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Abstrakt 
Syftet med det här projektet är att komma fram till en ny lösning som ska underlätta för 

användare att skapa bättre överblick över sitt klädbestånd samt att få användaren att 

ifrågasätta sitt klädbestånd. För att nå resultat har jag gjort användartester inom min 

målgrupp, intervjuat formgivare i branschen och arbetat med undersökande formarbete. 

Resultatet blev en flexibel herrbetjänt med ett feminimt formspråk som passar lika bra i 

det lilla hemmet som i den stora villan och kan följa användaren under en lång tid.  

 

Nyckelord 
Förvaringsdesign, kläder, hemmiljö 

Tack 
Jag vill tacka Givarps, Nybro Rör och Mekaniska, Karolina Ringefelt på Ikea samt mina 

handledare och testpersoner som hjälpt mig med detta projektet!  
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Projektbeskrivning 
 

Bakgrund: Det senaste året har jag flyttat fyra gånger mellan olika lägenheten, 

föräldrahem och tillfälliga studentboenden. Under den här processen har jag blivit 

medveten på hur mycket saker och framför allt kläder som jag samlat på mig. Jag blev 

uppmärksam på hur jag behandlar mina kläder och hur mycket jag äger fast jag inte har 

använt dem på flera år. Resultatet blev att väldigt mycket fick slängas och skänkas för 

att mängden skulle bli mer hanterbar.  

 Jag började även ifrågasätta min egen konsumtion. Hur mycket kläder 

behöver jag egentligen? Varför handlar jag när jag egentligen har saker som jag kan 

använda? 

 Hur klädförvaring ska se ut är idag ofta ett begrepp som redan är klart vid 

inflyttning. Det finns många självklara förvaringsprodukter så som lådor, garderober 

och klädhängare. Jag vill ta förvaring ett steg längre. Jag vill undersöka var de verkliga 

problemen ligger och ge det existerande klädbeståndet ett högre mervärde genom 

smartare vardagslösningar. Istället för att acceptera de lösningar som redan finns vill jag 

utforska nya möjligheter inom ett område som jag själv har stort intresse inom och där 

jag ser många brister. 

 Det finns ett behov av att skapa en produkt eller system som gör det lättare att 

överblicka sitt klädbestånd. Speciellt för den kategori kläder som man har använt en dag 

men inte ännu behöver tvättas och för den kategori kläder som man använder ofta och 

därför inte vill rota efter i byrålådor eller garderober. Ofta hamnar dem i en hög på 

”klädstolen” eller blir intryckta i någon byrålåda. Man hittar inte det man behöver och 

glömmer bort vad och hur mycket man har när man inte har tillgång till det. Oordningen 

leder till frustration och ökad shopping för de som spontanshoppar då man inbillar sig 

att man har mindre än vad man har. Kan det även finnas ett samband mellan hur 

kläderna presenteras i garderoben eller byrålådan och behovet av att ofta köpa nytt och 

överkonsumera?  

 

Syfte och mål: Syftet i det här projektet är att skapa en produkt/system som underlättar 

för användaren att få en bra överblick av sitt klädbestånd och i sin tur underlätta 

hanteringen av detta. Jag vill att kläderna ska presenteras på ett tilltalande och kanske 

dekorativt sätt, till skillnad från den oöverblickliga kläd hög som är vardagsmat för 

många. Produkten ska fylla ett behov av förvaring som jag anser inte är tillfredsställt 

idag.  

 

Användare: Mina användare är den största konsumtionsgruppen inom kläder, kvinnor 

mellan 18-35. Produkten ska även vara applicerbar inom andra grupper.   

 

Personligt mål: Som personligt mål under det här projektet vill jag komma i kontakt 

med arbetslivet. Jag brukar ofta känna väldigt stark för en eller ett par idéer och arbeta 

vidare snabbt utan att ifrågasätta min design. Eftersom jag för en gångs skull har tid att 

arbeta genom något från grunden till jag ta chansen att utmana mig själv att hitta nya 
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vägar och uttryckssätt som jag kanske inte skulle ha gjort i ett tidigare designprojekt. 

Jag vill ifrågasätta mig själv.  

Jag brukar föredra att arbeta ensam eftersom jag ofta uppfattar det som jobbigt 

att kommunicera mina idéer och visioner på ett bra sätt. En förhoppning med att jobba 

med ett företag är att jag ska lära mig att bli bättre på att kommunicera och motivera vad 

jag gör på ett sätt som gör att även andra personer uppfattar det lika självklart som jag 

själv gör. Jag vill även öva på detta med mina bollplank och testpersoner.  

  Dessutom vill jag fokusera på att ha en bra visuell ”body of work” bestående 

av skisser och CAD.  

  

Metoder och ansats: Det här projektet kommer att börja med omfattande research 

kring köpbeteenden, kläders livscykel samt marknadsundersökningar. Jag kommer att 

intervjua både testpersoner och företag som sysslar med förvaringsprodukter för att få 

en bra överblick av trender och vad som redan finns på marknaden. Intervjuerna går ut 

på att jag gör hembesök och pratar med fem personer som passar in på min 

målgruppsbeskrivning. Eventuellt kommer jag att flytta in hos någon av mina 

testpersoner under några dagar för att få en ”verklig” uppfattning av hur de använder sin 

klädförvaring. Jag vill analysera intervjuerna och hitta problemområden för att sedan 

kunna ringa in och mer och mer dra ner på vilken grupp av kläder och var i huset jag 

ska fokusera på.  

Jag vill även undersöka hur kläder och andra textilier presenteras för att ges 

högre mervärde i andra situationer än i hemmet, till exempel i klädbutiker.  

 Jag kommer att arbeta med mina testpersoner löpande för att få en 

verklighetsförankring i mitt projekt. Senare kommer jag att arbeta med visualisering 

med hjälp av mood boards, brain storms och ITK
1
 för att komma upp i en kvantitet av 

idéer.  

Jag kommer att skissa både på papper, tillverka enkla 3D modeller samt 

visualisera i CAD. Arbetet ska löpande dokumenteras i en workbook och jag kommer 

att arbeta efter en förutbestämd tidsplan samt vid behov göra nya tidsplaner och ”att 

göra listor” för veckorna.  

Jag planerar att diskutera med klasskamrater, i huvudsak Anna Hummel och 

även mina testpersoner. Antagligen kommer jag att kommunicera med de flesta av mina 

testpersoner via mejl men jag hoppas också att vi kommer att kunna mötas ansikte mot 

ansikte för att få kritik och nya synsätt på mina idéer. Jag planerar även att skaffa mig 

en eller flera bollplank och handledare inom industrin. 

Jag vill även skapa kontakt och arbeta mot ett företag, förslagsvis där en av mina 

handledare finns, för att få en bra inblick i hur arbetslivet och ett riktigt designuppdrag 

fungerar. Jag vill tillämpa mina kunskaper i designprocessen mot ett riktigt företag för 

att vara bättre förberedd mot arbetslivet och aktivt utmana mig själv att söka 

professionell handledning för att göra resultatet av mitt projekt så bra som det kan bli.  

 

Avgränsningar: Produkten ska vara tillämpbar på en liten yta i hemmet. De 

personer som jag intervjuar ska ha en bredd i yrken, ålder och boende eftersom jag vill 

                                                
1 Identity Tool Kit  
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att produkten ska vara applicerbar på så många som möjligt- jag vill hitta de generella 

problemområdena för att fastställa vad jag ska jobba mot. Produkten ska även vara 

förankrad i det företag jag väljer att jobba mot och passa bra in i deras sortiment. Även 

ifall jag väljer en speciell målgrupp vill jag inte att de andra målgrupperna ska uteslutas 

på grund av formspråk eller annat. Produkten ska gå att vara applicerbar de människor 

som känner behov av produkten.  
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Research 
 

 Analys av Givarps 

Givarps är det företag jag har valt att arbeta mot för att få en så bra 

verklighetsförankring i mitt projekt som möjligt. Det är ett litet designföretag och 

möbelsnickeri beläget i Taberg.  

 Deras affärsidé är att tillverka möbler som ska vara inspirationella, 

fackmannamässigt utförda och med fingertoppskänsla. Kunden ska kunna sätta sin 

prägel på möbeln och den ska på så sätt kännas personlig. Allt ska utföras med gnista 

och glöd från Givarps.  

Deras vision är att växa och utveckla sina tre ben: hemmiljö, offentlig miljö och 

specialtillverkning. Dessa tre områden går hand i hand med varandra och kan på många 

plan dra fördel av varandra. Några av deras värdeord är medvetenhet (i avseende av 

kvalité, miljö etc) hälsosamt liv, wealthy och komfort. 

 Deras målgrupp är unga par och familjer med eget boende som köper 

möbler för att behålla under en lång tid när de går vidare till större boende, och äldre par 

som byter ut sitt möblemang. De som köper deras möbler är i första hand sociala 

människor och som har lätt för att finna sig tillrätta i sociala sammanhang.   

 Givarps vill ge sina kunder möjligheten att påverka själva produkten. 

Kunden har möjlighet välja färg och träslag på sin möbel. Möjligheten för kunden att 

påverka spelar en stor roll i deras sätt att arbeta. Designen ska kännas smart och ge 

användaren en känsla av självförtroende och självförverkligande. Den ska spegla 

användarens personlighet och bekräfta dennes bild av sig själv som en stilfull, 

medveten, världsvan och populär varelse. Möjligheten att till viss del utforma möblerna 

själv kan tilltala de användare som ser sig själv som mer individuella och 

initiativtagande. 
2
 

 En av anledningarna till att jag sökte upp just Givarps var att de har ett 

brett utbud av förvaring i sitt sortiment. Inom hemmiljö-sortimentet har de bland annat 

skohyllor, klädhängare och en modern variant av klädkistan där användaren prydligt kan 

lägga ner sina kläder i olika fack. De har även skrivbordsförvaring, inspirerat av 

skrivbänkarna från mellanstadiet, samt en variation på detta med spegel vilket kan 

användas som sminkbord. Jag vill att resultatet av mitt projekt ska komplettera deras 

förvaringssortiment på ett bra sätt.  

 Deras nuvarande sortiment domineras av ett par starka visuella 

kännetecken. De är ofta i bänkform och är en plankbredd breda, samt har klossform. 

Deras logga är närvarande på de flesta möbler. Deras allra starkaste kännetecken är en 

läderslejf, där loggan ofta finns. Slejfen är ofta i dominanta färger. De vill att möblerna 

ska utstråla att de är gedigenhet och skapa ”ha-begär”. Möblerna ska ge ett intryck av att 

de är rejäla, och samtidigt som de är nutida ska de kännas klassiska. När man går förbi 

en Givarps-möbel ska man känna igen den direkt. Den ska skapa ett statement och ge ett 

ordentligt intryck.  

                                                
2 Bilaga ”Mejl Givarps” 
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 Givarps samarbetar mycket med lokala företag och leverantörer. 

Tillverkningen av möblerna sker i deras egen verkstad. Som stakeholders identifieras 

leverantörer av råmaterial, designers, snickare, återförsäljare, utställare, privatkunder 

och inredningsarkitekter.  

 Den största försäljningen sker genom återförsäljare. Ifall en privatkund vill 

köpa något direkt från dem färdigställer de denna ordern och slussar vidare produkten 

till närmsta återförsäljningsställe. Att inte ha en internetbutik eller dylikt är ett aktivt val 

från Givarps sida. De har även tillgång till ett showroom i Stockholm, SVENS.  

 De har inget utformat miljötänk, men det är viktigt att deras möbler är 

hållbara och gedigna. Det är ingenting man ska köpa för att göra sig av med inom några 

år utan möblerna ska hålla över generationer. Därtill samarbetar de mycket med lokala 

företag och leverantörer vilket gör att transportsträckor förkortas. De tillverkar även 

spånbriketter av överblivet material från tillverkningen.  

 I deras arbetssätt brukar det gå rätt snabbt mellan ritbord och 

modellbyggande. Eftersom de är ett litet företag som sköter all produktion själv behöver 

beslut inte gå genom så många personer. Det gör det lätt att bestämma över arbetet själv 

och snabbt komma upp och bygga modeller i full skala för att fatta beslut kring formen  

 
 

 
 

Urval av Givarps möbler 
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Mejlintervju Ikea  

Jag tog kontakt med Ikea för att få lite generella svar kring hur man kan tänka kring 

förvaring ur deras synvinkel. Jag fick kontakt med Karolina Ringefelt på Ikea som 

svarade på mina frågor via mejl. 
3
 

Det var intressant att få höra synpunkter från någon som är insatt i de här frågorna. 

Eftersom Givarps är ett litet företag var det även bra att få synpunkter från Ikea. Ikea ser 

först och främst till funktion och låter dekorationen komma i andra hand. Bra 

förvaringsdesign är lättåtkomlig, flyttbar och ergonomisk. Sedan tillkommer det även 

krav på kvalitet och att det ska vara bra arbetsförhållanden i fabrikerna där produkterna 

tillverkas. Det finns ett globalt perspektiv och att det ska passa i hela världen.  

De arbetar även aktivt med att försöka bidra till att förbättra miljön. I första hand är det 

genom att designa ”rena” produkter, fria från kemikalier, samt att hitta nya sätt att 

producera. Bland annat nämns ett projekt där de använder återvunnen istället för ny 

plast till textilier.  

En intressant synpunkt var att den största delen av klädförvaring sker i sovrummen. I 

vissa länder där det bor många i samma hushåll kan det vara det enda stället där man får 

vara ifred för att byta om- alltså sker den största delen av klädförvaring där.  

 

Hembesök 

Jag har intervjuat fem stycken kvinnor i åldrarna 24-34 samt besökt deras hem för att få 

en inblick i hur deras förvarings system samt deras konsumtionsvanor av kläder.
4
 De 

har väldigt olika boendesituationer och syn på sin klädkonsumtion. De bor väldigt olika, 

vissa i ettor och lever på CSN, medan andra bor i hus och har fast jobb. Jag har ställt 

frågor om shoppingvanor, hur de förvarar sina kläder, hur de sköter sina kläder och 

försökt att kartlägga vanor och förhållningssätt. Jag inser att jag jobbar med en väldigt 

bred åldersgrupp och att folk skiljer sig mycket från varandra även här. Anledningen till 

att jag har genomfört intervjuerna är för att jag ville gå utifrån andra erfarenheter och 

synpunkter än mina egna. Mina förhoppningar är att kartlägga problem jag kan utgå 

ifrån under processen.  

 Den första insikten, baserat på intervjuerna, är att det är långt ifrån alla 

kläder som finns i garderoben som används under en normal ”tvättcykel”. ”Tvättcykeln” 

innebär att kläderna tas ut ifrån ”startstationen” t.ex. garderober, används, hamnar på 

”mellanstationer”, används igen en eller flera gånger för att till sist hamna på 

”slutstationen” exempelvis tvättkorgen.  En av mina användare svarade att de bara 

använder ca 10% av det som hänger i garderoben. Den som hade bäst rotation på sina 

kläder uppskattade att hon använde ca 75% av det som hängde i garderoben. En av dem 

ansträngde sig och gjorde planer för att alla kläderna i garderoben skulle komma till 

användning, just för att undvika att vissa bara hängde där. Hur man än ser på det är det 

klart att en stor procentandel av kläderna bara hänger i garderoben och bidrar till röra 

utan att egentligen användas.  

 Varför behåller man då kläder som man inte använder? Det vanligaste 

svaret var att de har affektionsvärde av olika anledningar. Av samma anledning som 

                                                
3
 Mejlintervju med Karolina RIngefelt, Bilaga ”Ikea Intervju”.  

4 Bilaga ”Enkätundersökning” 
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man behåller minnessaker behåller man kläder t.ex. för att det säger något om ens 

identitet, för att man har varit snygg i dem eller för att de har mening på ett eller annat 

sätt.  

 Det finns även en grupp av baskläder, så som strumpor, strumpbyxor och 

linnen, där man ofta glömmer bort att man äger vissa av dessa plagg. Det beror på att de 

ofta viks ner i byrålådor utan att organiseras och sedan hamnar i en enda röra. 

 Angående förvaring så hade alla testpersoner en traditionell garderob som 

de kompletterar med andra garderober, byråer och så vidare. Det var flera stycken vars 

garderober hade gått sönder. De ville bygga nytt och reparera fast det blev aldrig av. 

Hos dessa personer fick kläderna istället ligga i gigantiska högar på garderobsgolven. 

Även dem som var mer organiserade upplevde problem i samband med garderoben, 

huvudsakligen med att hitta sina olika plagg. Sådant som man använde ofta t.ex. 

strumpbyxor, basplagg och underkläder slängdes ofta bara in i en låda utan att vikas 

ihop för att användaren var frustrerad med det nuvarande systemet som ofta består av 

lådor som är jobbiga att dra ut och otillräckligt med plats. När de böjer sig ner för att 

plocka upp något rivs alla kläder ut och hamnar i oordning. Har man bestämt sig för att 

försöka hålla ordning hela tiden måste man då ställa sig och vika om allt ännu en gång.  

 Alla som jag pratade med såg mönster med var kläderna hamnade när de 

kom hem från jobbet och ville byta om. De allra flesta la dem på golvet. Ofta slussades 

de senare vidare till olika krokar eller ”klädstolar.” En av testpersonerna sa att hon inte 

villa blanda på smutsigt och rent, men att hon samtidigt inte ville slänga kläderna i 

tvättkorgen så länge de inte var fläckiga. 
5
 

 Alla påstod först att de handlade kläder sällan men vid mer reflektion kom 

fler fram till att de spontanshoppade småsaker ofta. Gemensamt för alla var att de ofta 

köpte nytt och sorterade ut när det var ny säsong, t.ex. sommar/vinter. Därtill hände det 

även att de fick av eller gav bort kläder till släkten.  

 Skor var ett annat problemområde. De flesta använde inte skohylla som de 

hade köpt, utan där stod skor det inte var säsong för eller som användes sällan. De skor 

som man har på sig till vardags blev ofta stående på mattan innanför dörren. Under 

vintern var det ett problemområde då de drar in mycket smuts och vätska. De flesta jag 

besökte hade det organiserat och snyggt i hallen. Jag tror att det mest är barnfamiljer 

med många skor och ytterkläder som upplever hallen som ett problemområde. Det 

problemet jag stötte på i hallen var att folk inte vill klä av sig innan lampan är på för att 

man inte ser var man ska hänga av sig. Är lampan då inne i rummet istället för vid 

dörren går man in med skorna på för att tända. Sedan klär man av sig vid lampknappen, 

lägger jackan och ställer skorna där, långt ifrån den tilltänka förvaringsplatsen. Jag tror 

att det här understryker hur viktigt det är att mitt koncept måste vara lättillgängligt att 

använda och vara anpassar efter den omgivande miljön.   

 Kläder som det inte var säsong för packades ner i lådor och ställdes i 

garderober eller på vinds och källarförråd.  

 Tvättkorgen ställdes ofta på toaletten eftersom man vill gömma undan det 

smutsiga. Det gällde även kläder som man bara använt en eller ett par gånger. En av 

anledningarna till att folk inte hände in dem i garderoben igen var för att de inte villa 

                                                
5 Se bilaga ”Enkätundersökning” 
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blanda rent och smutsigt. De mest frekventa typerna av tvättkorgar var stora plastpåsar 

man kan köpa på t.ex. Ikea. 

 

           
 

Urval av bilder från testpersoners hem 

 

 Det de flesta efterfrågade var bekvämlighet. Att ställa sig för att vika och 

organisera saker efter en uttröttande dag på jobbet uppfattar många som jobbigt. Man 

vill ha en bra överblick utav det man har eftersom det gör det enklare att välja vad man 

ska ha på sig. Att effektivisera utrymmet och göra så att mycket kläder får plats på liten 

yta var även önskvärt.    

 Man använde även förvaringsmöbler på ett annat sätt än de var tilltänkta. I 

en Ikea garderob där handtaget var format som ett hål bara petade man in kläderna och 

lät dem sedan ligga på garderobsgolvet. Möbler som var jobbiga, t.ex. byrålådor, blev 

man frustrerad av och lät stå halvöppna eller tryckte in kläderna utan att organisera eller 

vika dem först.  

 En stående begäran hos alla mina testpersoner var att de ville ha bättre 

översikt över sitt klädbestånd. Man vill att det ska vara enkelt att komma åt och 

organisera sina kläder och man vill att det ska vara lätt att hitta. 
6
 Produkten måste även 

presentera kläderna på ett tilltalande sätt, så att man undviker den psykologiska stressen 

som kan uppstå av oväntat besök och stökigt hem.  

 

  Jag kartlade även testpersonernas sovrum för att analysera 

var de gjorde sig av med kläderna med syfte att undersöka var min möbel bäst skulle 

vara placerad. Jag kom fram till att folk ofta sitter ner på sängen när de byter om. 

Kläderna hamnar oftast på eller i närheten av sängen, där de ibland blir liggande. Ifall 

de har en ”mellanstation”, till exempel klädstol, är den oftast också i närheten av sängen 

fast ett steg längre bort. Ofta finns mellanstationer mot plana väggar istället för hörn, 

där man istället brukar ha sittplatser. Ofta har man mellanstationerna på ”släpphöjd”, 

eventuellt används även krokar. Dock brukar man inte hänga saker på krokarna så 

mycket. Ingen använde klädgalge. Ifall man har tid och ork att hänga upp dem igen på 

                                                
6 Se bilaga ”Enkätundersökning” 



  
 

9 

galgar tror jag att de lika gärna vill hänga upp plaggen i garderoben. Det är viktigt att ta 

hänsyn till ergonomi i samband med den här produkten, när man ska bestämma hur hög 

den ska vara. Eftersom sovrum inte brukar ha så mycket utrymme är det även viktigt att 

möbeln inte tar för mycket plats.  

 

 

  

 
 

Kartläggning av tre olika sovrum 
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Klädförvaringen bör vara på ett ställe där den kan stå så att man passerar den på väg 

från dörren till sängen och tillbaka.   

 Man kan säga att mellanstationerna ofta hamnar där man byter om. En av 

mina testpersoner planerar sina outfits i förväg och byter om i badrummet- alltså 

hamnar hennes mellanstation där inne. 
7
 

 

Sammanfattning: Man vill skilja på rena och smutsiga kläder. Dock är de flesta 

medvetna om att det inte är bra att tvätta kläderna för ofta av olika anledningar. Många 

vill inte hänga tillbaka kläderna i garderoben efter dem är använda, då man inte vill 

blanda rent och smutsigt. Man vill inte heller lägga kläderna i tvättkorgen förrän de är 

fläckiga eller känns ofräscha, vilket de sällan blir efter att bara ha använts under en dag. 

 De kläder som är det största problemet är vanliga baskläder som man 

använder dag till dag. Festklänningar och andra typer av kläder som man använder mer 

sällan har man koll på vad och hur mycket man har. Baskläder så som linnen, 

strumpbyxor och annat som man använder varje dag är svårare att hålla koll på då de 

ofta förvaras i olika lådor. Sådant som man använder mer än en gång men som inte är 

tillräckligt smutsiga för att läggas i tvättkorgen hamnar i oordning på stolar, alternativt 

att man slänger in dem i lådor. Denna oordning gör att man glömmer vad man har i sin 

ägo, vilket kan bidra till att man köper mer än vad man egentligen behöver.  

  Alla mina användare efterfrågade ett sätt att skapa överblick över sitt 

basklädbestånd. De ville även att man skulle effektivisera utrymmet. Möbeln måste vara 

lättanvänd och ha ergonomi i åtanke under designprocessen för att den inte ska bli ännu 

en onödig produkt.  

 Kartläggningen av beteendena visar att de flesta har sina mellanstationer i 

sovrummet och alltså bör möbeln vara anpassad för den miljön. Mellanstationerna är 

ofta mot plana väggar istället för hörn och man kan ifrågasätta ifall möbeln ska stå eller 

hänga på väggen.  

 Jag har identifierat ”tvättcykeln” som en central del. Det är 

”mellanstationen” och de baskläder som hamnar där som jag vill rikta in mig på. Jag vill 

designa en möbel som ersätter klädstolar och röriga byrålådor. Den ska ge användaren 

chansen att organisera sina kläder och skapa överblick samt väcka lust att hålla ordning 

i vardagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Se bilaga ”Enkätundersökning”, s.5  
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Genomförande 
 

Initialt skissarbete: Under researchen identifierade jag olika områden i sovrummen där 

man kunde placera förvaringsmöbeln. Jag kom fram till utgångspunkterna: Stående vid 

väggen, hängande på väggen och i samband med garderoben. Utefter detta inledde jag 

mitt arbete genom att skissa brett på en variation av lösningar. Jag tog inspiration från 

andra förvaringslösningar som jag såg på internet och Givarps sortiment. 

 

 
  

 

Skiss från den första omgången 

 

Mitt mål i det första skiss stadiet var att komma upp i en kvantitet av idéer som jag 

ansåg att jag kunde bygga vidare på. Jag utgick ifrån att möbeln skulle placeras i 

samband med plana väggar, samt tog hänsyn till Givarps formspråk samt olika 

funktioner. Jag valde att gå vidare med ovanstående skiss för att min förhoppning var att 

den skulle visa upp kläderna på ett bra sätt, den skulle vara lättanvänd för kunden för att 

den har samma formspråk som Givarps.  
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Anslagstavla koncept 

Idén till det här konceptet var att spinna vidare med tanken på att flytta upp möbeln till 

väggen. Jag vill ge kläderna ett högre värde genom att hänga upp dem så att man ser 

dem. Jag skulle vilja att de går att hänga upp så att man ”sprider ut” kläderna, det vill 

säga att man ersätter galgar med krokar som man kan placera i varje axel. Den ska 

kunna fungera som en anslagstavla man hänger kläderna på. Jag försökte involvera 

Givarps estetik genom att fundera hur en av deras kistor kunde ha sett ifall man använde 

den på det här sättet. En annan fördel med att placera möbeln på väggen är att golvet är 

fritt, vilket gör det enklare att dammsuga. Dessutom ger detta möjligheten att vädra 

kläderna. Detta gör att man inte behöver tvätta dem så ofta vilket i sin tur förlänger 

livslängden på kläderna. 
8
 

 

 
 

 

Herrbetjänt koncept 

För att utveckla ovanstående koncept började jag titta mer på redan existerande 

lösningar och däri föddes idén till att ha utveckla mina tankar med Jag började tänka 

kring att de herrbetjänter som jag själv har sett ofta har en galge överst. Jag utgick från 

detta och försökte förenkla formen och fundera kring funktionen av galgen. Vad 

signalerar det? Hur funktionellt är det egentligen? Kan man förenkla eller förändra 

formen samtidigt som man behåller de grundläggande visuella kännetecknen för att 

skapa igenkänning från kunden?  

Formen av en klädhängare är universellt känd. Jag vill undersöka möjligheten att 

använda mig av dessa formelement för att signalera att detta är en möbel som skall 

användas i samband med klädförvaring. Jag tror dock att man kan jobba mycket med 

själva formen genom att förenkla och förändra den.   

 

 

                                                
8 http://www.metro.se/nyheter/tvatta-mindre-vadra-mer/ObjgkA!20_4902-45/ 
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Sixten 

 

En av mina ambitioner var hela tiden att få med ett tänk över Givarps estetisk redan i ett 

tidigt stadie. När jag fortsatte att skissa funderade jag mer och mer på hur jag kunde få 

mina lösningar att kännas mer som Givarps. Jag gick genom deras produkter en gång till 

och analyserade olika referenser och särdrag. Jag hittade galgen Sixten i deras sortiment 

och bestämde mig för att arbeta utefter den som grundform och applicera den på mina 

tidigare skisser. Resultatet blev många olika idéer, däribland skåp formade som galgar 

som både skulle kunna gå att hänga på väggen eller utveckla till en herrbetjänt. Det 

finns stor variation av användningar att applicera denna och liknande former på. Då 

föddes tanken om att eventuellt göra en kollektion med ett par olika produkter, alla 

baserade på en grundform som redan är väl förankrad i Givarps sortiment, men som 

ändå har stora möjligheter att förändras och anpassas.  

 Efter samtal och feedback ifrån Givarps bestämde vi att jag skulle fortsätta 

att utveckla herrbetjäntskonceptet baserat på deras klädgalge.  

 

Slutgiltigt koncept:  

 

 
 

Mitt slutgiltiga koncept blev en ny variant på den klassiska herrbetjänten. Tanken är att 

man ska kunna hänga den på väggen. Anledningen till att jag valt det här konceptet var 

för att många var positivt inställda till att få upp förvaringen från golvet så att det blir 

enkelt att dammsuga på golvet under.  Jag vill även utnyttja den nedre till att hänga och 

vika saker över. Man kan dela upp den i tre delar: Ram, galge och rör. Under arbetets 

gång skissade jag parallellt på alla tre delar, men jag kommer att gå genom den en åt 

gången för att kunna förklara formgivningen på ett bra sätt.  
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Avslutande skissarbete 
 

 Ramen: För att förankra formen till att man skulle förstå att den ska 

användas till klädförvaring började jag undersöka vad man egentligen förknippar med 

kläder. Förslag var bland annat att göra den som en abstraherad stol eller gå tillbaka till 

klädgalge konceptet och göra ett hängsystem format som en klädgalge. Det som jag 

tillslut bestämde mig för var att titta på provdockor, fortfarande baserat på Givarps 

galge Sixten. Vi känner igen provdockor från fönster i klädbutiker och från situationer 

där man skapar kläder. Provdockor ger ofta kläder ett förhöjt värde genom att visa upp 

dem på en stiliserad kvinnokropp. Det kändes som en logisk utgångspunkt att börja 

skissa av provdockor och försöka abstrahera den formen.  

 När man tittar på existerade herrbetjänter ser man att de ofta är just 

stiliserade människokroppar. En av mina testpersoner nämnde under användartestarna 

att hon var speciellt tilltalad av herrbetjäntskonceptet eftersom det var någonting som 

hon redan kände igen. Alltså kan det vara intressant att utgå ifrån ett beprövat koncept 

vid en sådan här lösning, för att användaren ska känna sig bekväm med det. De flesta 

herrbetjänter är dock rakare i formerna. Jag tror och hoppas att en herrbetjänt inspirerad 

av den kvinnliga kroppen och provdockor kan vara det som gör att man lösning står ut 

och skiljer sig från mängden. Jag skulle vilja att det skapar nyfikenhet och lust hos 

användaren att använda den ifall produkten får ett dekorativt värde i sig själv. Därför 

försöker jag tänka lite på den som en skulptur.   

Jag utgick ifrån måtten till Givarps galge Sixten när jag började skissa och 

bestämde mig för att den skulle få plats inom ramen däruppe. Därför blev axlarna något 

bredare än själva måtten på Sixten. 

 
 

Jag började med att formge nederdelen av ramen. Eftersom det är tänkt att man ska 

kunna hänga kavajer eller skjortor på galgen syns inte alltid överdelen. Jag försökte hitta 

en form som påminde om provdockorna jag hade tittat på, och fastnade tillslut för den 

längst uppe till höger. Den är inte lika bred överallt utan har mer tyngd vid bottnen, 

vilket kan tolkas som att den stadigare ut än några av de andra valen. Jag tycker även att 

det ser ut som en kjol samtidigt som det finns ett neutralt uttryck över den, vilket gör att 

den infaller sig mer i bakgrunden om man hänger kläder på den. 
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Efter att jag hade beslutat formen av nederdelen så började skissa på axlarna. Den stora 

bilden till höger är den jag tillslut bestämde mig för. Jag tycker att det negativa 

utrymmet inuti ramen är lika viktigt som själva ramen. Därför testade jag mig fram med 

olika tjocklekar på den. Eftersom en människokropp inte är statisk utan organisk 

försökte jag även få in det i ramen.  

 

 
 

När jag började skissa i cad tyckte jag att den såg för stel ut. Jag tweakade formen ännu 

mer och gjorde nedåtdelen inåtsvängda. På detta sätt påminner nederdelen ännu mer om 

en kjol, vilket gör den mer uttrycksfull samtidigt som den fortsätter vara neutral. Jag 

gjorde ramen längre, för att få mer utrymme att arbeta med. Istället för att benen skulle 

gå att vikas uppåt kan man istället bara placera rör mellan ramen att hänga saker på. 

Detta gör det även möjligt att ställa den på golvet och luta den mot väggen ifall man inte 

har möjlighet att hänga upp den.  
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Rören 

Eftersom jag tog bort möjligheten att vika upp nederdelen för att den skulle stå stadigare 

bestämde jag mig för att jag måste addera fler hängmöjligheter, det vill säga fler 

möjligheter att vika saker över någonting mellan ramarna. Mina testpersoner tyckte om 

den funktionen och poängterade att den var viktig. Valet föll på att använda mig av 

stålrör eftersom jag ville kunna bocka till dem i mjukare former än vad jag hittills 

använt mig av när jag byggt mock-ups i trä. Eftersom de går ut ifrån ramen ville jag 

undvika att de skulle kännas vassa och farliga. Att de är i ett annat material än ramen 

gör även att det är lättare att skilja på de olika funktionerna delarna har.   

 Jag bestämde deras olika placering genom att mäta hur mycket plats 

kläderna tar. Den undre stångens höjd från golvet bestämdes av en vikt byxlängd. Den 

övre stångens höjd bestämdes av att man ska kunna hänga längre kavajer och koftor från 

galgen som sitter i linje med ramens överdel.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

Galgen 

Jag visste att jag ville att galgen skulle få plats inom den översta delen av ramen. 

Eftersom jag redan hade grundmåtten till det bestämde jag mig för att börja med att 

designa stången som skulle vara fäst i det översta stålröret.  

 
Jag identifierade några viktiga punkter som tongivande för det visuella uttrycket i vilket 

designarbetet tog sin början. På de två stora skisserna har jag markerat ut detta med blå 

cirklar. Den förta var relationen mellan stången och ramen. Jag ville att det skulle finnas 

ett mellan rum mellan stången och ramen. De behöver nödvändigtvis inte löpa parallella 

med varandra, men det bästa är att hålla det enkelt för att det inte ska uppfattas som för 

rörigt. Alltså bör även detta gälla vid ”svängen” vid ramen. Ifall stången på galgen går 

in så kan även det lägga till en dimension i illusionen av människan. Det kan skapa en 

illusion av en krage, vilket skapar en fortsättning i illusionen om en människokropp. 

Stängerna måste även börja en bit in på galgen så att det faktiskt kan gå att hänga saker 

på dem, istället för att vara ett enda stort rörstycke med tillagt trä som jag funderade på 

från början. Jag valde också att ha två pinnar istället för en för att öka intrycket av 

stabilitet. Mellan dessa stänger adderade jag sedan två stänger till för att utnyttja allt 

utrymme till max.  



  
 

18 

       
 

 
 

 
 

I början var tanken att galgen skulle följa ramens inre siluett. Jag upptäckte dock att om 

jag höjde ”axlarna” några centimeter så minskade längden på kavajen. Tack vare detta 

kunde jag sätta den övre stången högre upp vilket för att det blir mindre trångt mellan 

de två ”vikstängerna”.  

Kanterna på galgen är avsmalnande och avrundade för att det ska bli lättare att 

trä in i ärmarna på det man vill hänga upp. Jag bestämde mig för att ha en vinkel vilket 

”leder” kläderna på grund av att det lösgör mer mellanrum mellan galgen och ramen. 

Detta gör att det enklare att hänga upp plaggen där.  
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Material och konstruktion 

Ramen och galgen är gjorda i trä. Givarps har ett par olika träslag man kan välja 

på. Det viktigaste är att det är ett hårt träslag så att ramen klarar av att hålla stängerna, 

så som bok eller ask. Jag har valt att fräsa ut ramen ur ett massivt stycke. Spillmaterialet 

skulle kunna användas i Givarps initiativ att göra spånbriketter.  

 Stålrören är pulverlackerade för att dölja svetsarna och för att man 

eventuellt ska kunna välja vilken färg man vill ha från en redan existerande färgkatalog.  

 

 

 
 

Förslag på konstruktion  

 

Galgen är fastskruvad i en stålplatta som i sin tur är fastsvetsad i rören som 

håller den uppe. De bockade rören är fästa med hjälp av en skruv som har skruvats i 

bakifrån och in i en gängad axel som svetsats fast inuti röret. Skruvarna ligger mot ett 

bakstycke för att fördela vikten över hela ramen så att den ska hålla bättre. Man kan 

plocka isär den för att byta ut delar eller återvinna de olika materialen var för sig.  
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Slutresultat: Herrbetjänten Century  
 

     
 

Slutsats 

 Mitt syfte i det här projektet var att skapa ett nytt system/produkt som skulle underlätta 

för användaren att få överblick av sitt klädbestånd samt att kläderna skulle presenteras 

på ett mer dekorativt sätt. Jag tycker att jag har tillfredsställt det här syftet på ett bra sätt. 

Jag ville utnyttja insikten om ”mellanstationen” och skapa en produkt som 

tillfredsställer det behovet.  

 När jag startade projektet hade jag nog hoppats på att hinna göra det 

större. Jag hade velat skapa ett helt system som skulle kunna få folk att ifrågasätta 

behovet av att hela tiden köpa nya kläder och konsumera mer, när en så stor procent av 

det man köper bara hamnar längst inne i garderoben.  

 Jag valde under processen att lämna de tankarna och istället fokusera på 

att göra en möbel och göra den så bra som jag kunde. Jag tycker att herrbetjänten 
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Century löser problemen som jag satt upp för mig själv på ett bra sätt. Min 

undersökning visade att det finns utrymme att utnyttja vid väggarna hos mina 

testpersoner. I dagsläget kan man både hänga den på väggen eller luta den mot väggen. 

Jag hade även velat utveckla några enkla fötter, vilket hade gjort att man hade kunnat 

låta den stå även utan vägg.  

 I formgivandet av Century har jag försökt att ge kläderna ett högre värde. 

Detta manifesteras genom att återkoppla formgivningens visuella igenkännande till en 

provdocka, som i vanliga fall används för att visa upp eller tillverka kläder på. Jag har 

även försökt att skapa ännu mer anknytning till detta och den mänskliga kroppen genom 

att addera stålstängerna. De undre skapar en slags kjol och de som håller klädhängaren 

uppe bygger på extra kläder utanför ramen. Ifall ramen symboliserar kroppen hos 

människan hoppas jag att de adderade stålrören uppfattas som kläder. Jag tycker även 

det är intressant att ha jobbat med en kvinnlig form istället för en rakare, manlig form 

som de flesta herrbetjänter har. Jag tror att det kanske har funnits en uppfattning om hur 

herrbetjänter ska se ut och att Century kanske bryter det mönstret lite grand. Jag har 

medvetet försökt att designa så att den inte utesluter att män skulle kunna använda den, 

och tankarna har kommit till mig ifall män skulle vilja använda en herrbetjänt som har 

ett mer kvinnligt intryck eller inte. Kvinnor använder ju herrbetjänter som påminner mer 

om manskroppar hela tiden. Jag hoppas att män inte skulle rygga för att använda 

Century på grund av sådana anledningar. Det hade varit intressant att undersöka vad 

resultatet hade blivit. Många har reagerat positivt på att Century har en mer feminim 

form och jag tror att just detta kan göra att den skiljer sig från mängden. Det är alltid 

intressant att applicera nya formspråk på traditionella möbler för att se var resultatet 

blir, i det här fallet feminima drag på en möbel med ett traditionellt maskulint uttryck, 

för att utmana våra föreställningar om hur det ”ska” vara.  

Jag vill att användandet av denna produkt ska vara roligt och skapa lust att ta 

hand om sina kläder bättre. Självklart vill jag utformningen av Century ska uppmana till 

detta.  Det ska finnas en lust att ”klä” herrbetjänten och väcka nyfikenhet till att utforma 

och planera sina outfits. Hade jag haft tid hade jag gärna tagit det här konceptet ett steg 

längre och sett vad man hade kunnat göra för att utforma ännu mer möjligheter- t.ex. var 

man kan ställa skor och smycken. Kanske hade man kunnat göra kompletterade 

skohyllor eller speglar. Det skulle kunna bli ett helt klädförvaringssystem.  

 Angående mina personliga mål handlade många av dem att lära mig 

kommunicera på olika sätt. Jag ville ha bra kontakt med mina testpersoner och få 

kontakt med arbetslivet genom att skaffa en handledare inom ett företag och ha kontakt 

med denne. Dessutom ville jag ha en bra visuell body of work och en genomtänkt 

produkt att visa när allt var slut.  

 Som tidigare skrivit har jag samarbetat med Givarps under dessa projeket. 

Min ambition har varit att skicka iväg material till dem en gång i veckan och sedan 

stämma av och få deras åsikter på detta.  I stort sett har det gått bra. Jag har kunnat 

skicka iväg material till dem nästan varje vecka. Jag tror att dessa deadlines har varit bra 

för mig, då det har gett mig ett tidsschema att arbeta mot och även motiverat mig att 

göra mitt bästa och lägga ner tid på att mina idéer ska se bra ut visuellt. Det har nog 

varit den största fördelen med att samarbeta med ett företag- jag har känt press att 

prestera mycket mer än vad jag trodde jag skulle ha gjort ifall jag inte hade haft ett 
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företag att skicka iväg förslag till. Det har även gett mig ett tydligt formspråk att 

förhålla mig till och varit en källa för inspiration och idéer. Jag tycker att Century 

kompletterar deras sortiment tack vare att den är lättanvänd. De har redan många 

förvaringsmöbler, men jag har identifierat alla dessa som ”startstationer” i 

”tvättcykeln”. Det saknades en lösning för ”mellanstationsbehoven” vilket jag tycker att 

jag har tagit fram. Formspråksmässigt är det ett steg bort ifrån vad deras nuvarande 

sortiment. Jag tror dock att det kan vara bra att få en nya former och kännetecken att 

arbeta med. Eventuellt skulle Century kunna vara en profilmöbel för deras företag som 

står ut mot de andra möblerna.  

 Jag har även försökt ha regelbunden kontakt med två utav mina 5 

testpersoner. Anledningen till att jag enbart haft kontakt med två av dem är att de är 

bosatta i Nybro, och det har varit enkelt att få dem att vara med på tester av mock-ups 

av produkter och liknande. Jag tycker att jag kunde ha varit bättre på att ha varit i 

kontakt med dem, men då alla är upptagna människor med många strängar på sina lyror 

har det varit svårt att få tiden att räcka till att få så tät kontakt som möjligt. Så egentligen 

hade jag velat ha ännu tätare kontakt med dem med eftersom ingen hade tid med mer än 

vad som blev av är jag ändå nöjd med tanke på resultatet.  

 

Angående slutresultatet av Century är jag nöjd! Jag har en stark önskan att ta det vidare 

och försöka vidareutveckla den på olika plan. En del av den kritiken jag har fått har 

varit för att den skulle vara dyr att producera, men då det inte var en av mina parametrar 

har det inte varit mitt huvudfokus. Nu, när projektet nästan är avslutat, skulle det vara 

intressant att ta det vidare och fortsätta jobba med det, precis som på samma sätt som 

det hade varit intressant att formge även för hur man skulle placera skor och smycken. 

Jag hade velat fixa till alla små detaljer och lägga lika mycket tid på alla delar i Century. 

Jag vill även se om man kan ta det här konceptet att visa upp kläder ut till andra 

sammanhang än hemmiljön. Kanske skulle det kunna fungera som en ersättning av 

skyltdockor i butiker? 

Det här projektet har gett mig tillfälle att utveckla min egen estetik och göra en 

produkt som jag tycker speglar min egen syn på design- att den ska vara lekfull, 

genomtänkt och funktionell samt ta sig an behov och problem på ett lite annorlunda och 

nytt sätt. Jag är även nöjd med och värdesätter att jag har fått jobba med något som jag 

verkligen brinner för under en så lång period. Jag har lärt mig mycket om hur jag bör 

prioritera min tid, hur viktigt det är att alla delar av designen, från ursprungliga koncept 

till val av material och konstruktion, ska passa som en helhet och vikten av att 

samarbeta med företag och producenter.  
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Internetkällor:  

”Tvätta mindre, vädra mer”.  http://www.metro.se/nyheter/tvatta-mindre-vadra-

mer/ObjgkA!20_4902-45/ (maj 2014) 

 

Bildkällor:  

http://www.givarps.se/product/enok-single/ 

http://www.givarps.se/product/olof-skrivbord/ 

http://www.givarps.se/product/vilmer-bedside-table/  

http://www.givarps.se/product/olof/  

 

Alla övriga foton och skisser är mina egna.  

 

http://www.metro.se/nyheter/tvatta-mindre-vadra-mer/ObjgkA!20_4902-45/
http://www.metro.se/nyheter/tvatta-mindre-vadra-mer/ObjgkA!20_4902-45/
http://www.givarps.se/product/olof-skrivbord/
http://www.givarps.se/product/vilmer-bedside-table/
http://www.givarps.se/product/olof/
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Bilaga A: Mejlintervju Givarps 
190214 

Mina frågor: Målgrupp, affärsidé, vision, mission, arbetssätt osv. Även nyttigt för mig att veta 

era design och tillverkningsprocesser samt syn på design och olika kostnader...  

 

Deras svar:  

 

Målgrupp, nyckelord: 

 

Hemmiljö 

Den unga familjen/par som är i ett skede med eget boende, och planerar att skaffa större bostad. 

Det äldre paret som skaffar nytt/gö rom boende och byter ut möblemang,någonstans i dette 

segment är vår målgrupp 

 

 

Medvetenhet ( såsom, mat, kvalité, miljö, material) 

Stylich 

Gillar resor 

Hälsosamt liv 

gillar vara utomhus 

Musik 

"wealthy" 

letar efter komfort 

 

 
 

 

(Inom det gråa området hittar du våra kunder, inom det gula området finner du våra mesta 

kunder) 
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Affärsidé: 

 

Tillverka med möbler med som skall vara fackmanamässigt och med fingertoppskänsla utförda, 

som skall vara inspirationella. 

Kunden skall kunna sätta sin prägel på möbeln och på så sätt kännas personlig. Allt skall utföras 

med gnista och glöd från Givarps. 

 

 

 
Vision: 

 

Är att växa och utveckla våra tre ben. Hemmiljö, kontraktsidan(offentligt) och special 

tillverkning. De tre områden går hand i hand med varandra och kan dra fördel på flera plan av 

varandra. 
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Bilaga B: Telefonintervju Johan Isaksson, Givarps 

Februari 2014  

 

Vad har ni för visuella kännetecken?  

- Slejfen. Bänken, klossar, plankbredd (dock behöver inte möblerna vara baserade på 

detta.) Brännmärke som logga. Nutida, klassisk. Rejäla. Gentänkt. Habegär. Ordentligt. 

Statement.  

 

Om företaget:  

- Lokalt. Europeiskt trä som material. Massivt trä. Skivmaterial. Gör allt själva. Säljer 

genom möbelbutiker, återförsäljare. Målgrupper är arkitekter, inredare, privata kunder. 

Marknadsför sig genom utställningar, uppvaktar möbelsäljare. Ingen internetshop. Vill 

inte stöta sig mot deras återförsäljare. Showroom SVENS i Stockholm.  

 

Miljötankar 

- Hållbara och gedigna möbler. Generationsmöbler. Återvinningsprogram med 

spånbriketter. Samarbetar med lokala företag som de har nära relation med.  

 

Arbetsprocesser:  

- Skissar, bollar, sedan till verkstaden. Snabba processer. Snabbt upp i full skala med billig 

MDF.  
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Bilaga C: Enkätundersökning 

 
Januari 2014 

 

Intervjuer och undersökning av mina testpersoners förvaringssystem och konsumtionsvanor av 

kläder 

 

Frågor:  

 

1. Hur ofta köper du nya kläder? 

2. Hur ofta rensar du ut nya kläder?  

3. Hur många av dessa kläder uppskattar du att du använder, och hur många bara hänger?  

4. Hur många har du använt färre än tre gånger?  

5. Vilken typ av kläder köper du ofta? 

6. Var handlar du mest?  

7. Hur mycket pengar lägger du på kläder i månaden? 

8. Vilken typ av klädesplagg lägger du mest pengar på?  

9. Brukar du handla på second hand/klädbytar dagar? Varför? Varför inte?  

10. Hur förvarar du dina kläder? 

11. Var hamnar dina kläder efter duschen?  

12. Vilka plagg rankar du högt i din garderob? Varför?  

13. Vad köper du mest sällan nytt av?  

14. När du rensar ut kläder, var gör du av med dem då?  

15. Var hamnar skorna?  

16. Var har du tvättkorgen?  

17. Vilken typ av tvättkorg har du?  

18. Var lägger du kläder det inte är säsong för?  

19. Hur bestämmer du vad du ska ha på dig?  

20. Brukar du stryka osv ofta?  

21. Hur ofta tvättar du? 

22. Status på kläder?   
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Enkätundersökning:  

 

Användare 1: Ellinor Huss. Kvinna 26. Bor ensam i en tvåa med en hund och två katter i en 

mindre stad. Arbetar med telefonförsäljning hemifrån dagtid.  

 

Intervju genomförd 29/1 2014  

 

- 1. Aldrig. 6 plagg om året. Två gånger om året. Får mycket ärva kläder. 

Julklappskläder. Klädbytardagar. 

- 2. Aldrig. 

- 3. 20% av det som hänger i garderoben används ofta. Tvättning hamnar i IKEA 

påsar- lite blir kvar, lite hamnar i garderoben. “Hemmagjord garderob”. Allt har sin plats. 

Organiserat kaos. Klädstolen. Varför blir kvar? Sentimentala själ. Man har varit snygg i vissa 

plagg. Svårt att göra sig av med grejor då man inte vill slösa. Viktpendlingar. Reservkläder.  

- 4. De flesta används fler. Använda bara för att.  

- 5. Baskläder. Linnen, koftor, byxor, underkläder.  

- 6. H&M, Lindex, Second Hand 

- 7. 2000/år 

- 8. Jeans, koftor, Jacka- haft i 10 år.  

- 10. Festkläder. Ytterjacka, höst och vinterjacka mer ofta.  

- 11. Slänger 

- 12. Skåp i hallen och hallgolv. Skohyllan hamnar skor som ej används ofta.  

- 14. Stol. 

- 15. Kartonger och skåp 

- 16. ja 

- 17. Sparats trots lite användning. Sentimentala själ. Pyjamaskläder. Brukar ha 

riktiga kläder för att separera jobb och fritid. 

- Liten kategori är festkläder. Köper baskläder som kan användas på fest. Blir 

minneskläder. Shoppade mer förr. Använde bara de kläderna ett tag. Var mer trendkänslig förut. 

Tröttnade både på att klä sig trendigt samt att klä sig ironiskt. Mer trendig när hon åker till 

Stockholm. Bryr sig mindre nu än när hon var yngre.  
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- 18. Rent, passar, bekvämlighet.  

- 19. Tvättar allt i 40. Bra kvalité- behövs ej. Dålig kvalité- kläderna går ändå sönder.  

- 20. 1 gång i månaden. Används 1 till två dagar innan de hamnar i tvättkorgen.  

21. Planerar inköp och brukar hålla sig till det. 
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Användare 2: Nikolina Dahl. Kvinna 24 år. Bor ensam i en rymlig etta med mycket förvaring i 

hallen. Student och modeintresserad. 

Intervju genomförd 29/1 2014 

- 1. 2 gånger på ett kvartal. Hälften spontant och hälften är planerat.  

- 2. 2 gånger/år. Klädinsamling, ger till kusiner. Ofta är det kläder som är fina men 

som hon har tröttnat på.  

- 3. 40% används regelbundet.  

- 4. Jackor! Kavajer, chinos, mönstrade byxor, kjolar, toppar, baskläder.  

- 6. H&M, Gina Tricot.  

- 7. 500 per handlings tillfälle. Skulle inte köpt fler kläder ifall hon hade haft fler 

pengar, men handlat dyrare märken.  

- 8. Jackor/kappor. 

- 9. Inte så mycket längre. Second Hand kostar nästan lika mycket som vanliga 

affärer.  

- 10. Jeans. Svårt att sitta bra och dyrt. 

- 12. Vid dörren. Skorna på skohyllan används sällan eller är annan säsong.  

- 13. Plastpåse. Räcker med 1 påse. Toaletten. Känns bäst att ha smutsiga på 

toaletten än i tex sovrummet. 

- 14. Hänger in i garderoben. Om det ej är fläck osv tvättar hon sällan. Brukar välja 

kläder dagen innan så att alla kläder kommer till användning. Brukar lägga på stol lite grand, 

men den är inte särskilt betonande.  

- 15. Påse i källaren. Inte så mycket bara lite sommarkläder. Lite förvaring. De flesta 

kläder kan användas båda säsonger.  

- 17. Lite hänger på toadörren. Mycket av kläderna används till allt. Baskläder 

används till fest-förutom få plagg.  

- 19. Ingen strykning, ibland av skjortor. Torktumlade.  

22. Bloggare, inspiration. Planerar efter vad man vill ha istället av vad man behöver.  Jeans köper 

bara när man måste. Vill ha bättre översikt. Översta lådan där frekvänt använda kläder ofta 

hamnar blir konstant överfylld och då glömmer man bort vad man har. Man hittar inte det man 

har så man kan inte använda. 
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Användare 3: Sofia Wetterlund. Kvinna på 34 år. Har fyra barn som är hos henne på halvtid. 

Sjukpensionär men har tidigare arbetat med just mode och textilier. Bor i en rymlig trea.  

Intervju genomförd 31/1 2014.  

- 1. Köper i sjok. Ca två gånger per år. Vår och höst. Lite spontanshopping mellan 

detta, 3 ggr detta inräknat.  

- 2. 2 ggr år i samband med säsongsbyte. Barnen ärver av varandra och kusiner.  

- 3. 10%  används regelbundet. Har kvar för att det är roligt. Sentimentala själ. 

Affektionsvärde.  

- 4-5. Tröjor och toppar. Jeans är besvärligt.  

- 6. Indiska H&M och Monki 

- 7. Dyrare kläder enbart vid rea.  

- 12. På golvet. Utspritt i hallen. Vid vita klädbyrån. Går till lampknappen. Lämnar 

väskan innan man tar av. Jackan hamnar på golvet. Vem har bestämt att jackan ska hänga? 

- 14. På golvet vid sängen. Barnens kläder hamnar överallt. Golvet eller sängen. 

Soffan. Lägger det bara ner.  

- 15. “Hemma jeans”. Gå iväg tröja. Skillnad på skola och hem. Speciella kläder till 

olika tillfällen tex kyrka och spelningar.  

- 18. Planerar vid bortabesök. Behagliga att ha på sig. Ingen ansträngning.  

- 19. Stryker ibland innan användning. Tvättar varannan vecka, försöker göra det 

varje vecka. Försöker att inte tumla i onödan. 

- 22. Planering pga budget. Mer spontaninköp vid pengar. Mer planering vid behov. 

Stort modeintresse och skulle gärna shoppa mer ifall det fanns mer pengar. Anpassar kläder efter 

sig själv.  

-  

- Klädhögar. Garderobsgolvet. Svårt att skilja. Vill skilja rent och smutsigt.  

-  

- Byrå. Hallen. Tröjor. Pyjamas. Svår att dra ut. Fack. Dålig på att vika ihop. 

Garderoben. Inte änvänder ofta. Andra grejor med skoskafferiet av säsong. 
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Andra garderober. Hylla gått sönder. Mer använda kläder. Barnkläder. Hyllor gått sönder. Ur 

säsong. Ikea. Petar in i garderoben.  

 

 

  



  
 

35 

 

Användare 4: Maja Nilsson. Kvinna 25 år. Bor i enplansvilla med sin fästman och hund. Jobbar 

som sjuksköterska och har god ekonomi i medelstor stad.  

Användare 5: Kajsa Nilsson. Kvinna 30 år. Bor i villa/gård ute på landet med sambo och väntar 

deras första barn. Arbetar som grafisk designer och illustratör, karriären har precis tagit fart. Har 

djur så som höns och katt och är intresserad av odling.  

Intervjun är genomförd med båda två samtidigt då de är systrar den 31/1 2014 

- . Sällan. 

- Mer på våren och sommaren. Roligare än att shoppa vinterkläder. Vinterkläder 

dyrare.  

- 2. En gång om åren.  

- 3. Hälften. Hänger på samma ställen i garderoben.  

- 65-70 % procent.  

- 5. Tröjor och tunikor. Toppar. Enklast att köpa. Jeans och kjolar svårare att köpa.  

- 6. H&M! 

- Nätet. Specialbutiker. Indiska. Byxor krångligare att köpa på nätet. Orkar dock 

aldrig skicka tillbaka om det inte passar.  

- 7. 1000 kr. Köper mycket på rea, många små plagg.  

- 1000-1500. Köper bättre kvalite för att det ska hålla längre, men färre grejor.  

- 8. Byxor. Bra och sköne jeans. Hittar sällan.  

- 12. Innanför dörren på bricka. Dörrmatta eller skoställ. 

- 13. Badrummet. Flätad korg.  

- Plastsäck med ben.  

- 14. Tvättkorg eller garderob.  

- Sängen golv. 

- 15. Låda i garderoben.  

- Vissa kläder hänger kvar, andra hamnar i backar.  

- 16. Brukar lägga fram kläder inne på toan.  
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- Brukar göra mental plan och plockar fram på morgonen.  

- 21. 1 gång i veckan för två. Tex underkläder. Tvättar bara om det är skitigt.  

- 2 maskiner 1 gång i veckan.  

- 22. Ja. Mer sedan de flyttade till landet. Fulkläder, jobbkläder, finkläder. Spara för 

minnen kläder.  

- ”Gå till jobbet kläder”. Har fina och fula mjukiskläder. Festkläder, ut och 

dansakläder.  

- Ger bort till grön låda eller ger till systrar. 

-  

- 22. Håller sig till planering.  

- Planerar inte så mycket. Köper det hon vill ha. Planerar bara basic saker. 

Spontanitet för resten.  

-  

- Mer space, alltid mer space. Man ska veta var man har allt. Kompakt. Mycket saker ska 

få plats på litet utrymme.  
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 Bilaga D: Ikea intervju 

Mejlkonversation med Karolina Ringefelt  

160514 

Jag har haft ansvar för detta område i ca 2 år så varför vissa saker är som de är kan jag inte svara 

på men jag kommer att svara utifrån min bakgrund vilket är Inredare med IKEA 

heminredningskunskap, samt mina nya erfarenheter av att vara Produkt Utvecklare i dryga tre år. 

  

Finns det några grundläggande principer när man ska designa förvaring idag?  Jag utgår alltid 

från vad det ska användas till och har mappat upp allt som finns i garderoberna globalt på våra 

marknader. 

Ska det vara dekorativt, lättåtkomligt, bekvämt? Varje storlek/funktion har oftast en plats i 

garderoben och jag tänker på allt så som hur handtagen sitter för vilken höjd lådan troligtvis 

kommer att hamna.  Lättanvändandet är viktigt. Detta måste sitta innan det dekorativa adderas. 

Hur tänker ni att bra förvaring ska vara utformad och designad? Utdragbarsvänligt utan att fastna 

i hyllkanten eller att det är svårt att ta tag/lyfta. Ergonomi samt storlek. 

Vad har ni för ledord när ni formger? Funktionsyfte, lätt att rengöra, mycket för pengarna, 

kvalitet samt hur den görs, förhållanden på fabriken. 

Vad särskiljer Ikea från andra tillverkare av förvaringslösningar, varför ska man välja IKEA? Se 

ovan. 

Hur går en designprocess till på IKEA- vad är det viktigaste att tänka på och ta hänsyn till under 

formgivningsprocessen? Jag jobbar tillsammans med garderobsgänget och vi synkar mått och 

stilar för att det ska bli ett så smart och prisvärt sortiment som möjligt. Samt att det gör det lättare 

för kunden att se helheten. 

Det är alltid funktionen och syftet som styr och sen hur alla design detaljer kan anpassas till 

det.  Kvaliteten och användarvänligheten driver och givetvis kostnaden/vinsten. 

 Hur tror ni att förvaring kan utvecklas i framtiden? Behoven är fortfarande detsamma men jag 

tänker mycket på hur flyttbart det.  Folk rör sig mer och det behöver vara lätt med IKEAs 

produkter. 

Vad finns det för trender inom förvaring idag? Se ovan. 
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Finns det något sätt det har förändrats på sedan IKEA startade? Mer fokus på att det ska vara mer 

användarvänligt och lätt att vika ihop och förflytta. 

Hur ser ni på miljöaspekten? Här jobbar vi mycket för att göra så rena produkter som möjligt, 

främst för alla arbetare i fabriken som exponeras hela dagarna.  Ta väck så mycket kemikalier 

som möjligt och hitta nya sätt att producera utan halkiga tyger etc.  Detta påverkar givetvis 

kostnaden negativt men IKEA väljer ändå att få mindre vinst. Vi har ett stort projekt på gång där 

vi sakta men säkert använder återvunnen plats till textilierna istället för ny plats. Vi har stora 

volymer och i olika länder men det är definitivt görbart och görs! 

Det är ett otroligt stort och viktigt område, var ska man lägga krutet? Se ovan. 

Hållbara material, återanvändning... finns det någon handlingsplan för hur IKEA agerar kring 

detta? Se ovan. 

Använder man sig tex av återvinna material? Se ovan. 

  

Finns det någon typ av förvaring som är mer efterfrågad än andra? Det vi kan se det på är 

försäljning av vissa funktioner och det är enkla lådor ca 35x35x30 samt förvaring som lätt kan 

ligga under sängen eller ovanpå/ och i garderoberna. 

Var i hemmet tror du att det finns mest behov av förvaring? Det vi kan har vetskapen är att det är 

fortfarande sovrummet som har den största andelen av klädförvaring.  Mycket pga av att många 

länder har generationsboende och sovrummet blir det enda privata rummet för ombyte . 

Finns det något ställe i hemmiljön där förvaringslösningar är underutvecklade? Min personliga 

åsikt är hallen och andra passager. 

 

 

 


