad är viktigast med 
växthuset för dig? 

Att det är snyggt och att det fungerar, det får inte vara trångt och svårskött då 
tror jag inte att man vill använda det. 

Tolkat behov HB är estetiskt tilltalande 
HB ger utrymme för skötsel och rengöring 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 51 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Ja, som hobby. 

3 Vad brukar du odla hemma? Vilka växter har 
du hemma? 

Tomater, kryddor, chili, potatis, timjan, rosmarin, 
orkidéer, pelargoner.  

Tolkat behov Möjlighet att odla en bred variation av ätliga och oätliga 
växter. 

4 Vart eller hur odlar du hemma? På fönsterkarmen i krukor, krukor utomhus, 
trädgårdsland, utomhusväxtskåp,  

Tolkat behov Möjlighet att odla som i krukor eller möjlighet att odla 
med hjälp av krukor eftersom användare redan har 
krukor. 

5 Har du någonsin använt ett växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 9) 

Ja, ett litet växthus för tomater. 

6 Vad var det för märke och storlek på 
växthuset och vart var det köpt? 

Från IKEA. Ca 50x30 cm.  

7 Fanns det några problem med det växthuset? Nae, rostade lite. 

Tolkat behov Tål påfrestning av väder och vind om den används ute. 

8 Vad var bra med det växthuset? Bra att man kunde öppna taket och ha det öppet för att 
reglera fuktigheten. 

Tolkat behov Möjlighet att byta/reglera luften i växthuset. 

9 Vad kunde förbättrats? Om man kunde öppna fronten, allt var tvunget att tas 
uppifrån. 

Tolkat behov Åtkomst till växterna från mer än ett håll. 

10 Skulle du vara intresserad av ett dekorativt 
växthus för inom- och utomhusbruk? 

Ja, varför inte. 

11 Vad skulle du vilja se för funktioner i det 
växthuset? 

Självbevattning hade inte varit dumt, ljuskälla för att 
förlänga säsongen. 

Tolkat behov Möjlighet att odla mellan säsonger. 
Förenkla bevattningen av växterna. 

12 Vad skulle du vara villig att betala för en 
sådan produkt? 

Beroende på funktionalitet, ca 1500kr (om ovan nämnda 
funktioner är tillgängliga). 

13 Hur stort borde växthuset vara?  

14 Vad skulle du vilja odla i det växthuset Tänker mest att man förodlar/försår tomater och 
blommor, i produkten, som man sedan sätter ut. 
Kryddväxter, jag vet inte. 

Tolkat behov Anpassningsbar för kryddodling. 
Anpassningsbar för förodling. 

15 Är funktion viktigare än estetiskt tilltalande?  Om jag ska ha den i vardagsrummet vill jag ha en snygg 
möbel. 

Tolkat behov Förväntas vara estetiskt tilltalande för inomhus bruk. 

16 Vilken av bilderna passar din smak bäst? Bohemisk. 

17 Övrigt Tveksam på soffbordet, kan något leva där i? 
Skissen med olika etapper/höjder är estetiskt tilltalande. 
Yngre människor ser det mer som en inredningsdetalj 
men hon ser på det mer praktiskt. 

 Får vi ringa igen om ca 1 månad? Ja. 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 51 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Ja. Jag bor trångt men strös år och odlar på kolonilott som hobby. 

3 Vad brukar du odla hemma? Hemma odlas blommor, sticklingar, sätta lite fröer, rosmarin, dill, persilja. 
På lotten odlas potatis, bärbuskar, äppelträd, lök, purjolök., morötter, 
bönor, dill, persilja, grönkål, rödbetor, pumpa, squash. Bokavilla träd. 

Tolkat behov Möjlighet att odla bred variation av ätliga och oätliga växter. 

4 Vart eller hur odlar du hemma? Små krukor på brickor för att få plats med mycket, i mjölkkartonger i alla 
fönster och på ett bord vid fönstret, i trappgången. 

Tolkat behov Ger lämplig mängd ljus åt växterna. 
 

5 Har du någonsin använt ett växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 9) 

Nej 

10 Skulle du vara intresserad av ett 
dekorativt växthus för inom- och 
utomhusbruk? 

Det skulle vara kul att kunna ha örter där i, som basilika och annat.  

Tolkat behov Produkten lämpar sig åt kryddodling. 

11 Vad skulle du vilja se för funktioner i det 
växthuset? 

Ljus, lampa för mörkare årstider. (Det kan bli för varmt inomhus, för 
växter, på vintern?) 

Tolkat behov Artificiellt ljus som förlänger säsongen. 

12 Hur stort borde växthuset vara? Midjehöjd höjd kanske? Storlek så att åtminstone kryddor får plats. 30 cm 
bredd låter för litet. 50 – 54 cm i diameter är mer lagom. Oval är en bra 
form som verkar mindre i ett trångt hem. 

Tolkat behov Större än 30 cm brett. 
Ha en geometri som inte tar upp onödig plats eller uppfattas som liten. 

13 Vad skulle du vara villig att betala för en 
sådan produkt? 

700 – 800 kr. 

14 Vad skulle du vilja odla i det växthuset Pelargoner och sådant borde få plats. 

Tolkat behov Rymmer medelstora blommor/växter. 

15 Är funktion viktigare än estetiskt 
tilltalande?  

Ja, funktionaliteten är viktigast. 

16 Vilken av bilderna passar din smak bäst? Bohemisk. 

17 Övrigt Soffbord som kan höjas till middagsbord, gamla möbler. IKEAs vita tallrikar 
är av ett hållbart material som är lätt.  

 Får vi ringa igen om ca 1 månad? Ja. 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 28 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Japp, fritidsaktivitet. 

3 Vad brukar du odla hemma? Sår på våren och sommaren i fönstret. Kryddor, basilika, 
timjan. 

Tolkat behov Möjlighet att odla (relativt vanliga) kryddor. 

4 Vart eller hur odlar du hemma? Lite på balkongen, i fönstret. I krukor som sedan 
planteras om i större krukor. I köket främst, men så att 
det står soligt. Plast över i början. 

Tolkat behov Får plats i ett kök i en lägenhet. 
Ljusterbarhet från instängd växtmiljö till mer öppen 
växtmiljö. 
Möjlighet att odla som i krukor eller möjlighet att odla 
med hjälp av krukor eftersom användare redan har 
krukor. 

5 Har du någonsin använt ett växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 9) 

Nej 

6 Vad var det för märke och storlek på 
växthuset och vart var det köpt? 

 

7 Fanns det några problem med det växthuset?  

8 Vad var bra med det växthuset?  

9 Vad kunde förbättrats  

10 Skulle du vara intresserad av ett dekorativt 
växthus för inom- och utomhusbruk? 

Ja, det skulle vara kul. 

11 Vad skulle du vilja odla i det växthuset? Samma som innan men också odla något annat om det 
får plats, mer grönsaker.  

Tolkat behov Möjlighet att odla grönsaker. 

12 Vad skulle du vilja se för funktioner i det 
växthuset? 

Ljus hade varit bra men det kanske inte blir så fint. 

Tolkat behov Diskret artificiellt ljus som ej påverkar omgivningen 
negativt. 

13 Hur stort borde växthuset vara? Inte för stort, ca 50 cm i diameter.  

Tolkat behov Tar upp så lite extra golvyta som möjligt. 
Tar upp mindre än 1 kvadratmeter golvyta. 

14 Vad skulle du vara villig att betala för en sådan 
produkt? 

500 kr. 

15 Är funktion viktigare än estetiskt tilltalande?  Utseendet är viktigast. 

16 Vilken av bilderna passar din smak bäst? Minimal och bohemisk, en blandning av de två om det är 
okej. 

17 Övrigt Sätta in växthuset i en bokhylla/hylla hade varit något. 
Spännande projekt! Roligt ämne. 

 Får vi ringa igen om ca 1 månad? Ja absolut. 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 26 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Ja, som hobby. 

3 Vad brukar du odla hemma? Jag har gröna växter och sår kryddor. Basilika, gräslök. 
Groddar. 

Tolkat behov Möjlighet att odla kryddor. 

4 Vart eller hur odlar du hemma? Krukor, och krukor i ett litet växthus på balkongen. 
Växthuset har plexiglas. I köket. 

Tolkat behov Möjlighet att odla som i krukor eller möjlighet att odla 
med hjälp av krukor eftersom användare redan har 
krukor. 

5 Har du någonsin använt ett växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 9) 

Ja ett litet. 

6 Vad var det för märke och storlek på 
växthuset och vart var det köpt? 

IKEA. 50 x 30 x 30 cm, ungefär. 

7 Fanns det några problem med det växthuset? Kunde bara öppnas ovanifrån. Hade ingen bra 
vattenavrinning. Samlades vatten i det när det regnade. 

Tolkat behov Åtkomst till växterna från mer än ett håll. 
Låter överflödigt vatten rinna bort. 

8 Vad var bra med det växthuset? Ganska snyggt, hade ventilering. Man kunde ställa upp 
locket för att ventilera. 

Tolkat behov Möjlighet att byta/reglera luften i växthuset. 

9 Vad kunde förbättrats Det tidigare nämnda felet. Den kändes lös, en bricka 
under och en överdel som var separata., vilket gjorde den 
svår att flytta. 

Tolkat behov Enhetlig produkt med få lösa delar. 

10 Skulle du vara intresserad av ett dekorativt 
växthus för inom- och utomhusbruk? 

Om det är bättre än det som gick att köpa på IKEA. Såg en 
sak i Miami, en växtinstallation utan jord som hängde i 
taket (biosfär?).  

11 Vad skulle du vilja odla i det växthuset? Gröna bladväxter, kaktusar. 

Tolkat behov  

12 Vad skulle du vilja se för funktioner i det 
växthuset? 

Reglera fukt för att anpassa för olika typer av växter. 
Avdelat för olika växter. 

Tolkat behov Möjlighet att reglera fuktighet i olika delar av odlingsytan. 

13 Hur stort borde växthuset vara? Lite större än det lilla från IKEA. Någon meter brett och 
inte för djup, gärna högre i så fall. 

Tolkat behov Sparsam användning av golvyta. 

14 Vad skulle du vara villig att betala för en sådan 
produkt? 

Över 1000 – 1300kr  

15 Är funktion viktigare än estetiskt tilltalande?  Estetiken är viktigare om den skall användas inomhus, 
utomhus är funktionen viktigare. 

Tolkat behov  

16 Vilken av bilderna passar din smak bäst? Minimalism. 

17 Övrigt Bra frågor. 

 Får vi ringa igen om ca 1 månad? Ja. 
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 Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 22 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Ja, lite min mamma odlar mycket så jag har skött om 
hennes växter lite. 

3 Vad brukar du odla hemma? Blommor 

Tolkat behov Möjlighet att odla blommor 

4 Vart eller hur odlar du hemma? Jag odlar i krukor på balkongen och på fönsterbrädorna 

Tolkat behov Möjlighet att odla som i krukor eller möjlighet att odla 
med hjälp av krukor eftersom användare redan har 
krukor. 

5 Har du någonsin använt ett växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Nej 

10 Skulle du vara intresserad av ett dekorativt 
växthus för inom- och utomhusbruk? 

Kanske jag vet inte  

11 Vad skulle du vilja odla i det växthuset? Kryddor och grönsaker kanske 

Tolkat behov Möjlighet att odla kryddor och grönsaker 

12 Vad skulle du vilja se för funktioner i det 
växthuset? 

Vet inte kanske automatiserad bevattning 

Tolkat behov Förenklar bevattning 

13 Hur stort borde växthuset vara? 1 meter brett 2 meter högt 

Tolkat behov Skåpliknande produkt 

14 Vad skulle du vara villig att betala för en sådan 
produkt? 

1500-2000 kronor  

15 Är funktion viktigare än estetiskt tilltalande?  Den måste ju vara snygg för att jag skulle vilja ha den 
hemma men också fungera 

Tolkat behov Estetik är likvärdig med funktion 

16 Vilken av bilderna passar din smak bäst? Minimalism. 
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  Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 25 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Växter finns hemma, odla njae, försökt köra lite fröer och örter och grejor. 
Odlat lite potatis i växthus. 

3 Vad brukar du odla hemma? På sommarhalvåret, basilika och dill. Persilja. Morötter, det gick men de 
blev väldigt små. Behövs typ en för morötter. 

Tolkat behov  HB har odlingsmöjlighet för kryddor. 

4 Vart eller hur odlar du 
hemma? 

Små krukor, står på fönsterbräda. Stått lite på balkongen, inglasad. 

Tolkat behov  HB skall kunna stå inne eller ute. 

5 Har du någonsin använt ett 
växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Inget växthus, ett land. 

10 Skulle du vara intresserad av 
ett dekorativt växthus för 
inom- och utomhusbruk? 

Ja men det hade varit jättecoolt, som ett sidobord eller hallbord. Hade 
varit jättecoolt, får gärna vara så att det har en funktion också. 

11 Vad skulle du vilja odla i det 
växthuset? 

Det roligaste med odlingstanken är att få odla någon mat eller föda, något 
som är vacker när det växter. Morötter eller potatis. Örter och så är också 
jätteroligt. 

Tolkat behov  HB skall ha odlingsmöjlighet för nyttoväxter. 

12 Vad skulle du vilja se för 
funktioner i det växthuset? 

Vill gärna tänka att det är relativt självgående, det är så mycket jobb. Det 
blir inte mycket mer än basilika i fönstret. Man orkar inte fixa med jorden 
så mycket. Självbevattning, kanske fylla en tank eller något. 

Tolkat behov  HB underlättar bevattning. 

13 Hur stort borde växthuset 
vara? 

Höjden är inte ett problem, kan vara relativt hög. En meter hög är inga 
problem, 50x30 cm. Får inte ta för stor govlyta, står det på ben så kan det 
vara en funktion med låda eller hylla under också. Vardagsrumsbord känns 
inte realistiskt men en fin tanke. 

Tolkat behov  HB tar upp begränsad  golvyta. 

14 Vad skulle du vara villig att 
betala för en sådan produkt? 

Det beror ju på starkt intresset är när man är redo att köpa en sådan 
produkt, inte mer än 1000kr i alla fall. Men beror lite på hur välfungerande 
den är. 

15 Är funktion viktigare än 
estetiskt tilltalande? 

Väldigt viktigt att det ser bra ut. Hade det inte sett så fult hade jag fyllt 
balkongen. 

Tolkat behov  HB är visuellt tilltalande. 

16 Vilken av bilderna passar din 
smak bäst? 

”Minimalistisk” med inslag av ”Lyxig” 

17 Övrigt Man vill lysa upp det man har den i och växterna. 

  Får vi ringa igen om ca 1 
månad? 

Ja. 
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  Frågor Svar 

1 Hur gammal är du? 57 

2 Har du erfarenhet av att odla? 
(Om nej hoppa till fråga 10) 

Erfaren, amatör som odlar all sin mat. Har en väldigt stor trädgård och växthus. 

3 Vad brukar du odla hemma? Grönsaker av alla slag, det vanliga till mer värmekrävande 

Tolkat behov  HB har odlingsmöjlighet för nyttoväxter, grönsaker. 

4 Vart eller hur odlar du hemma? Förkultivering, örter och kryddor. I fönstren. Där finns mycket att önska. 

Tolkat behov  HB möjliggör odling av kryddor/örter och förkultivering. 

5 Har du någonsin använt ett 
växthus? 
(Om nej hoppa till fråga 9) 

Ja jag har använt ett växthus. 

8 Vad var bra med det växthuset?  Det var stort och rymligt och gav bra åtkomst 

Tolkat behov  Storlek och åtkomst är av betydelse 

9 Vad kunde förbättrats Ventilation, värme och kyla är problemet. Det blir ofta för varmt. Växterna sticker 
iväg för mycket. 

Tolkat behov  HB ger möjlighet för användaren att kontrollera temperaturen i HB. 

10 Skulle du vara intresserad av ett 
dekorativt växthus för inom- 
och utomhusbruk? 

Ja intresset finns, det såg inte ut på bilderna som att det var trovärdigt. Det är 
väldigt inne med. Det blir ofta för varmt, hur gör man det kallt. 

11 Vad skulle du vilja odla i det 
växthuset? 

Lite olika bladväxter, om jag hade något vackert funktionellt hade jag odlat kryddor 
hela året. Det blir för varmt med vanlig växthusbelysning. Växthus blir inte snyggt 
och lätt för varmt. 

Tolkat behov  HB möjliggör odling av nyttoväxter/bladväxter. HB bör undvika värmealstrande 
ljuskällor. 

13 Hur stort borde växthuset 
vara? 

Jag hade velat ha det i alla fönster. Lite större. Bladgrönt behöver större yta annars 
äts det upp för snabbt. 

14 Vad skulle du vara villig att 
betala för en sådan 
produkt? 

Blir det något som sticker ut så några tusen. 

15 Är funktion viktigare än 
estetiskt tilltalande? 

Funktionen. 

Tolkat behov  HB bör främst fylla funktionen av växthus men locka köpare med unikhet. 

16 Vilken av bilderna passar 
din smak bäst? 

Er bohemiska ser inte bohemisk ut, mer naturligt. Flippat med inslag av 
hemmabyggt. 

  Får vi ringa igen om ca 1 
månad? 

Absolut, ring mig bara eller maila. Hoppas vi hörs av igen! 
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Bilaga C - Enkätfrågor 
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Bilaga D – Resultat från enkätstudie 
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Fråga 2: Hur intresserad är du av odling och 
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Fråga 3: Hur intresserad är du av inredning och 
möbler? 
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Fråga 4: Varför odlar du hemma? 

För det estetiska

För att få färska grönsaker
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Fråga 5: I vilka rum väljer du att ha växter? 
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Fråga 6: Vad odlar du i? 
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Fråga 7: Hur intresserad är du av att 
köpa ett kompakt växthus? 
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Fråga 9: Vilka funktioner skulle du vilja se i ett inomhusväxthus? 
Ljus för växterna. (2) 

Lätt att tvätta. (2) 

Anpassningsbar. 

Ventileringsalternativ och ljus. 

Ställbar ventilation, konfigurering, belysning. 

Ljus, ett förenklat bevattningssystem, justerbar höjd. 

Inbyggt ljus. 

Belysning, ventilation, tåla vatten. 

Vara snygg, ge möjlighet att justera temperatur och fuktighet, miljövänlig. 

Fristående. Jag har inte mycket plats på bord eller bänkar. 

Växtljus som ser naturligt ut. 

LED-lampor, temperaturövervakning. 

Jag vet inte om det är möjligt, men någon form av bevattningssystem hade varit hjälpsamt, 
speciellt när folk åker iväg på resor eller är borta i perioder. 

Utrymme för verktyg som kan användas för annat trädgårdsarbete 

Automatisk bevattning/ dimma. 

Luftflöde. 

Justerbar och utbytbar belysning. 

Tidsinställd belysning, temperaturkontroll, bra design (rustik, naturlig eller minimalistisk design, 
ska inte se ut som en apparat). 

Visuellt tilltalande. Kan packas ned när den inte används, eller när man flyttar.  
Belysning på insidan. 

Utrymmer för att ha belysning. 

Ljus som är inbyggt, ett yttre som passar min stil. 

Ljus, synlighet: Fokus på att visa sin samling plantor/växter. 

Lätt att tvätta. 

Hyllor, mjuka gångjärn. 

Lätt åtkomst till plantorna, kontrollering av temperatur. 

Plats för växtljus. 

Växtljus för vinterhalvåret.  

Ljus, timer för belysningen. Kanske en fläkt för luftflödet. 

Lätt att sätta ihop, lätt att flytta/ändra om jag skulle vilja. 

Möjlighet for luftning 

Växtljus. 

Fuktighetskontroll. 

Möjlighet för dimma där man kan lägga till bekämpningsmedel. Ljuskällor? Ventilation? 

ventilation 

Värme + ljus, så jag kan använda den ute också. 

En fin exteriör, tillräckligt utrymme för att sätta in plantor under vintern. 
LED-lampor, ventilation. 
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Fråga 9 (forts.): Vilka funktioner skulle du vilja se i ett inomhusväxthus? 
Förhöjning för att få enklare åtkomst och idealiska ljusförhållanden så att den kan placeras vid 
fönster, uppnådd av exempelvis 30 - 40 cm stödben.  
Transparanta material för att maximera ljusinsläppet  
Formad i stil med en bokhylla för att använda så mycket som möjligt av golvytan i små hem och 
lägenheter.  
Flera justerbara hyllplan för plantor av olika storlekar.  
Inte ta upp mer golvyta än 1 - 1.2 kvadratmeter för att få plats i små hem. 

Visuellt tilltalande. 

Temperaturkontroll, kontroll över luftflöde, kontroll över ljus, kontroll över luftfuktighet. En 
kamera eller ett kamerafäste. 

Tillräckligt med ljus är nödvändigt. 

Inbyggda ljuskällor hade varit bra. Det hade varit bra om man bara kunde hälla på vatten och 
låta plantan suga åt sig tillräckligt, istället för att behöva vattna alla en för en och kanske ett 
”golv” för hydroponiska plantor? 

Självbevattning, timer för ljus + en ljusknapp, möjlighet att få mer ljusinsläpp när det är vackert 
väder. 

Artificiellt ljus för växterna. 

Kontroll av temperatur, belysning. 

Möjlighet att sätta in ljus eftersom mitt hus inte får in så mycket ljus. 

Plan av olika höjd eller möjlighet att få plats med både stora och små växter. 

En stor dörr/öppning. Både växtljus och dekorativ belysning. 

Ställbara höjder, lätt att tvätta med glas på insidan och utsidan, kanske ett inlopp för en ledning 
som skulle kunna användas med värmekuddar vid behov. 
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Fråga 10: Hur viktigt är det för dig att 
material i produkter du köper är 

miljövänliga? 
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38% 

24% 

13% 2% 

Fråga 11: Vad värdesätter du mest när 
du gör ett köpbeslut? 

Priset

Funktionaliteten

Det visuella uttrycket

Miljöpåverkan

Kvaliteten

20% 

7% 

73% 

Frågor 12: Vilken av de här bilderna 
passar bäst in på din smak? 

Bild 1 Minimalism

Bild 2 Klassisk

Bild 3 Bohemisk
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Bilaga E: Resultat av fysiska tester av bevattningssystem 
 

 Tester Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3 Resultat 4 Resultat 5 Resultat 6 

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i korken (35mm 
diameter) - 2 hål - något mindre än 1mm diameter             

Start: 3dL 7h, 2dL           

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i botten (145mm 
x 85mm area) - 2 hål - något mindre än 1mm 
diameter             

Start: 3dL 
7h 5min, 
2.5dL           

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i sidan - 2 hål - 
något mindre än 1mm diameter             

Start: 3dL 

3h, 3dL 
(inget 
flöde?)           

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i sidan - 2 hål - 
ca 2mm diameter             

Start: 3dL 

3h 52min, 
2.9dL 
(inget 
flöde?)           

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i sidan - 2 hål - 
ca 2.5mm diameter             

Start: 3dL 

2h 30min, 
2.9dL 
(inget 
flöde?)           

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i sidan - 2 hål - 
ca 3.5mm diameter             

Start: 3dL 
7h 47min, 
2dL           

              

Start: 1L 17h, 8.5dL 11h, 9dL 
6h 20min, 
8.5dL 

1h 20min, 
8.9dL     

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i sidan - 2 hål - 
ca 5mm diameter             

Start: 1L  17h, 8dL 11h, 0dL 
6h 20min, 
8dL 

1h 20min, 
0.1dL 

25min, 
0dL 

20min, 
0dL 

              

Mjölkdunk med kork (sluten) - hål i sidan - 2 hål - 
ca 8.5mm diameter             

Start: 1L  20min, 0dL 
20min, 
0.1dL 3min, 0dL       
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Bilaga F – Resultat av uppföljningsintervjuer 
 

Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Den är väldigt snygg, tilltalande. Den ser 

väldigt funktionell ut.  

Ser du några problem med produkten? Den ser tung ut, jag tänker att när man får 

jord och växter i skulle den kanske behöva 

hjul. 

Skulle du vilja köpa denna produkt? Jag skulle nog kunna tänka mig att köpa den. 

Vad skulle du vara villig att betala? Tusen kronor känns väl rimligt. Jag tycker väl 

att något lägre än 1000 kronor, men runt 

där. 

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Japp. Läs första svar. 

Saknar du något hos produkten? Kanske ventilation? Räcker hålen? Hjul 

isåfall, annars ser det bra ut. 

Övrigt När jag tyckte det såg proffsigt ut! 

 
Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Jag tycker om den generellt. 

Ser du några problem med produkten? Den är inte jättestor, det är en fördel. Jag 

tycker i så fall personligen att märket eller 

loggan gör att jag inte skulle vilja ha den. 

Den är för tydlig. 

Skulle du vilja köpa denna produkt? Ja, det är en produkt som är snygg och 

verkar rolig.  

Vad skulle du vara villig att betala? Förra gången sa jag 500 kr men nu när jag 

ser den känns det som att den skulle kunna 

kosta några tusen nu när jag ser den, men 

jag skulle max betala 1500 - 2000 kr.  

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Förutom loggan? Med benen ser den inte 

lika klumpig, utan benen ser den lite 

klumpig och tung ut. Benen får den att verka 

mer luftig, det gillar jag. 

Saknar du något hos produkten? Gillar idén att man kan ha saker på. Kanske 

att locket är lite litet? 

Övrigt Nä, jag gillar projektet! 
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Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Den såg bra ut. Den såg användarvänlig ut 

tyckte jag, jag gillade regn duschen, en 

väldigt bra finess.  

Ser du några problem med produkten? Man kanske skulle vilja kunna öppna en hel 

sida, för att vädra ut ordentligt eller 

liknande. Skjutdörrar vs luckor. Den ser låg 

ut utan ben. Hur tål trät fukt? 

Skulle du vilja köpa denna produkt? Jag skulle kunna tänka mig att köpa den om 

jag hade plast för den. 

Vad skulle du vara villig att betala? Något runt 1000 kr, inte mycket mer.  

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Jag tycker den är snygg. Det är inte så snyggt 

med en logga på. Det hade kanske varit 

snyggare utan ribbor. 

Saknar du något hos produkten? Tråget där man ska ha jorden skulle kunna 

vara uppdelad. Man skulle kunna ha insatser 

i den, som tex delar upp den fyra delar där 

man kan förodla olika sorter. 

Övrigt Det blir en fin inredningsdetalj, jag tycker 

den är väldigt fin. 

 
Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Det blev jättefint fint, den verkar rolig och 

snygg. Benen, jag hade föredragit fyra ben 

istället, svårt att dammsuga och ser inte 

särskilt snyggt ut. 

Ser du några problem med produkten? Jag gillar inte dekalen, det är snyggt men 

texten stör. Jag hoppas att den kan tas bort. 

Jag tycker den ser kul ut, jätteroligt. Kanske 

att odla kryddor i eller odla upp en buske. 

Skulle du vilja köpa denna produkt? Jag har kanske inte behovet då jag har 

kolonilott men annars hade jag sett 

behovet. 

Vad skulle du vara villig att betala? 500 – 800 kr annars blir det för dyrt, om 

man kan använda den som soffbord skulle 

jag kunna tänka mig ett något högre pris. 

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Svar ja, utom benen. 

Saknar du något hos produkten? Välja färg på ljus, låta produkten vara en 

ljuskälla. 

Övrigt  
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Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Jättefin, hade passat jättebra på balkongen. 

En snygg detalj att ha växter i. Gillade att 

den såg lite grov ut, bohemisk! Den ser bra 

ut, hade nog passat i mitt hem. 

Ser du några problem med produkten? Nej, inget jag tänkte på.  

Skulle du vilja köpa denna produkt? Ja det hade jag om måtten passar. 

Vad skulle du vara villig att betala? 1500 – 2000 kr  

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Det tycker jag absolut. 

Saknar du något hos produkten? Jag vet inte. 

Övrigt Den såg trevlig ut att ha i hemmet, bra 

skisser som visar exempel på miljöer! 

 
Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Ser tilltalande ut och verkar praktiskt. 

Ser du några problem med produkten? Nej inte om man är en odlare av mindre 

sort. Man kanske väljer större odlingslådor 

eller drivhus om man har utrymme dock. 

Skulle du vilja köpa denna produkt? Ja eventuellt för att odla mina kryddor i och 

att den då står i direkt anslutning till huset 

eller i huset. 

Vad skulle du vara villig att betala? 1000 kronor. 

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Ja. 

Saknar du något hos produkten? Nej men det tror jag inte jag vet förrän jag 

använt produkten. 

Övrigt Jag tycker att benen borde säljas med 

produkten 

 
Fråga Svar 

Vad tycker du om produkten? Jag tycker den verkar jättemysig 

Ser du några problem med produkten? Nej inte vad jag kan tänka mig för tillfället. 

Skulle du vilja köpa denna produkt? Ja det skulle jag definitivt. 

Vad skulle du vara villig att betala? 1000 kanske 1500 kronor. 

Finner du produkten estetiskt tilltalande? Ja jag skulle gärna vilja ha den vita versionen 

i köket. 

Saknar du något hos produkten? Skulle det gå att stapla flera produkter på 

varandra tror jag att jag skulle gilla den ännu 

mer. 

Övrigt - 
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Bilaga G - FMEA 
 

Funktion/ 
Komponent 

Potentiellt 
fel 

Potentiella effekter S Potentiell orsak Po NK Pd RPN 

Alla detaljer av trä Trädetaljer 
passar inte in i 
varandra 
 
Ytstruktur 
påverkas 
negativt. 

Användare slutar använda 
produkten/Produkten blir 
svår att använda 

5 obehandlad produkt i 
kontakt med väta. 
Smuts har kommit i 
kontakt med produkt 

3 N/A 1 15 

Duschsystemet stopp i dusch dålig vattenfördelning, 
översvämmning/vattenspill, 
växter dör 

3 underdimensionering 
av hål, 
smutsavlagringar, 
damm/föremål 
blockerar,  

2 N/A 3 18 

Dräneringssystemet 
(jordtråg + 
vattentråg) 

Stopp i 
dränering 

Växterna dör/växer dåligt,  
 
överdriven tillväxt av 
alg/svamp, 
 
dålig lukt,  

4 underdimensionerad, 
smutsavlagringar, 
blockering,  

2 N/A 3 24 

Översvämning 
vattentråg 

vattenskador,  
 

5 underdimensionerade 
dräneringshål, ,  

1 N/A 2 10 

Ventilation Inte tillräcklig 
ventilering 

Växterna dör/växer dåligt, 
hindrar avdunstning, 
illaluktande produkt, 
översvämning 

6 underdimensionerad 
ventileringshål, växter 
täcker ventileringen. 

1 N/A 4 26 

Överdriven 
ventilering 

Växterna dör/växer dåligt 6 Överdimensionerad 
ventilering, öppna 
dörrar och lock 

1 N/A 4 26 

Transparenta ytor Inte tillräcklig 
ljusinsläpp  

Växterna dör/växer dåligt,  
 
stör det visuella intrycket i 
omgivningen 

2 Smutsavlagringa, 
repor,  tillverkningsfel, 
defekt material 

4 N/A 1 8 

Belysning Inte tillräcklig 
belysning 

Växterna dör/växer dåligt 6 Smutsavlagringar, 
repor, monteringsfel, 
felhantering i 
transport, 
tillverkningsfel, defekt 
material, växterna 
täcker varandra 

2 N/A 2 24 

Dioder går 
sönder 

Växterna dör/växer dåligt,  
 
stör det visuella intrycket i 
omgivningen 

8 Monteringsfel, 
felhantering i 
transport, defekt 
material 

3 N/A 1 24 

Kabel går 
sönder 

Växterna dör/växer dåligt, 8 Monteringsfel, 
felhantering i 
transport, defekt 

2 N/A 1 16 
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material 

Dörrar skjutdörr går 
sönder 

Ger försämrat skydd mot 
väder och djur 

2 Monteringsfel, 
tillverkningsfel, 
materialfel 

2 N/A 1 4 

         

Lock Locket fastnar 
på produkt 

Förhindrar åtkomst 4 Tillverkningsfel, 
monteringsfel, 
materialfel 

6 N/A 1 24 

Locket går 
sönder 
(Handtag/skiva) 

Ingen förvaring, omöjliggör 
ljus-tillförsel och 
bevattningssystem 

8 Felanvändning 
(överbelastning), 
materialfel, 
monteringsfel, 
tillverkningsfel 

1  1 8 

Sidomodul Sidomodul går 
sönder 

Inget skydd/funktioner 
(locket) blir obrukbara 

8 Felanvändning 
(överbelastning), 
materialfel, 
monteringsfel, 
tillverkningsfel 

3 N/A 1 24 

Jordtråg Jordtråg går 
sönder 

Växterna dör, smuts och 
väta läcker ut, produkt blir 
obrukbar (jordodling) 

8 materialfel, 
monteringsfel, 
tillverkningsfel 

2 N/A 1 16 

Vattentråg Vattentråg går 
sönder 

Vatten läcker ut, 
vattenskada, materialskada 

8 materialfel, 
monteringsfel, 
tillverkningsfel 

1 N/A 1 8 

Träbotten Träbotten går 
sönder 

Produkt blir obrukbar 9 Felanvändning 
(överbelastning), 
materialfel, 
monteringsfel, 
tillverkningsfel 

1 N/A 1 9 
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Bilaga H - Monteringsmanual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

 
 
 
 
 
 
 



 90 

 
 
 
 
 
 
 



 91 

 
 
 
 
 
 
 



 92 

 
 
 
 
 
 
 



 93 

 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
 
 
 
 
 
 



 96 

 
 
 
 
 
 
 



 97 

 


