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Hur kan en produktutvecklare bidra i en designprocess?

I mitt examensarbete undersöker jag hur jag som möbelsnickare och 
produktutvecklare kan bidra i en designprocess. 
I samarbete med arkitekt- och designkontoret Claesson Koivisto 
Rune har vi utvecklat en trästol från en första skiss till färdig produkt, 
där jag har fungerat som produktutvecklare hela vägen igenom 
designprocessen. Examensarbetet visar på produktutvecklarens roll 
i en designprocess. 

”Från idén om en förenklad konstruktion och sammansättning till 
en produktionsfärdig trästol med perfekt sittkomfort. Endast tre 
grunddelar – ben, sits och ryggstöd som gör stolen till en stabil 
helhet. En alternativ designprocess utan inblandning av industriell 
produktutvecklingsavdelning.” 

Sammanfattning

Bild 1. Detaljbild på trästolen
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I never was much of a writer or reader. Instead I have spent my time 
using my hands. Drawing and creating is something I have known. 
And while I am creating things, I often find myself developing and 
testing the materials for coming up with better ways to make and 
improve products. 

In my thesis I investigate how I as a product developer and 
cabinetmaker can contribute to a design process. Together with 
the architecture and design company Claesson Koivisto Rune we 
have developed a wooden chair from a first sketch to a production 
ready prototype. Through the whole design process I have been 
contributing with my knowledge and taken part in the development 
of the product – making sure the result meet the requirements of 
construction, material, industrial production and at the same time 
respecting the design. The aim of this thesis is therefore to show the 
role a product developer play in a design process and identify areas 
of contribution. 

Abstract
Min starkaste sida har aldrig riktigt varit att skriva eller läsa. Istället 
har jag arbetat med mina händer som mitt främsta verktyg. Att rita 
och skapa har alltid varit något jag har varit säker på och som hjälpt 
mig att hitta nya lösningar. När jag skapar, kommer jag ofta på mig 
själv att ständigt utveckla mina idéer och arbeten. Jag motiveras av 
enkla, smarta och kreativa lösningar. På så vis har problemlösning 
och produktutveckling blivit ett intresse för mig. 
Jag har också kommit fram till att jag vill samarbeta tillsammans 
med designers, då känner jag att jag kan påverka, utveckla och 
förbättra produkter genom min specialkunskap, samtidigt som jag 
inspireras av bra design. Inför min praktikperiod under hösten 2016 
sökte jag mig därför till ett ställe där jag kunde fördjupa min insikt i 
en designprocess och utvecklas som produktutvecklare. Jag erbjöds 
den tacksamma möjligheten att göra min praktik hos arkitekt- och 
designkontoret Claesson Koivisto Rune – en praktik som gynnade 
samarbetsmöjligheten för detta examensarbete. 

Ett stort tack till alla som gjort detta möjligt. Speciellt hela kontoret 
på Claesson Koivisto Rune, min handledare Martin Altwegg, 
examinator Leif Burman, och professor Johan Knutsson. Jag vill 
också tacka min sambo Alexandra Enberg som gett personligt stöd 
under hela arbetet.

Förord
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Att bestämma sig för ämnet för ett examensarbete kan vara svårt. 
När jag bollade idéer om vad jag skulle kunna undersöka i mitt 
examensarbete, kom jag ändå ganska snabbt fram till att jag ville 
bidra till en utvecklingsprocess på något sätt. Från att en idé skrivs 
eller ritas ner på ett papper tills en slutprodukt kan presenteras 
är en process som innehåller många steg. Olika utgångslägen 
presenterar olika förutsättningar och oberäkneliga situationer kräver 
problemlösning på vägen. 

Då intresset för produktutveckling hos mig länge har varit starkt, 
började tankegångarna kring produktutvecklarens roll i en 
designprocess att snurra. Det optimala sättet att undersöka detta 
vidare är att kunna samarbeta med en verklig arbetsgivare, och med 
ett projekt som i framtiden kommer förverkligas, vilket jag har haft 
den tacksamma möjligheten att göra. I mitt examenarbete har jag 
innehaft rollen som produktutvecklare för en trästol, designad av 
Claesson Koivisto Rune, och varit delaktig i processen från första 
skiss till produktionsfärdig stol helt utan inblandning av en industriell 
produktutvecklingsavdelning.

1 INLEDNING

Bild 2. Tester på sammansättningar för trästolen
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Syftet med denna avhandling är att visa på produktutvecklarens roll 
i en designprocess. Fokus ligger på att åskådliggöra utvecklingen 
som genomgås då en första skiss skall anpassas för produktion, samt 
identifiera produktutvecklarens påverkningsområden. Arbetet sker i 
samarbete med arkitekt- och designkontoret Claesson Koivisto Rune 
Ab i Stockholm.

Genom produktutveckling och prototyptillverkning utvecklas en 
produkt för att i bästa mån möta krav om funktion, design och 
industriell tillverkning. I detta examensarbete identifieras den 
roll jag som produktutvecklare har och vilka påverkningsområden 
det innefattar. Arbetet visar det komplexa förhållandet mellan 
designer och producent, där rollen som produktutvecklare 
innebär att ansvara för att uppdragsgivarnas design respekteras 
samtidigt som produkten skall anpassas för tillverkning. Förutom 
konstruktionsutveckling innebär också ansvaret materialutvärdering 
och produktionsanpassning.  

Målet är att fungera som den sammanbindande länken mellan 
designer och producent. Målet är även att tillföra specialkunskap 
för att säkerställa bästa möjliga resultat. Samtidigt innebär arbetet 
att utvärdera de påverkningsområden produktutvecklaren har i 
designprocessen och vad det bidrar med.

1.1 Syfte
Inledningsvis diskuteras produktutvecklarens uppgift i allmänhet, 
hur rollen utvecklats och hur positionen blivit allt viktigare med 
tiden. Detta görs med hjälp av litteratur om ämnet. För information 
om produktutveckling har speciellt böckerna Produktutveckling. 
Effektiva metoder för konstruktion och design (2013) av Hans 
Johannesson, Jan-Gunnar Persson och Dennis Pettersson samt 
Produktutveckling. Möbler (1976) av Erik Berglund använts. 
Bakgrundsinformation om Claesson Koivisto Rune har presenterats 
i Bruno Mathsson Award 2015 Claesson Koivisto Rune (2015) av 
Hedqvist Hedvig, Mårten Claesson, Eero Koivisto, Ola Rune och i 
Claesson Koivisto Rune in Marfa The inde/Jacobs Gallery (2015) 
av Golling Daniel et al. Också artiklar och hemsidor på webben har 
använts i avhandlingen.

Det är också viktigt att påpeka att detta arbete är en case-study. Då 
arbetet sker i samarbete med en verklig uppdragsgivare visas endast 
en individuell designprocess. Designprocesser varierar beroende 
på utgångsläge. Ändå visar arbetet hur en produktutvecklares 
roll kan ta form i vekligheten, och utan inblandning av en 
industriell produktutvecklingsavdelning. I utvärderingen av 
produktutvecklarens roll i designprocessen diskuteras olika 
påverkningsmöjligheter genom att dela upp processen i tre 
avgörande skeden: konstruktionsutveckling, materialutvärdering 
och produktionsanpassning. Genom att utreda produktutvecklarens 
roll i dessa tre skeden förtydligas processens gång.

1.4 Metod och källor

1.2 Problemformulering

1.3 Mål
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Avhandlingen är uppdelad i 3 delar. Först presenteras 
produktutvecklarens roll i allmänhet och hur den har förändrats 
över tid. Här diskuteras även olika varianter av produktutveckling. 
Fördelarna med att kunna inkludera en produktutvecklare i en 
designprocess beaktas också. Den andra delen lägger fokus på 
arbetets fallstudie. Arkitekt- och designkontoret Claesson Koivisto 
Rune presenteras och min kontakt till dem. Vidare presenteras själva 
designen och produkten ifråga. Den tredje delen beskriver själva 
designprocessen, med fokus på min roll som produktutvecklare. Den 
delas upp med hjälp av de tre olika skeden som är av betydelse för 
produktutvecklingen: konstruktionsutveckling, materialutvärdering 
och produktionsanpassning. Avhandlingen avslutas med en reflektion.  

I och med att arbetet görs i samarbete med en extern part, och är 
en specifik case-study om en designprocess blir detta en naturlig 
avgränsning. I mitt arbete läggs fokus på detta, men tar också i 
beaktande produktutvecklarens roll i allmänhet. Av betydelse är 
också att tillägga att designprocessen handlar om en specifik stol i 
trä, och avgränsas därefter.

1.5 Struktur

1.6 Avgränsning
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Här diskuteras produktutveckling mer allmänt – vad det tidigare 
inneburit och de olika varianterna av produktutveckling som finns. 
Boken Produktutveckling. Effektiva metoder för konstruktion och 
design (2013) beskriver produktutveckling med främst riktning mot 
ingenjörer och industridesigners. Medan boken Produktutveckling. 
Möbler (1976) betonar produktutveckling inom möbler. I detta 
arbete betonas också produktutvecklingsprocesser inom möbel 
och produktdesign. Produktutveckling är minst lika viktigt inom 
teknologi, teknik, IT-system – och så vidare – som inom möbeldesign. 
I grunden handlar ändå produktutveckling om samma sak – hur nya 
produktlösningar kan uppfylla mänskliga och samhälleliga behov. 
Med andra ord om att identifiera problem som definieras av ett 
behov, och lösningen på problemet är en produkt eller utveckling 
som uppfyller behovet. 

Produktutvecklarrollen har med tiden blivit allt mer viktigare. 
Framtida produkter måste utvecklas för ett hållbart samhälle. 
Även om begreppet hållbarhet är väldigt komplext handlar det 
ändå ofta om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det 
vill säga att långsiktiga lösningar, regional och global påverkan, 
samhällsutveckling och förändrade livsstilsmönster måste allt mer 
tas i beaktande i samband med produktutveckling. Produktutveckling 
blir också strategiskt allt viktigare för nordisk industri och det ställs 
allt högre krav på skickligheten att utveckla framgångsrika produkter. 

2 BAKGRUND

Detta betonar också Berglund, som påpekar att förutsättningarna på 
möbelmarknaden ständigt skiftar och att framgången mycket ligger i 
att man är först med en nyhet. Fram till 1960-talet kan man säga att 
industriell produktutveckling var baserad på erfarenhet och praktiskt 
kunnande. Att utveckla konkurrenskraftiga produktlösningar 
som uppfyllde mänskliga och samhälleliga behov blev först efter 
1960-talet vanligare. Detta mycket tack vare ökad globalkonkurrens 
på världsmarknaden, vilket bidrog till att man i västvärlden började 
förändra sin syn på konstruktions- och designområdet. Internationellt 
har forskningen inom produktutvecklingen och konstruktion fått 
en snabb tillväxt från och med 1990-talet. (Johannesson, Persson, 
Pettersson, Produktutveckling. Effektiva metoder för konstruktion 
och design, s. 16-20; Berglund Produktutveckling. Möbler s. 35) 

Produktutvecklingsprocessen innefattar både att skapa nya 
produktlösningar (s.k. syntes) och att undersöka och klargöra 
en produktlösnings egenskaper och förmågor (s.k. analys). 
Traditionellt har ansvaret för själva skapandet av produkten 
delats mellan två kompetensområden: konstruktion och design. 
Konstruktionsansvariga har svarat för skapandet och förverkligande 
av produkten medan designansvariga stått för utformningen. Dessa 
områden har länge varit åtskilda i produktutvecklande företag trots 
att de är beroende av varandra. Nuförtiden arbetar de här områdena 
istället parallellt. Konstruktörsrollen har över lag också förändrats 
sedan den i egentlig mening uppstod i samband med den industriella 
revolutionen under 1800-talet. 

2.1 Produktutveckling i allmänhet
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Tidigare ansvarade hantverkaren själv för både konstruktionslösning 
och tillverkning, men i och med industriell serieproduktion 
uppkom behovet av en yrkesgrupp som enbart skapade 
tekniska lösningar och utformning. På ett sätt en tidig form av 
produktutvecklare. Idag innefattar produktutvecklarrollen förutom 
de tidigare ansvarsområdena som produktionsanpassning även att 
säkerställa att ett stort antal aspekter och krav på produkten måste 
uppfyllas. Större krav läggs också på ergonomi och produkters 
användarvänlighet. För att kunna måttsätta exempelvis en möbel 
måste man känna till människors kroppsmått och en kännedom om 
olika materials, dimensioners och konstruktioners hållfasthet liksom 
ytbehandlingars härdighet och formbeständighet. Idag finns det 
ett stort antal institutioner som arbetar med frågor av intresse för 
produktutveckling av möbler. Produktutveckling bygger på olika 
krav och drivkrafter, speciellt den intensiva konkurrensen på en 
global marknad och de ökade kraven från samhället. Också brukarnas 
krav på mer funktionalitet och hållbarhet i ett livscykelperspektiv. 
(Johannesson, Persson, Pettersson, Produktutveckling. Effektiva 
metoder för konstruktion och design, s. 21, 24, 32-34, 40; Berglund, 
Produktutveckling. Möbler s. 44-47) 

Produktutveckling är en komplex problemlösningsprocess med 
många olika samverkande aktörer. Det handlar om både interna 
och externa samverkan för att alla problem som är kopplade till en 
produkt kan lösas på ett så lyckat sätt som möjligt och samtidigt vara 
kostnadseffektiv för företaget under sin hela livscykel. 

Endast de största företagen kan ha en fast arbetande 
produktutvecklingsavdelning. I de mindre delas ansvaret för 
produktutveckling istället ofta upp mellan en arbetsgrupp. 
Produktutvecklingsprocessen kan delas upp i olika faser som visas 
i bild 3. I en förstudie gör man problemanalys inför nyutveckling 
och tar i beaktande marknad, design och teknik. Här undersöker 
man också olika lösningar och förutsättningar under faserna 
prototypprovning, produktionsstart och marknadsintroduktion 
tar projektet stora resurser i anspråk. Det är därför viktigt att 
undvika ändringar under ett sent skede i produktutvecklingsfasen. 
I boken Produktutveckling. Effektiva metoder för konstruktion 
och design lyfts också konstruktionsutveckling, materialval och 
produktionsanpassning upp, vilka också jag identifierat i den 
aktuella processen som avgörande. Också prototypers betydelse i 
en designprocess beskrivs. Dock kan produktutvecklingsprojekt 
vara av mycket olika karaktär. Det kan variera mellan projekt där 
en blivande produkt skall tillverkas och introduceras på marknaden 
(liksom denna ”case-study”) eller om konstruktion eller förbättring 
av befintliga produkter. Förutsättningarna för hur man organiserar 
och driver produktutveckling varierar förstås mycket mellan stora 
multinationella företag och små företag. Det finns ändå mycket 
gemensamt när det gäller att driva produktutveckling och behovet av 
en effektiv produktutvecklingsprocess finns i alla typer av företag. 
(Johannesson, Persson, Pettersson, Produktutveckling. Effektiva 
metoder för konstruktion och design, s. 60-61, 94-98, 115, 122-127; 
Berglund, Produktutveckling. Möbler s. 9)
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För att kunna lösa designproblem har det utvecklats olika former 
av designmetodik. Generellt handlar dessa om stödmetoder för att 
analysera och lösa problem men är också ett tillvägagångssätt vid 
designarbete. Ofta bygger metoderna på att snabbt bygga modeller 
och prototyper för att testa dem och utvärdera idén. Speciellt inom 
produktutveckling kan metoden delas upp i sex steg. Vad som 
speciellt kan betonas är det sista steget som handlar om att inte ens 
när produkten är lanserad upphör intresset för produktutveckling. 
Det gäller att vara uppdaterad om hur produkten fungerar i sin 
miljö och i praktisk användning. (Johannesson, Persson, Pettersson, 
Produktutveckling. Effektiva metoder för konstruktion och design, s. 
271-275; Berglund, Produktutveckling. Möbler s. 61) 

1. Problemundersökning (Användarsituationen, användningsmiljön)

2. Konceptgenerering (Lösningsförslag användarkrav, tekniska och 
ekonomiska begränsningar/ möjligheter)

3. Konceptval (Vidareutveckling av ett urval, förslag)

4. Prototyping (Olika modeller för att testa designen, och funktion)

5. Genomförande (Säkerställa att produktens ursprungliga intention
inte förloras)

6. Test och utvärdering (Säkerställa att produkten fungerar) 

Till produktutveckling hör självklart många fler områden som 
marknadsanalys, konkurrenskraftighet, produktkalkylering, 
kostnadsfördelning och områdesspecifika utvecklingsmöjligheter 
och så vidare, vilka ändå inte här tas i beaktande. Det finns också som 
sagt olika strategier för hur produktutveckling genomförs, och som 
mycket är situationsbundna. Det som i kapitlet har diskuterats är sådant 
som har med examensarbetet att göra. Under 2000-talet är fortfarande 
tillverkningsindustrin en viktig bidragande faktor för ekonomisk 
tillväxt. Ökad fokusering på kundbehov kommer förmodligen 
ytterligare öka kraven på flexibel och snabb produktframtagning. 
Resurssnåla och miljövänliga produktionsprocesser och produkter 
blir bland de viktigaste konkurrensfaktorerna under 2000-talet. 
(Johannesson, Persson, Pettersson, Produktutveckling. Effektiva 
metoder för konstruktion och design, s. 94)

Bild 3. Produktutvecklingsprocessens olika faser
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Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune lärde känna varandra 
under studieåren på Konstfack. Redan då upptäckte trion att de 
delade samma intressen och tänkesätt, vilket var startskottet för 
deras decennier långa samarbete. Speciellt den internationella 
modernismen, Bauhausskolan och Le Corbusier är viktiga 
inspirationskällor, men även konstnären Donald Judds minimalistiska 
idiom. Efter att de studerade vidare på olika håll grundade de 
företaget Claesson Koivisto Rune år 1995. Företaget började som ett 
arkitektkontor men har sedan dess blivit internationellt känt som både 
ett arkitekt -och designkontor. Idag har kontoret cirka 10 anställda 
som är specialiserade inom arkitektur, inredning, möbeldesign och 
industridesign.

Claesson Koivisto Runes filosofi baserar sig på minimalism och 
enkelhet med fokus på geometri, proportioner och dimensioner. I 
deras arbeten betonas kopplingen mellan arkitektur, rumsgestaltning 
och formgivning av föremål, en designfilosofi som fortsättningsvis 
karaktäriseras av strävan att skala ner till kärnan och utveckla 
sambanden mellan funktion och estetik. I deras formspråk kommer 
influenser bland annat från japanskt och nordiskt tänkande. 
(Hedqvist, Claesson, Koivisto, Rune, Bruno Mathsson Award 2015 
Claesson Koivisto Rune, Introduktionstext)

2.2 Claesson Koivisto Rune
Deras tankar kring design har bland annat citerats så här: 
“As with everything we are involved in, we believe in the long-term 
perspective. Hopefully we will be able to inspire people to choose 
well-designed everyday objects that will be cherished until they’re 
passed on or inherited” (http://shop.smallerobjects.com/about/
about-smaller-objects)

Arkitekturen inriktas främst på privata hus, hotellinredningar 
och butiksinredningar. Idag har företaget jobbat med över 300 
arkitektprojekt, världen över. De olika designprodukterna har nått 
över 80 internationella producenter. Av betydelse att nämna är 
också de över 60 erhållna priser företaget vunnit. Bland dem flera 
utnämningar som ”Designer of the year”. De var även de första att 
representera Sverige i den internationella utställningen i arkitektur 
Biennalen i Venedig år 2004. Det har även publicerats 12 böcker 
enbart med fokus på Claesson Koivisto Runes arbeten. (Golling, Et 
al, Claesson Koivisto Rune in Marfa The inde/Jacobs Gallery, s. 83)

År 2015 startade Claesson Koivisto Rune även ett eget varumärke – 
Smaller Objects, som säljer små och användbara föremål för privata 
sektorn på deras webbshop och genom återförsäljare. Smaller 
Objects har även produkter som formgivits av externa designers som 
till exempel Luca Nichetto, Jin Kuramoto, Oki Sato (Nendo). (http://
shop.smallerobjects.com/about/about-smaller-objects)
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Under min praktikperiod hos Claesson Koivisto Rune fick jag 
som möbelsnickare en närmare inblick i arbetet bakom arkitektur, 
inredning och design. Jag deltog i de vardagliga designprojekten 
genom att bygga modeller, rita i 3D program och delta i kontorets 
designmöten. Detta var en fin möjlighet för mig att få en insyn i hur 
etablerade designkontor arbetar och hur en designprocess utvecklas.

Tankarna till mitt examensarbete började med att jag ville bidra 
med mina kunskaper till någonting som var verklighetsbaserat. 
Tack vare min praktikperiod såg jag möjligheten att kunna göra 
detta tillsammans med Claesson Koivisto Rune. I ett ganska tidigt 
skede kontaktade jag kontorets industridesigner Patrick Coan och 
presenterade en första tanke och förfrågan. Därefter bollade vi idéer 
och möjligheten kring att eventuellt genom mitt examenarbete kunna 
bidra på något sätt i deras arbete. Senare, efter att Patrick lagt fram 
möjligheten på kontoret, ringde jag upp Eero Koivisto och diskuterade 
ett möjligt samarbete. Lyckligtvis såg även Mårten Claesson, Ola 
Rune och Eero detta som en bra möjlighet och tillfälle. Speciellt 
ur personlig synvinkel har mitt examensarbete fått mervärde då jag 
kunnat bidra till en verklig designprocess, och till en produkt för 
framtida produktion. Claesson Koivisto Rune har dessutom 22 års 
erfarenhet bakom sig och som etablerat och framgångsrikt kontor har 
de redan ett utarbetat och fungerande system gällande samarbeten 
och projektplanering. Trots det finns det alltid utrymme för en 
produktutvecklares specialkunskaper redan under designprocessen. I 
andra fall utnyttjas ofta en industriell produktutvecklingsavdelning. 

Det är också min kunskap inom trä som speciellt kunnat vara till 
nytta i den aktuella designprocessen.  

Bild 4. Från vänster: Ola Rune, Mårten Claesson, Eero Koivisto år 1994
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En av de första frågorna var hur arbetet skulle planeras i och med 
att arbetet skulle läggas fram 10 veckor senare. Detta betyder att 
designprocessen dessutom var tidsbegränsad, och skulle därmed gå 
framåt relativt snabbt. Tidtabellen var också för kort för att någon 
producent skulle hinna tillverka och lansera en produkt så fort. Då 
bestämde vi att arbetet skulle kunna läggas fram på Malmstens 
vårutställning och att en tänkt producent skulle lansera produkten ca 
3 månader senare i september 2017.

I ett av de första telefonsamtalen berättade redan Mårten, Eero och 
Ola att de funderat på en trästol som de skulle vilja förverkliga. 
Vid vårt första möte, under vecka 1, presenterade trion en skiss och 
en enkel pappersmodell på en trästol. Se bild 5. Kontoret arbetar 
överlag mycket med pappersmodeller, eftersom man på detta sätt 
får ett annorlunda visuellt intryck av en första idé. Utifrån modellen 
kunde jag också enkelt avgöra om detta skulle vara möjlig att göra 
ett examensarbete om.

Här kan också sägas att jag var glad för att idén kontoret presenterade 
var en stol, eftersom en stol kanske är den mest intressanta möbeln 
att utveckla, men också krävande, med tanke på konstruktion, 
materialval, komfort och samtidigt estetik. Att lyckas kombinera 
alla dessa på ett balanserat sätt kan vara svårt, men jag anser att det 
är viktigt att utmana sig själv. Det är också ett väldigt bra sätt att 
utvecklas på. Under mötet och presentationen av idén såg jag redan 
en möjlighet att utveckla stolen. Kontorets ursprungliga brief om

2.2.1 Examensarbete - Produkten

Bild 5. Första modellen som presenterades under första mötet
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designen baserade sig på tanken om en förenklad konstruktionen och 
sammansättning, men fortfarande med perfekt sittkomfort. Stolen 
skulle ha full konstruktionsstabilitet helt i trä och bestå av bara tre 
grunddelar – ben, sits och ryggstöd. Stolen skulle med andra ord inte 
ha några sarger, utan tanken var att ryggstödet skulle binda benen 
samman och ersätta den styrkan som sargen i normalt fall skulle ge.

Det är också den här designtanken som genomgående lagts fokus 
på i designprocessen. På många sätt följer stolens design trions 
designfilosofi i allmänhet. Om det enkla, och att skala ner till kärnan 
för att utveckla sambanden mellan funktion och estetik.

Arbetet och själva processen inleddes bara två veckor före Milano 
design-week. Eftersom design-week utgör ett lägligt tillfälle 
att presentera en ny produktidé, ville vi att arbetet skulle nå ett 
presentationsskede innan designveckan började. Utgående från 
första mötet och pappersmodellen ritade jag de första ritningarna. 
Dessa sammanställdes sedan till en kort produktpresentation som 
kunde presenteras för en möjlig producent på plats i Milano. Se bild 
6.  

Bild 6. Fysisk kartong modell i skala 1:1 som presenterades för producent i Milano
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Min huvudsakliga roll i projektet var att vara den sammanbindande 
länken mellan designer och producent. Kortfattat innebar detta att 
assistera under hela designprocessen, rita 3D ritning, bygga modeller 
och samtidigt se till att stolen var möjlig att tillverka konstruktions-, 
material- och produktionsmässigt. En designprocess är levande och 
förändras från dag till dag, därför har det varit viktigt att samarbeta 
och ständigt vara inkluderad i processens gång. Därför har mycket 
av arbetet skett från kontoret, eftersom vi där kunde mötas och 
stämma av med varandra hur processen gått framåt. Vi hade alla 
tillsammans flera möten med jämna mellanrum, där Mårten, Eero, 
Ola, Patrick och jag speciellt diskuterade nya idéer och tankar om 
hur man ytterligare skulle kunna förbättra produkten.

För att enklare kunna beskriva min roll som produktutvecklare 
delas nedan produktutvecklingsprocessen upp i tre 
områden: konstruktionsutveckling, materialutvärdering och 
produktionsanpassning. Det är också inom dessa områden jag 
främst kunnat bidra med min specialkunskap som möbelsnickare, 
men även de områden som jag identifierat som produktutvecklarens 
påverkningsområden.

3 PRODUKTUTVECKLARENS ROLL I EN 
DESIGNPROCESS

Bild 7. En första 3D-ritning endast bestående av linjer
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Bild 8. En utveckling från den första 3D ritningen. Detta var också den sista ritningen jag gjorde.
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Det första vi gjorde efter vårt möte, var att jag tolkade pappersmodellen 
som Mårten, Eero och Ola presenterade genom att rita upp en 
enkel 3D ritning som bestod av linjer. Se bild 7. Samtidigt som jag 
tolkade modellen använde jag mig av boken Sittmöblers mått av Erik 
Berglund, kapitel 5: ”Stolar med fasta mått för sittande vid bord”. Se 
bild 9. För att få in några mått och vinklar för att säkerställa att stolen 
skulle bli ergonomisk och bekväm. Utifrån ritningen skrev jag ut alla 
delar skilt för sig och byggde upp en snabb kartongmodell i skala 1:1. 
Se bild 10. Detta gjorde jag eftersom den första pappersmodellen 
inte var i någon specifik skala och kunde därför inte mätas upp. 
Kartongmodellen fungerade som den första utgångspunkten som vi 
började utveckla.

Därefter koncentrerade vi på stolens proportioner. Utgående från 
kartongmodellen såg vi på de olika delarna: benen, sitsen och 
ryggstödet. Till sist fokuserade vi på detaljerna. Som redan nämnt 
var mötena en viktig del av processen. Det var utgående från det vi 
hade talat om på mötena som jag sedan tolkade och därefter ändrade 
på modellen. Efter varje möte gjorde jag förbättringar på modellen 
för att sedan mötas igen för att diskutera ytterligare förändringar 
och förbättringar. På så vis fortsatte vi genom hela processen. Jag 
fokuserade också hela tiden på att stolen skulle produceras i trä. Ett 
av mina viktigaste bidrag i processen var att kunna ge förslag på 
dimensioner som var tänkbara att fungera både konstruktionsmässigt, 
materialmässigt och med tanke på produktion.

3.1 Konstruktionsutveckling

Bild 9. Sammanfattning av riktvärden
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Bild 11. Detaljbild på processen av modellbyggandet

Bild 12. Skisser av Eero Koivisto på olika typer av ryggstöd under ett 
av våra design- och utvecklingsmöten

Bild 10. Första modellen jag byggde i skala 1:1
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Den första konstruktionsidén till stolen var att den inte skulle ha 
några sarger eller stag, utan istället skulle rygg- och armstödet ge 
stöd som skulle ersätta den styrka som en sarg eller stag i normalt 
fall skulle ha gett. Den andra konstruktionsidén fokuserade på 
sammansättningarna mellan ben, sits och ryggstöd. Det vill säga att 
benen går ”halvt i halvt” in i sitsen, och ”halvt i halvt” in koppstycket. 
Se bild 13. Det var också denna sammansättningsmodell vi behöll. 
Det är också den här sammansättningen som konstruktionsmässigt  
är utmärkande i designen. 

Tack vare min möjlighet att utnyttja skolans verkstad kunde jag också 
bygga en modell i trä där jag testade olika sammansättningssystem 
på benen, för att visa olika möjligheter på fastsättning. Jag gjorde 
också tre olika former på benen som jag tog med mig till kontoret 
för diskussion. På det här viset kunde vi på mötet testa oss fram 
och på basen av de olika alternativen nå ett gemensamt beslut om 
vilket som både fungerade bäst, både konstruktionsmässigt och ur 
designens synpunkt. Jag formade tre olika varianter av benen som 
enligt mig passade stolens formspråk, varav kontoret valde ett av 
förslagen. Se bild 14.

Vi strävade efter att så mycket som möjligt av stolen skulle vara gjord 
i massivträ, vilket både sitsen och benen är. Där var det behövdes 
som mest material var vid sammansättningarna till benen, det vill 
säga längst ut vid kanterna. I mitten av sitsen kunde vi skala av 
sitsen tjocklek och forma en ergonomisk sits. Fördelen var att

Bild 13. Detaljbild på sammansättningen sits/ryggstöd och ben
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stolen samtidigt minskade i vikt. Sammansättningen som innebar att 
benen var ”halvt i halvt” i sitsen utgjorde gränsen för sittytan. Därav 
stolens bredd. Ur detta växte istället idén att fräsa urtag mellan 
benen – de delar av sitsen som inte utgjorde sittyta – som samtidigt 
tillförde en designdetalj. Även här gjorde jag urgröpningen för sitsen 
utgående från de diskussioner vi haft, där min tidigare erfarenhet av 
att forma sitsar bidrog till att sätta formen. Se bild 15-16. Från den 
första sitsen förtunnades ytterligare dimensionerna.

En grundläggande tanke, både i formandet av benen, sisten och 
också ryggstödet, var att avlägsna så mycket ”onödigt” material som 
möjligt. Gällande Ryggstödet uppfylldes detta på liknande sätt som i 
formandet av sisten. Ett urtag frästes mellan benen även i ryggstödet 
som löper parallellt med de urfrästa urtagen på sisten, och formar
tre ovala profiler. Ryggstödet insåg jag ändå ganska snabbt att inte 
kunde konstrueras i massivt trä, utan måste göras av formpressat 
faner. Ryggstödets form, med en böj för armarna att luta på, är 
dessutom format specifikt för industriell tillverkning. Böjen skulle 
nämligen vara svår att producera i ett mindre snickeri. Se bild 17-18. 

Bild 14. Alternativ på benens profil som jag presenterade för kontoret
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Bild 17. Ritat med blyerts på tejp placeringen på frästa urtagen. Här syns 
också armstödets böj.

Bild 18. Här användes svart kartong för att visualisera urtagen

Bild 15. De olika djupa borrade hålen gav mig stöd för skålningen av 
sitsen.

Bild 16. Sitsen skålas med vinkelslip
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På Claesson Koivisto Rune används mycket papper och kartong som 
modellmaterial. Trots att jag har använt mig av ett 3D ritprogram 
och haft det som referens till modellbygget, har vi framför allt 
utvecklat på just modellerna. Vanligtvis arbetar Claesson Koivisto 
Rune på detaljerna i ett 3D program, men i detta fall har genom hela 
processen byggt modeller, som varit basen för våra diskussioner om 
hur produkten kan och bör utvecklas. Detta beror troligtvis mycket 
på min möjlighet till verkstaden på skolan där jag har kunnat göra 
riktiga förslag på form, konstruktion och detaljer i trä. Genom att 
jag kunde presentera olika varianter av konstruktionsmöjligheter 
och olika sammansättningssystem utgick designprocessen från 
konkreta alternativ som kunde ställas emot varandra. Jag kunde 
presentera och argumentera för olika fördelar och nackdelar med 
konstruktionsmöjligheterna och kunde även berätta vad som helt 
enkelt var produktionsbart. Möjligheten att kunna arbeta i just trä 
var också en avvikande möjlighet för kontoret, och som också gjorde 
projektet speciellt för dem. Avvikande arbetssätt och metod ger 
oftast också ett annorlunda resultat.

I och med min kunskap inom snickeri är även konstruktionsutveckling 
det område jag som produktutvecklare haft en avgörande roll inom. 
Det är förmodligen även här jag påverkat mest i designprocessen 
eftersom det huvudsakligen varit min uppgift att tolka kontorets 
design och idé och överföra detta till en produktionsbar produkt. Min 
roll som produktutvecklare med tanke på konstruktionsutvecklingen 
var med andra ord att presentera olika möjligheter, argumentera för 
eller emot dem, och på basen av det nådde Eero, Ola och Mårten 
ett gemensamt beslut. De konstruktions- och formförslagen jag 
framlade för kontoret antogs många gånger som sådana, och i andra 
fall utgjorde dessa grunden som sedan bearbetades och utvecklades 
vidare.

Bild 19. Modellhyllan på Claesson Koivisto Runes kontor
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Bild 20. Claesson Koivisto Runes kontor



25
Hur kan en produktutvecklare bidra i en designprocess?

Under hela projektet var jag ansvarig för att säkerställa att stolen 
skulle vara möjlig att tillverka i trä. Jag kände också att Mårten, Eero 
och Ola litade på mig fullständigt när det var frågan om träet. Detta 
var också tack vare att jag hade praktiserat hos dem och de kände 
till min bakgrund som möbelsnickare och min kunskap om trä. Detta 
underlättade också arbetets gång tack vare att jag kände en ömsesidig 
tillit mellan oss. Samtidigt var det ett ganska stort ansvar, på grund 
av att vi lade så mycket tid på designen och utvecklingsprocessen, 
men jag tog ingen stress för det. 

Min kunskap om trä och träets egenskaper bidrog till att vi bestämde 
oss för att stolen skulle tillverkas helt och hållet i trä. Vad jag har 
förstått hade möjligtvis konstruktionen kunna ha sluta med att 
eventuellt ha metall förstärkningar ifall fallet var ett annat.

I början av processen tänkte jag inte så mycket på specifikt vilket 
träslag som skulle lämpa sig bäst för projektet, men jag hade tankar 
om vilka som skulle fungera. Jag väntade ändå med att föreslå ett 
träslag tills processen hade gått lite längre och tills stolen hade fått 
lite mera form. I mitt förslag av träslag ville jag utgå från formen 
och dimensionerna, för att anpassa träslagets egenskaper till formen.

I övrigt är materialvalet ganska viktigt just i sittmöbler, och speciellt 
i stolar. På grund av att stolen inte skulle ha några sarger, tänkte jag 
att stolen skulle bli i ett träslag som har långa och starka fibrer för 
att tåla mycket i längden. Benen skulle också bli relativt tunna i sina

3.2 Materialutvärdering
dimensioner. För den lätta konstruktionen och mjuka formen för just 
den här aktuella stolen ansåg jag att ask lämpade sig bäst, tack vare 
dess tacksamma uthållighet som gör det möjligt att arbeta med tunna 
dimensioner. I presentationen av materialval förberedde jag mig med 
olika exempelbitar på olika träslag. På detta sätt skulle man kunna  
jämföra dem både färgmässigt och hur de känns med varandra. Jag 
valde ändå att först och främst visa askbiten utan att nämna de övriga 
möjliga träslagen. Detta gjorde jag för att jag ansåg att ask var det 
träslag som bäst skulle lämpa sig för stolen, och berättade om de 
för- och nackdelar jag ansåg de olika träslagen hade och varför just 
ask var det material jag skulle rekommendera. De andra träslagen 
jag hade som möjliga var bok och ek. Bok för att det också är ett 
tåligt träslag, men har inte lika långa fibrer som asken och ek för 
att även det är ett hårt träslag, men då skulle stolens uttryck bli helt 
annorlunda. Det blev ändå aldrig en diskussion om saken eftersom 
kontoret var överens om mitt förslag på att stolen skulle tillverkas i 
ask.
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Min roll som produktutvecklare med tanke på materialutvärderingen 
har först och främst varit att kunna bidra med min specialkunskap 
om trä som material. Även om konstruktionen kanske är viktigare 
och mer avgörande att utveckla, är det också viktigt att välja rätt 
material för arbetet. Materialet skall motsvara designen. Ifall inte 
jag skulle ha varit involverad i denna designprocess är det troligt 
att stolen skulle ha tillverkats i ett annat material än trä. Om inte 
helt i ett annat material skulle förmodligen metall ha använts som 
förstärkning i konstruktionen. Med specialkunskap inom ett område 
kan alltså en produktutvecklare bidra i en designprocess och på 
det sättet påverka materialval. Genom materialval förändras också 
utseende, och är därför en viktig del av designprocessen.

Bild 21. Design och utvecklingsmöte tillsammans med Eero 
Koivisto och Mårten Claesson
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Även om vi inte visste vilken producent som skulle producera stolen, 
måste vi tillsammans med kontorets industriella erfarenhet och mitt 
kunnande om trä tänka på att stolen skulle anpassas för industriell 
produktion. Det är också viktigt att den skulle vara effektiv att 
producera. Detta har tagits i beaktan i varje beslut och förändring 
vi har gjort under processen. Oftast är det ändå inte ett konstant 
närvarande fokus. I första hand fokuserade vi på designen och 
formen, och självklart konstruktionen. Efter det ställde vi oss frågan 
ifall det var möjligt att tillverka industriellt. Med detta menar jag 
att stolen skulle vara möjlig att massproducera. Tack vare att stolen 
endast består av tre grunddelar – ben, sits och ryggstöd – undviks 
alla extra komponenter vilket effektiverar produktionen. 

Också här kombinerade vi våra kunskaper och erfarenheter om 
industriell produktion – vilka maskiner, möjligheter och kunskaper 
som krävs och behövs. Även om trion har mycket erfarenhet att arbeta 
med stora industrier och insikter i vad som är möjligt kunde jag ändå 
bidra med praktisk erfarenhet. För varje form vi utvecklade tänkte 
jag på vilka maskiner som skulle producera den och vad som behövs. 
Exempelvis hade Eero, Ola och Mårten en tanke om att böjen på 
ryggstödet skulle följa hela ryggstödet runt. Detta skulle visserligen 
vara möjligt att göra med 3-dimensionell formpressning, men detta 
sätter i sin tur begränsning på vilka producenter som har denna 
utrustning. Det skulle möjligtvis också höja produktionskostnaderna.

3.3 Produktionsanpassning
Min roll som produktutvecklare med tanke på produktionsanpassningen 
var framför allt att bidra med praktisk erfarenhet. Speciellt gällande 
maskiner och vilka begränsningar som finns. På det sättet effektiveras 
produktionsmöjligheterna. Min roll kan sägas komplettera deras 
långa erfarenhet som etablerat designkontor, och därmed kunskap 
inom industriell produktion.

Bild 22. Möbelindustri 
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Bild 23. Produktutvecklingsprocessen presenterat stegvis från första miniatyr/pappersmodell- 
kartongmodell i skala 1:1- första träprototyp- färdig prototyp i ask. Malmstens vårutställning 2017.
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Bild 24. Färdig prototyp
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Bild 25. Detaljbild på sammansättning av stolens 3 delar: 
ryggstöd, ben och sits

Bild 26. Frambenets möte med rygg/armstödet
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Som möbelsnickare känner jag kanske inte alltid att jag kan påverka 
så mycket som jag skulle villa. Speciellt med tanke på möjligheterna 
till att utveckla möbler, eftersom jag inom produktutveckling har så 
mycket mer som jag kunde tillföra än att ”endast snickra en möbel”. 
Med produktutveckling kan jag utmana mig själv på ett sätt som gör 
att jag känner att jag gör rätt genom att förbättra någonting.

Att ha haft möjligheten att samarbeta med ett etablerat designkontor 
har varit givande, lärorikt, motiverande och inte minst en rolig 
process. Att slutprodukten dessutom är en trästol, vilket kan påstås 
vara en av de mest krävande möblerna att designa och utveckla, har 
ändå varit i viss mån utmanande. Samtidigt har jag också därför känt 
att jag har kunnat påverka och bidra i processen. Jag har känt att 
hela kontoret Claesson Koivisto Rune har litat på mina kunskaper 
inom trä och snickeri och därmed gett mig ett betydande ansvar för 
projektet. Från min synvinkel som möbelsnickare/produktutvecklare 
kunde detta samarbete inte ha varit bättre. 

Tack vare att jag gjorde mitt examensarbete för någon, gjorde det 
att arbetet drevs framåt på ett naturligt sätt. Detta gjorde att jag inte 
behövde själv tänka så mycket på att arbetet skulle gå framåt, utan 
detta skedde automatiskt. 

För Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune har även detta 
projekt varit en annorlunda designprocess, och ett nytt sätt att arbeta 
på. Genom min tillgång till skolans verkstad har jag kunnat leverera 
prototyper i trä vilket de inte har tidigare haft möjlighet till.

4 AVSLUTNING OCH REFLEKTION
Tack vare den nära kommunikationen var också arbetet väldigt 
effektivt och snabbt från den första iden till den slutliga prototypen. 
Trots att jag ritade 3D modeller på datorn, använde jag dem endast 
som referens för modellbyggandet. Modellerna hade också en central 
del på våra möten, som hjälpte oss utveckla och förbättra trästolen. 
 
När jag påbörjade projektet, tänkte jag att jag ändå har ganska bra 
uppfattning om vad det innebär att designa en stol, men nu efteråt 
känns det som att det finns väldigt mycket mera att ta till hänsyn när 
en sådan process gås igenom, speciellt från en designers synvinkel. 
Pressen på att designers ska kunna presentera en produktionsfärdig 
stol blir allt större, och därmed förväntas de på ett sätt samtidigt 
inneha kunskapen som produktutvecklare i andra fall tillför. 
Möjligheten för design-kontor att därmed kunna ta konsulthjälp 
utifrån kan därför ses som ett nödvändigt bidrag. 

Min slutsats är alltså att även om detta varit en specifik case-
study, har examensarbetet ändå visat på hur ett möjligt samarbete 
mellan designer och produktutvecklare kan se ut. Som sagt växer 
produktutvecklarens roll i betydelse hela tiden, och också jag 
har identifierat min roll i den här aktuella designprocessen som 
betydelsefull. Tack vare det ansvar jag tilldelades kunde jag bidra 
med sådan specialkunskap som kompletterade kontorets. Speciellt 
gällande konstruktion, materialval och produktionsanpassning har 
jag som produktutvecklare påverkat utfallet och bidragit till att skapa 
en produkt som samtidigt respekterar den ursprungliga designen och 
som är direkt produktionsfärdig.
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Avslutningsvis kan ännu sägas hur arbetet härefter fortsätter. Vår 
första plan med stolen var att presentera idén till en producent under 
Milano design-week, och det gjorde vi också. Vi hade planerat 
färdigt några alternativ på producenter som skulle ha kunnat lämpa 
sig för vår idé. Stolen presenterades och idén fångade intresse, men 
efter några veckor fick vi ändå besked om att producenten inte kunde 
producera stolen just nu och så snabbt som vi önskade. Då fick vi 
tänka om och ha ytterligare möten om vem som kunde lämpa sig 
för vår trästol. Även dessa aspekter, som vilka producenter som 
är lämpliga för att producera en viss design är att ta i beaktande 
i en designprocess. I nuläget övervägs olika producenter för att 
trästolen, som av namngetts till ”The Three Piece Chair”, skall sättas 
i produktion hösten 2017. 
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