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Sammanfattning 
Rapporten beskriver examensarbetet på 15 p, ett förslag till arbetsmöbel för användning i det 
offentliga rummet, utfört av Matilda Lindblom, avgångsstudent från utbildningsprogrammet 
möbeldesign på Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design vid Linköpings Universitet. 
Syftet med denna rapport är att beskriva processen av detta examensarbete. Upplägget i denna 
rapport är enligt ordningen i min designprocess. 
 
Designprojektet har genomförts med Nola Industrier AB som uppdragsgivare. Jag tog kontakt 
med Agneta Stake, VD på Nola, under möbelmässan 2007 i Stockholm. Projektet startade med 
ett möte där jag fick mitt uppdrag. Målsättningen med min uppgift har varit att formge och 
konstruera en möbel där man bekvämt, säkert och kanske med viss sekretess kan sitta och 
arbeta med en bärbar dator, såväl ute som inne. 
 
Nola är ett utpräglat designföretag som utvecklar och säljer produkter för publika miljöer -
huvudsakligen för utomhusbruk men också ibland till offentliga inomhusmiljöer. Min ambition 
var att tillsammans med Nola utveckla en möbel som uppfyller dessa behov, kompletterar deras 
sortiment och som stärker deras varumärke med inriktning på arbetsmöbel i offentligmiljö. För 
att få större insikt i Nolas behov av möbel jag har satt upp frågeformulär till människor som 
dagligen utnyttjar bärbara datorer, undersökt marknaden, tittat tillbaka i historien och studerat 
de miljöer som möbeln är tänkt för. Samarbetet resulterade i en prototyp i form av en sittmöbel 
som har en bordskiva förankard, formen påminner om en flamingo, därav fick den namnet 
Flamingo.  
 
Stor vikt har lagts på att genomföra ett strukturerat designprojekt där jag arbetat efter min 
designmetodik. Min arbetsgång och kommunikationen med Nola har gett mig värdefulla 
erfarenheter av hur ett designuppdrag kan utföras. 
 
I framtiden vill jag gärna arbeta med 
uppdragsgivare. Jag tror att ett 
samarbete med ett företag ger många bra 
erfarenheter. Det har varit intressant och 
lärorikt att arbeta med ett givet uppdrag. 
 
Jag har undersökt min designprocess och 
hittat både bra och sämre steg, en nyttig 
erfarenhet för att veta vilka delar som 
man behöver förbättra för att alla bitar 
ska bli så effektiva och knivskarpa som 
möjligt.   
 
    
 

Figur 1: Bild på prototyp 



  

Abstract 
During spring 2007, I Matilda Lindblom, undertook my Bachelor Degree project in Furniture 
Design. The supervisors were Agneta Stake at Nola in Stockholm and Leo Jóhannsson, teacher 
and examiner at Carl Malmsten CTD in Stockholm. 
 
The project was based on three elements: 
• Cooperate together with a producer for professional supervision 
• Learn to work from a given design brief. 
• To learn more about industrial production 
•  Learn more about furniture for public areas 
 
I contacted a furniture producer called Nola AB, in Stockholm, who became my work partner 
during this project. The asked me to design a piece of furniture where you can sit and work 
with a laptop on. The target was for public areas, for example in parks, malls, or at airports.  
 In cooperation with Nola, my ambition was to develop this piece of furniture that was the 
answers on their wishes and demands. This product should be a complement to their selection 
and strengthen their trademark. 
  
 The collaboration resulted in a chair with a surface connected, where you can work with a 
laptop on. The peace of furniture is suitable for both inside as outside, and can be places alone 
or with several others.  
  
 
 
 
 



  

Förord 
Jag vill här passa på och tacka alla som hjälpt mig genomföra mitt examensarbete: 

• Agneta Stake för vägledning och bollplank 
• Peter Thorén på Legoservice AB för hjälp med prototyptillverkning 
• Leba AB för hjälp med ytbehandlingen 
• Nola för hjälp med kostander för prototyptillverkning 
• Stina Sandwall, för stort stöd, kloka råd och kommentarer. 
• Jörgen på Carlsson Järn och Smide I Bor 
• Mina förädrar för stort stöd och support 
• Leó Jóhannsson, kloka råd och kommentarer 
 
 

Dessutom vill jag här nämna boken Vilda idéer och djuplodande analyser1. Den har jag burit 
med mig och använt genom hela projektet. Jag vill även tacka alla mina hjälpsamma 
klasskamrater som har varit där för att diskutera problem som uppstått och givit förslag på 
olika lösningar. Jag vill också kommentera vikten av ”nätsurfande” i mitt arbete. På Internet 
kan man hitta allt från hög- och lågupplösta bilder till intressanta och givande artiklar. Det har 
varit till stor hjälp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

J. Landqvist, 2001 
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1 Inledning 
Under vårterminen 2007 genomförde jag, Matilda Lindblom, mitt examensarbete på 
kandidatnivå i möbeldesign vid Carl Malmsten, Centrum för Träteknik & Design, Linköpings 
Universitet, Stockholm. Rapporten är en del av mitt examensarbete och redovisar min 
designmetodik, där det slutgiltiga resultatet är ett exempel.   
 
 
1.1  Bakgrund 
I mina funderingar kring examensarbetet fastnade jag för tanken att arbeta med ett företag som 
uppdragsgivare, för att testa mina kunskaper och se mina brister i min arbetsprocess. Eftersom 
utbildningen är inriktad mot industriell möbeldesign önskade jag att samarbeta och driva ett 
designprojekt tillsammans med ett etablerat företag som har som vana att anlita frilansdesigner. 
 
Tankarna handlade om: 
• Hur kan sättet jag arbetar på blir mer effektivt? 
• På vilket sätt vill jag arbeta i framtiden? 
 
 
1.2  Målbeskrivning 
Målet med rapporten är att redovisa hela mitt examensarbete, hur jag har arbetat för att lösa ett 
specifikt formgivningsuppdrag, för att se mina starka respektive svaga sidor. 
 

• "Hur ser min arbetsprocess ut i samband med ett specifikt formgivningsuppdrag och 
är det något jag behöver förbättra?"   

 
Mitt mål med examensarbetet var undersöka min arbetsprocess. Jag redovisar min metodik 
genom ett exempel, ett formgivningsuppdrag som, Agneta Stake, Nola Industrier AB 
formulerade.  
 

• Att formge en sittmöbel med någon form av yta inkluderad att kunna arbeta med sin 
bärbara dator uppkopplad till internet i det offentliga rummet. 
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1.3  Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva och förtydliga min arbetsprocess, genom ett konkret och 
praktiskt exempel. 
 
Examensarbetets övergripande syfte har varit att undersöka min arbetsprocess, hur jag arbetar 
när jag utför ett designuppdrag. Jag vill undersöka vilka steg som behöver förbättras inför 
framtida projekt, så att jag lär mig förstå uppdragsgivaren, och få uppdragsgivaren att känna sig 
delaktig i min designprocess. Jag ska arbeta efter en modell som jag skapade i en kurs TMTR 
72, se bilaga 3. 
 
1.4  Avgränsningar 
Rapporten sträcker sig från första mötet med min handledare på Nola till den första prototyp 
som har producerats. Rapporten beskriver min arbetsprocess, hur jag har löst designuppdraget 
och mitt samarbete med Nola 
 
Avgränsningarna i formgivningsuppdraget är att tänka bort pris och förutsättningar så som: 

• Jag ville använda mig av material som klarar av både inomhus- och utomhusklimat. 
• Jag valde att använda mig utav endast ett material. 
• Jag har begränsat mig genom att inte själv tillverka produkterna. Istället har jag tagit 

hjälp med prototyptillverkning och viss konstruktionslösning. 
 
1.5 Metod och källor 
Jag har valt en beskrivande metod i rapporten för att på ett strukturerat sätt få fram svaret på 
min frågeställning. Den bygger på olika etapper, där varje etapp har redovisats och diskuterats 
så att förutsättningar för fortsatt designarbete har varit förankrat. Jag har genom att skriva 
rapport försökt att studera min egen designprocess. Jag har dokumenterat alla steg, skrivit 
dagbok, sparat inspirationsmaterial, anteckningar och skanat in alla skisser. 
 
1 beställning 
2 research 
3 idé och skissarbete. 
4 tester och experiment 
5 presentationsmaterial, 
6 prototyp framtagning. 
7 noll-serie 
8 utvärdering, uppföljning 
9 eventuell omarbetning och ny testning 
10 produktion 
11 marknadsföring 
12 försäljning 
 
De källor jag har använt mig utav har bestått mestadels av artiklar, bilder och intressanta 
uppslag från Internet. Jag har inspirerats av arbetsmöbler, täljhästar, bord/stolar, sadlar, fåglars 
former och gjort intervjuundersökningar av personer som använder en bärbaradatorer i sin 
vardag. Jag har även gjort besök på flygplatser, parker och köpcentrum, miljöer där produkten 
är tänkt att användas i, samt att jag har rådfrågat yrkesfolk och handledare på Nola. Möte med 
lärare och klasskamrater har också ägt rum.   
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1.6  Struktur 
Upplägget på rapporten är en beskrivning av designetapperna i examensarbetet. Först 
beskrivs uppdragsgivaren, uppdraget, frågeställning, insamlingsetappen, därefter skissetappen och 
prototypframtagningen. Bilder som förtydligar arbetet presenteras parallellt. Slutligen presenteras 
resultatanalysen som avslutar rapporten. 
 
Strukturen i mitt arbete har varit att använda mig av en tidsplan. Bilaga 2. 
 
 
1.7  Direktiv 
Med direktiv menas de styrningar och begränsningar som uppdragsgivaren ger i samband med 
att uppgiften lämnas ut. I  Nolas designbrief3 beskrevs uppdragets syfte som följande: Se hela 
brief se Bilaga 1 
 
Brief till Matilda Lindblom: 
 
Nola utvecklar och säljer produkter för publika miljöer-huvudsakligen för utomhusbruk men 
också ibland till offentliga inomhusmiljöer. Ett område där vi vuxit unde senare år är 
leveranser till dessa mellanzoner som tex köpcentra innebär. Ett köpcentra är idag lika mycket 
ett upplevelsecentrum som en handelsplats där många familjer tillbringar 
många timmar med att äta ,dricka ,shoppa och titta på andra. 
  
Till dessa miljöer men också till andra publika platser som parker, flygterminaler, 
bussterminaler behövs sittmöbler som fyller olika behov. Vi blir mer och mer mobila-vi talar i 
telefon och arbetar från våra laptops litet överallt! Trådlösa nätverk dyker upp på allt fler 
offentliga platser- 
 
 Jag tycker alltså att det vore en förträfflig idé att formge och konstruera en möbel där man 
bekvämt,säkert och kanske med viss sekretess kan sitta och arbeta med dator  -ute och inne!!! 
  
Detta är en uppgift jag tror har framtiden för sig! 
MVH Agneta Stake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Design Brief- en skrivet uppdrag från uppdragsgivare till formgivaren 
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2 Insamlingsetapp 
Instuderingen är till för att på ett bättre sätt ställa rätt frågor och lösa rätt problem. Etappen 
instudering och analys resulterade bl.a i miljödiskussioner, inspirationsmaterial, 
marknadsundersökning och funktionsanalys. Bilaga 4. 
 
Analysen låg till grund för det inspirationsmaterial som togs fram i syfte att visualisera det 
uttryck som eftersträvades. Materialet redovisades, diskuterades och bekräftades så att 
förutsättningarna för fortsatt designarbete var förankrade hos Nola. 
 
Under instuderingen besökte jag olika miljöer som produkten var tänk för, jag var på Arlanda- 
och Brommaflygplats, Sickla- och A6köpcenta och 2 parker. Jag sökte även på internet och 
intervjuade ett 20 tal personer som utnyttjar laptop och internet varje dag samt diskuterade med 
studentkollegor.  
 
2.1  Nola Industrier AB 
För att bättre kunna förstå behoven i företaget samlade jag in fakta om Nola: 
 
Nola bildades någon gång under sextiotalet av en man som hette Olof Nola, därav namnet Nola 
som även har en lokal anknytning till den ort han kom ifrån, Örnsköldsvik. Sedan 1980 ägs 
företaget av Agneta Stake. Nola tillverkade från början lekplatsutrustningar, men efter det att 
Agneta tagit över företaget ändrade de inriktning och beslutade sig för att fokusera på att 
utveckla och sälja produkter för gator, parker och torg av hög designkvalitet, med god funktion 
och fina material. Deras produktkategorier är: 
 
• Möbler 
• Planteringskärl 
• Askkoppar,papperskorgar 
• Trädskydd 

• Cykeställ 
• Pollare 
• Staket 
• Plank 

 
Företaget omsätter ca 25 miljoner/år och omsättningsmässigt står möbler för den största delen 
av deras produkter. Huvudsakliga material som Nola arbetar med är trä, stål, betong, gjuten 
aluminium, gjutjärn, och plast. Tillverkningen sker till största del i Sverige men säljer till 
Norden, USA och Japan. 
 
Målgruppen för Nola är främst arkitekter och planerare av alla de slag som planerar det 
offentliga rummet. Deras största kunder är de stora byggföretagen och kommunerna. Nolas 
målsättning med företaget är att se till att det offentliga rummet möbleras med spännande och 
funktionmässigt bra produkter av hög designkvalitet och hållbara material.  
 
Det finns några huvudkonkurrenter: 
 
• Hags i Aneby 
• Nifo/Lappset(finskt) 
• Byarums bruk 
• Vestre(norskt) 
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Produkter ur Nolas sortiment: 
 
 

Figur 2: Några urval av Nolas nuvarande sortiment:4

1 POLYPELLO | design Erik Österlund 
2 PARK LANE | design Björn Dahlström 
3 PAXA | design K. Gunnarsson, I. Holmlid 
4 TRAMPOLIN | design Folkform 
5 KYPARN | design Johannes Norlander 
 

4 www.nola.se 

1 2 

3 4 

5 
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2.2 Bärbara Datorer 
Fler och fler i allt tidigare ålder använder datorn, internet som hjälpmedel att söka information 
och kommunicera med. Det är idag vanligare att en gymansieelev erbjuds en egen laptop i 
skolan som lockbete att välja skola.5 Man ställer sig frågan vart är utvecklingen på väg, hur 
kommer den framtida laptoppen att se ut? Hur liten, tunn eller modulerbar kommer den att 
bli? När jag funderar på framtida möjligheter med en ITmöbel, dyker först övernaturliga 
bilder upp; att vi ska gå omkring med små manicker på stan, ha datorer som sitter på huden 
och använda en massa extrema olika e-tjänster osv och kanske inte alls kommer att ha behov 
av en möbel för laptops, bärbara datorer kanske inte ens kommer användas i framtiden utan 
ersättas av något annat. Men i mitt projekt är det mer meningsfullt att ta avstamp i vad 
människan har för behov idag, givetvis se framåt men inom rimliga gränser. Vad innebär det 
att idag få möjligheten att kunna arbeta uppkopplat till internet på offentlig plats med sin egna 
laptop? Mitt fokus i mitt examenarbete är att utforma en produkt som har sitt och 
avställningsyta, så att man kan arbeta med en bärbar dator på möbeln.  
När jag började mitt arbete med ”Laptopmöbel -en möbel med sitt och arbetsyta” började jag 
fokusera mycket på vad som utgör en ultimat ”laptopmöbel”, hur ser en sådan ut för att vara 
funktionell för brukaren o s v. Det väckte många intressanta aspekter som tex. ska det vara en 
möbel med hög komfort, fingermusplats, eluttag, nätverksuttag, anti-graffiti, anti-stöld, ska 
man ta hänsyn till uteliggare, sol och regnskydd och tipprisker m.m listan kan göras lång.  
Jag gick vidare med funderingar som till exempel, hur länge använder man en sådan möbel, 
när och av vilka? Vad använder dessa sin dator till arbete/spel. För att få svar på alla mina 
frågor gjorde jag ett frågeformulär och jämförde olika personers svar som jag redovisar i 
kaptiel 3.  Se Bilaga 5 och 6. 
 
 
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vanlig storleken på en Laptop är ca 15 tum, ca 38 cm på diagonalen, det är ett mått som 
jag har tagit med mig i funderingar på hur stor arbetsytan behöver vara.  
 
 
 
 
5länk: www.syoguiden.com    

http://www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar/barnochutbildning/entillenprojektet/entillen.4.6c1b681
11133b0f17c380001302.html 
6länk: www.gettyimages.com 

Figur 3: Litet barn med Laptop6 
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2.3  Bärbara datorers historia 
Tekniken går ständigt framåt, men ibland är det kul att stanna upp en stund och blicka bakåt. 
Jag redovisar ett djupdyk i historien om bärbara datorer och tittar närmare på forntidens 
monstermaskin som ofta kostade mer än vad fem bra laptops gör idag. 
 
1981 – Osborne 1 
 
 
 
 
 
 

  Figur 4: Första laptoppen, en Osborne 1 

Innan den här 11 kilos-klumpen dök upp på marknaden för 26 år sedan var det nog få som 
reflekterat över möjligheten att bära runt på sin dator vart man än gick. Med tanke på vikten 
och klumpigheten var det mer en ”släpbar” skapelse. Det blev en succé och sålde under en 
kort glansperiod 10000-tals exemplar i månaden. Tyvärr var konkurrenterna snabba att 
kopiera konceptet och eftersom Osborne var en bättre datoringenjör än affärsman var hans 
företag bankrutt bara några år efter innovationen som förändrade datorvärlden för alltid. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7Artikel av: Daniel Hessel     
Länk: http://m3.idg.se/2.1022/1.99553 



 9

2.4 Material 

Nedan följer en lista med olika alternativ på olika material som lämpar sig väl till 
utomhusbruk, stål måste man ytbehadla för att det ska bli korrosions -tåligt. 

• trä 
• gjuten aluminium 
• gjutjärn 
• stål 
• betong 
• corian 
• gummi, polyretan, silikon 
• plast 

Jag skissade på konstruktioner i trä, betong och stål. Till sist valde jag att koncentrera mig på 
stålkonstruktion. Av den andledningen tar jag bara med ytbehandling för stålplåt, då trä klarar 
av att vistas ute med hjälp av bara olja.    

Ytbehandling för stål: 
• Varmförzinkning -Innebär att ytbehandla metall genom att doppa dem i flytande zink. 

Detta ger ett mycket starkt skydd mot korrosion. 
 
 
• Elektrokemi -Behandlar inte bara elektrolys och bränsleceller, utan också korrosion och 

metallers förhållande till varandra. Det är kunskaper i elektrokemi som saknas, när en 
konstruktör använder olämpliga kombinationer av olika metaller, som till exempel 
aluminiumskruv i järnplåt. 

 

• Eloxering eller anodisering är en typ av ytbehandling som kan användas på aluminium och 
andra metaller, till exempel magnesium. Elektrokemiskt fås det naturliga oxidlagret att växa 
till en tjocklek som är tjock nog att skydda metallen från korrosion. Eftersom 
aluminiumoxid är ett mycket hårt och tåligt material är skyddet mycket effektivt. Ytan på 
aluminiumföremål kan förses med ett skyddande oxidskikt genom en elektrolystisk process 
som kallas eloxering. Vid eloxering får man en hård och tät yta. Eloxerad aluminum är ett 
mycket användbart material till husfasader, fönsterbågar, butiksinredningar, master för 
segelbåtar, lock till kastruller och mycket annat. Vid eloxering kan aluminiumföremål ges 
många olika färger genom att doppas i färgbad. 

 
• Pulverlack är baserat på pulver. Ger jämfört med andra lackeringsmetoder en fin yta och 

ger en god motståndskraft mot mekaniskt slitage. 8 
 
 
 
 
8 Daniel Backstig  på Leba AB– pulverlacksföretag  
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2.5 Tänkta miljöer 
Jag besökte några av de miljöer som Nola beskrev i briefen till mig var möbeln skulle kunna 
placeras. Det var offentliga miljöer så som parker, flygplatser och köpcetrum m.m. Jag har 
både varit ute och rest, besökt köpcentrum och ett flertal parker. Jag tycker det var ett viktigt 
avstamp innan jag började skissarbetet att känna av de olika miljöerna för att få en känsla av 
behovet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:Bilder på människor som använder bärbara datorer. Jag har tagit 
med dessa bilder för att det är så tydligt att de saknar någon form av möbel 
de flesta ha den bärbara datorn i knäet.  
 
Bilderna kommer från sökmoton google.  
 
Den översta bilden till vänster visar en ung flicka sittandes på en bänk, hon 
ser ut att sitta mycket obekvämt. Till höger om den ligger en tjej i ett gräs, 
även hon har en obekväm arbetsställning, Nedest är det en bild på en 
flygplats, och så här ser det verkligen ut ofta, det kan inte vara bra för 
kroppen.  
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2.6  Befintliga möbler och detaljer 
Jag gjorde en insamlingetapp, dels för att bli inspirerad men samtidigt för att checka av vad 
som redan finns på marknaden, om möber för laptop hör till vanligheterna eller inte.10 Jag 
ville undersöka om en möbel som ska placeras innomhus och utomhus måste besitta några 
specifika egenskaper eller om den kan se ut hur som helst. Jag frågade Jörgen Carlsson 9  och 
enligt Jörgen kan den i princip se ut hur som helst, men att det är viktigt att tänka på att 
materialen måste klarar av det hårda klimatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Kyparn, Johannes  
Norlander för Nola Industrier Ab 
Bilden har jag tagit med för att jag vill 
att min möbel ska prata i Nola språk 
och jag tycker att Kyparn har ett 
tilltalande uttryck.

Figur 6 Extremis, Dirk Wynants  
Bilden visar på em möbel med 
sitt och arbetsyta i ett.

Figur 8 Do Nuts, Dirk Wynants. 
Bilden visar på en möbel med sitt 
och avställningsyta.  

9Jörgen Carlsson VD på Carlssons smide och Järn AB i Bor 
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Figur 10 SOLITAIRE,  
Alfredo Häberli  för Offecct 
En möbel med sitt och arvställningsyta. 

Figur 11 Per Sundstedts , Ving 
En vacker form på 
avställningsyta. 

Figur 12 Konstantin Grcic 
Intressanta former av bord 

Figur 9 en stol för den som  
vill göra sig hörd 
- formgivare okänd 
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Figur 13 Innovation C, 
Fredrik Mattson 
En möbel som med sitt 
och avställningsyta i ett 

Figur 14: Ronan and 
Erwan Bouroullec 
Avställningsytor som har 
inspirerande former 

Figur 16 pollypely design 
Erik Österlund för Nola. 
Utomhus pallar som har 
fina former och 
representerar Nola. 

Figur 15 laptop bord 
design okänd 
Ett bärbar datorbord 
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0Bilder kommer ifrån 
www.magis.com www.cappelini.it www.claesson-koivisto-rune.se 
www.nola.se www.konstantin-grcic.com www.blastation.se 
www.google.se bildbank www.offecct.se 

Figur 17  Chair One Konstantin Grcic 
En stol för utomhusbruk, som har tänk på 
vattenavrinning, antigrafitti och anti stöld 
på grund av sin vikt. En möbel som har 
inspirerat mig mycket.  

Figur 18 Cappelini, CKR  
Sitt och avställningsyta I ett. 

Figur 19: Bänk med Bord, Okänd formgivare 
Sitt och avställningsytor 

Figur 20 laptop bord design 
Okänd  
Ett annorlunda datorbord, därför har jag valt att ta med det. 
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2.7  Frågeformulär 
Jag ville undersöka vilka egenskaper, de som använder bärbara datorer önskar att en sådann 
möbel innehöll. Jag skapade ett frågeformulär som jag gav 13 olika personer, gamla, unga 
kvinnor och män. Jag skickade ut frågeformuläret till 8 st på Eriksson AB och 5 elever på 
Malmstens CTD. För att se hela frågeformuläret, se bilaga 6. Alla jag frågade använder 
bärbara datorer dagligen. Det gav några intressanta svar som jag tog till mig och begrundade 
och hade med mig i min skissetapp,se Bilaga 7.  
 
2.7.1  Resultat av Frågeformulär 

 
• 70 % tycker att det är viktigt att man kan arbeta ensam 
• 95 % sitter max 60 min vid en sådann möbel 
• 80% tycker att det ska vara en arbetsyta som passar en 15 tums dator.  
• 50 % anser att det vore extra bra om det fanns plats för musen 
• 50% tror på att sitta lite högre upp för att känna mer serkretess 
• 90% ansåg att eluttag ej är nödvändigt 
• Alla ansåg att regnskydd inte behövs, att man inte använder en sådann möbel vid 

regn 
• 80% tycker att det inte behövs solskydd, utan att det räcker med att kunna vrida 

möbeln mot solen. 
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2.7.2  Frågeställning 
För Nola presenterade jag en lista med ett stort antal svar på övergripande frågor kring 
möbeln. Syftet var dels att ringa in frågeställningen och dels ett sätt att finna oväntade och 
kreativa lösningar.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
11länk: www.gettyimages.com 

Varför? 
Erbjuda möjlighet till arbete under 
luncher, mellan flighter och under 
shoppingen. 
-Ger mer fritid hemma 

Var? 
Park 
Flygplats 
Köpcentrum 
Bibliotek 
Universitetet 
Tågstationer 

Vilka? 
Laptop-brukare 
Tidnigsläsare 
Kaffedrickare 
 
När? 
Vardag 
Helg 
Fritid 

Hur? 
Arbeta med laptop på publik plats 
Uppkopplad till trådlöst nätverk. 
 

Vad? 
Sitt- och arbets möbel 

 
Figur  21. Bildcollage med ledorden: 
laptop-köpcentrum-park-flygplatse. Arbete i 
publika platser11 
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2.7.3   Del ur funktionsanalys 
Jag sammanställde en funktionsanalys som är en del av min designprocess och presenterade 
för Agneta. Se hela funktionsanalysen ,se bilaga 4.  
 
En Funktionsnalys enligt Jan Landqvist (2001), går funktionsanalysen bland annat ut på: 12 
 
• Att vi systematiskt skall leta upp och analysera samtliga krav som vi ställer på en aktuell 
produkt 
• Att förvissa oss om att vi inte har glömt något som kan få konsekvenser i det fortsatta 
utvecklingsarbetet 
• Att visa vår uppdragsgivare att vi har uppfattat den information som de har gett oss 
• Att vara överens inom utvecklings-/projektgruppen innan vi börjar ägna oss åt 
produktförslag och lösningar 
 
Nedan tar jag upp de kriterier som Nola ansåg vara viktiga samt deras tillägg i kursiv text. 
 

 
 
 
 
 
 
12J. Landqvist, 2001 

Handhavande/basfunktioner  
Huvudfunktion arbetsplats   
Erbjuda sitta     
Erbjuda  bordsyta     
Underlätta arbete med bärbardator    
Uttrycka  kvalitet   
Förhindra  förflyttning 
Erbjuda  vridmöjlighet 
 
Form/Estetik 
Utrycka Nola formspråk 
Öka köplust 
Uttrycka modernt och rent 
Utrycka enkelhet 
 
Säkerhet 
Erbjuda tippsäkerhet 
Förhindra stöldrisker 
Undvika lösa delar 
 
 
 
 
 
 

Ergonomi 
Erbjuda "rätt" sitthöjd 
Maximera stadga 
 
Produktion 
Medge "Nola-produktion" 
Underlätta serieproduktion 
 
Konstruktion 
Motstå korrosion 
Tåla miljö 
Tåla klimatvariationer 
 
Marknadsföring 
Skapa ny marknad 
Utrycka Nola formspråk 
Utnyttja försäljningskanaler 
Öka köplust 
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3  Inspiration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Källa: www.google.se bildbank, sökt på täljhäst, sadlar och flamingo 

Figur 22: Arbetsmöbler 
förr och nu 
Förr i tiden använde man 
vid grovbearbetning med 
bandkniv en täljhäst. 
Täljhästen är ett större 
hjälpmedel i form av en 
bänk där ämnet klämdes fast 
under arbete med hjälp av 
en pedal, se bild nedan. 13 

Figur 23: Sittande: Former 
på sadlar  
Jag har tittat på olika sätt att 
sitta, det är intressant hur man 
sitter på en cykel eller häst.Jag 
har tittat på sadlars former, 
material och konstruktioner. 
Här kan man tydligt se 
avstamp på min slutgiltiga 
produkt.  

Figur 24:Fåglars former 
Fåglars former, med den 
tydliga kroppen är sitsen och 
huvudet får stå för 
avlastningsytan. Jag har 
speciellt tittat in flamingon, 
som har varit mycket 
inspirerande. 
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Historisk tillbakablick 
Jag har tittat tillbaka i historien på ikoner av ”stol-bord”, som har inspirerat mig i mitt 
fortsatta skissarbete. De tre första är äldre varianter fungerar genom att man fäller ner en skiva 
på stolen skapas ett bord, jag har tagit med dem i min rapport för att jag inspirerats av äldre 
modeller med kombinerad sitt och avlastningsyta. Därefter följer några varianter på tidigare 
stol-bord som är en form av re-design och efter det har jag tittat på skolmöbler från 1700talet i 
USA. 14, 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25: 'Zabro' Re-design av det 
klassiska stol/bord                            
Design:Alessandro Mendini för 
Zanotta 
 

Figur 26: Design: J. Philström och 
G. Moer 

Figur 27: Stol/bord Design: 
Richard Hutten för Droog Design 
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14 Bilder kommer ifrån :länk: www.designboom.com  
http://www.designboom.com/history/transformer/table.html   
15Bilder kommer ifrån :länk: www.designboom.com  
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Figur 31: (Rossmc Bride, Kei Tominaga, 
Takuyuki Miyoshi) 

Figur 30: Stol/bord Design: Richard 
Hutten för Droog Design 

Figur 29: Stol viks till ett bord Design: J. 
Philström och G. Moer 

Figur 28: Litet bord som döljer två stolar, 
Design: Kathleen Stone 
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15Bilder kommer ifrån :länk: www.designboom.com     

Figur 32: Stol viks till ett bord, 
Design: Shin & Tomoko Azumi 

Figur 34: Stol/bord av W. Podgroschek  

Figur33: 
Design:Alessandro 
Mendini för Zanotta 

 Figur 35: Achille Castiglioni, 1970 
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Amerikanska skolmöbler från 1700 talet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16Källa: www.google.se bildbank, sökt på skolmöbler 

Figur 36: Skolmöbler, Stol/bord, 1700.,USA16 
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Carl von Linnés ”plugg-häst” 
Jag har inspirerats av Plugghästar, och tittat närmre på Carl von Linnés så kallade ”Plugg-
häst” och därefter möbelns företrädare. 18 Jag ser tydliga sammankopplingar till min möbel och 
Carl von Linnes, det är intressant att se likheter för användningsområdet är inte så olika, det 
enda som skiljer idag från då, är att idag finns det internet och bärbaradatorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl von Linné (1707-1778) är utan tvekan Uppsala Universitets genom tiderna, både 
nationellt och internationellt, mest kände vetenskapsman. På Linnés Hammarby strax söder 
om Uppsala tillbringade han som regel somrarna och tog emot både svenska och utländska 
gästforskare.18 Här på Linnés Hammarby kan man ännu idag se den lässtol eller ”Linnés 
plugghäst”. Han använde den inte bara som läs- och studiestol, utan även som 
undervisningskateder vid föreläsningar och förhör. En del uppgifter pekar på att möbeln kom 
till 1741, då han blev installerad som professor i Uppsala. Linné måste ha inspirerats av under 
sina långa utlandsvistelser. Men framförallt är detta exemplar mera karaktärsfull än de många 
andra typer av lässtolar, som såg dagens ljus i Europa och Sverige under 1700 och 1800-tal 
under namn som ”Reading Chair”, ”Voyeuse” eller ”Toddystol”. Se bilder som följer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 http://www.plugghasten.se/Plugghastenshistoria.pdf  

19 http://www.svd.se/linne 

Figur 37: läs och studiestol  
-en möbel av Carl von Linné (1707-1778) 
även kallad ”plugghäst” 19
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Historiska plugg-hästar 
Jag har tagit med 5 exemplar av historiska plugghästar, de finns fortfarande bevarade och har 
många likheter med varandra. Jag har hämtat mycket inspiration från dem, man kan se tydliga 
drag i mitt slugiltiga resultat som kommer från den historiska plugghästen Ett tydligt drag är 
den kombinerande sitt och avställningsytan. Jag letade bilder på sökmotorn google och hittade 
följande. 18 

 

Figur 39: Ca 1730 Gustaviansk modell ca 
1790 “Voyeuse” –Eric Öhrmark,  
(Stockholm Slott) 

Figur 40: English Reading Chair, Stola 
herrgård, (västergötland) 

Figur38 : Språkforskaren Johan Ihre 
hade denna plugghäst i sitt bibliotek i 
början av 1700-talet. (Nordiska 
museet) 
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Figur 41: English Reading Chair 

Figur 42: Frederik VII´s toddystol, 
sent 1800-tal (Rosenborg, 
Danmark) 

Figur 43: Linnaeus Computer Compact  
(skiss på en framtida datormöbel och skolbänk) 

18http://www.plugghasten.se/Plugghastenshistoria.pdf 
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4  Skissetapp 
 
4.1 Handskisser 
Med det insamlade materialet och min egen analys som grund formulerade jag tre olika 
konceptideér. Dessa nedtecknades på en lista som var en del av redovisningen av 
instuderings- och analysetappen.  Jag skissade fritt utan att tänka på kostnad och konstruktion. 
Jag övergick parallell skisser som jag såg potential i.  
 

• Vik 
 
• Betong 
 
• Sittmöbel med bordsyta 

Lista 
• Vik 

Jag har skissat på ett koncept som jag döpte till Vik. Jag hade funderingar om vad man kan 
göra med ett enda material, det skulle kännas som man tagit ett A4 ark och bara vikt det i 
olika riktiningar för att skapa sitt och avställningsytor. Jag utgick från formen av en fyrkant 
och böjde upp hörn och vinklar för att skapa nivåskillnader. 
 

• Betong, 
Jag  döpte det andra konceptet till Betong. Det är ett passande material för möbler som ska stå 
utomhus och betong ger ett mycket specifikt utrryck. Jag tyckte det kändes spännande att 
försöka skapa fina utomhus statyer med kombinerad sitt och avställningyta. Jag hade även 
tankar om att kombinera möbeln med belysning, att de på natten skulle fungera som lampor. 
 

• Sittmöbler med bordsyta 
Det är en mycket bredare punkt, jag hade många funderingar med mig här, det var anti 
grafitti, regnskydd, antistöld, vattenavrinning, att de skulle vara vackra att titta på flera 
tillsammans. Jag skissade på varianter av möbler med kombinerad sitt och avställningsyta. 
Jag skissade fritt i denna etapp utan att tänka på material och konstruktion.  



 28

 
Vik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 44: Skisser på koncept vikt 

Jag utgick ifrån en fyrkant, som 
jag ”klipp” av ett hörn på och 
vikt upp, för att skapa 
nivåskillnad mellan sits och 
avställningsytan. 

Ett material som sveper runt om 
och skapar ryggstöd som sedan 
går över till en arm som är en 
avställningsyta. Jag funderade 
mycket på hur man sitter och 
arbeta. 

Jag utgick ifrån en fyrkant, som 
jag har adderat en bit på högre 
upp, för att skapa en nivåskillnd 
mellan sists och avställningsyta 
och som ger en möjlighet att få 
in benen under avställningsytan.  

Jag har försökt att skapa olika 
sits och avställningsytor, men 
här ville jag skapa en möbel 
som skulle vara funktionella att 
arbeta vid, denna tänkte jag inte 
bara på själva laptopen, utan 
även på plats brevid för papper, 
kaffe m.m  
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    Betong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sittmöbler med bordsyta 

Figur 45: Skisser på koncept betong 

Jag ville skapa vackra möbler 
som skulle kunna fungera som 
statyer när de inte användes 

Jag hade även funderingar kring 
att kombinera möbeln med 
belysning, att på natten skulle 
de fungera som ljuskällor och 
lysa upp den mörka parken. 

Jag tänkte på att bordskivan 
skulle ha en vridfunktion, det 
skulle vara vattenavrinning och 
ha en tung fot så att man inte 
skulle kunna ta med sig den 
hem. 
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Jag funderade att addera en 
avställningsyta på en traditionell 
stol, som jag testade i olika 
utföranden.  Jag testade om de 
måste sitta ihop eller om de kan 
vara två separata delar.  
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Här undersökte jag hur 
möbeln ska se ut om man 
vill försöka att göra den så 
enkel som möjligt. Jag 
frågade mig själv, vad är det 
man behöver? Det enda man 
behöver är en sitt yta och en 
avställningsyta. 

Jag försökte att göra minsta 
möjliga form, allt i ett 
stycke. Funderade mycket 
kring vad är det som man 
behöver och vad behöver 
man inte, ett stativ med sitt 
och bordsyta. Det är minsta 
möjliga men ändå får man 
de funktioner man 
eftersträvar. 

Jag inspirerades av 
cykelformen, och adderade på 
en sits och avställningsyta. 

Även här försökte jag att göra 
en sits och en avställningsyta 
på ett stativ. 

Figur 46: Skisser på koncept sittmöbel med 
bordsyta 
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4.2 Skisser 3D, datoranimerade 
 
Koncept 1 Vikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 47: 3D-Skisser på koncept vikt 
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Koncept 2 Betongkonstruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 48: 3D-Skisser på koncept betong 
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Koncept 3 Sittmöbel med bordsyta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 49: 3D-Skisser på koncept sittmöbel med 
bordsyta 

Jag valde tillsammans 
med Agneta ut den här 
skissen, den uppfyllde de 
funktioner vi önskade och 
hade den form som 
tilltalade oss både mest. 
Enklast och finast. 
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5 Gestaltningsetapp 
5.1  Gestalningsarbetet 
Efter att ha presenterat mina olika ideer för Agneta Stake på Nola, kom vi överrens om att 
arbeta vidare med en stol/bord variant. Vi var båda överrens om att det var den formen jag 
skulle arbeta vidare med, den kändes intressant och var ren och enkel i sitt formspråk. Jag 
utgick från den första skissen och gjorde ett flertal varianter för att komma vidare för att 
slutligen nå mitt slutliga resultat. Det var mycket fram och tillbaka innan det kändes rätt. Jag 
hade en form men jag kunde inte riktigt ta på vad det var för något, vilket material, vilken 
konstruktion, sånt som skulle påverka utformningen. Hur skulle jag få den vridbar, skön att 
sitta på, tillräckligt stabil, hållbar konstruktion och vacker att titta på? Det var viktigt för mig 
att den ska hålla för många olika sorts påfrestningar, exempelvis var det ett krav att barn ska 
kunna klättrar på den utan att de skadar sig, den måste hålla i vårt och torrt om den ska klara 
av att stå ute. Jag arbetade mig framåt genom att arbeta med skisser, modeller och 3D-
genering.  Jag visar genom 3D-renderingar här nedan hur mitt arbeta fortlöpte. 

Plast 
Jag skissade på att sits och 
avställningsytan skulle vara i plast 
 

Detta var den skiss som vi valde att 
arbeta vidare med och jag beslutade 
mig för att arbetade vidare och 
försöka skissa på olika material. Jag 
började med plast, gick vidare till 
trä och därefter metall.  
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Trä 
Här skissade jag på att allt skulle 
vara utformat i trä. Jag skissade på 
varianter av formpressat trä.  
 

Trä och metall 
Här skissade jag på att sits och 
avställningsytan skulle vara utav 
trä, medans stativet i metall. 
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Figur 50: 3D-Skisser på vidareutveckling  av 
konceptet: Sittmöbel med bordsyta 

Metall 
Här skissade jag på att allt skulle 
vara utformat i metall, sits och 
stativ., se nedan där jag har gjort 
några olika alternativ på 
konstruktioner och dimensioner.  

Jag testade olika vinklar på delen 
mellan sits och rygg, här tycker jag 
att den fick ett konstigt utryck, så 
det gick bort. 
 



 38

5.2  Designförslag 
 

Här började jag närma mig ett formspråk 
som kändes rätt. Jag valde att göra hål i 
bordskivan för att lätta upp den, men 
även för att vara anspassat för 
vattenavrinning. Jag ville inte skapa 
något mönster utan använde mig istället 
enkla små hål av cirklar. Jag valde att 
lägga dem i rader, som ett tangentbord, 
men jag tog bort några hål för att göra det 
lite mer spännande, plats för takeaway 
koppen och eventuell fingermusplats.  

Nästa steg är att bygga 
pappmodeller i skala 1:1 för att 
kunna känna på proportioner och 
dimensioner.  

Figur 51: Designförslag 
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6  Modelletapp 
6.1 Modell 
Jag gjorde pappmodeller i skala 1:1, för att kunna känna på dimensioner och proportioner. 
Möbeln ska både vara vacker att titta på och behaglig för kroppen att använda, men även vara 
funktionell så att man enkelt kan arbeta med en laptop eller läsa en tidning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jag byggde modeller i fullskala för att 
kunna fastställa alla mått:  
 

• Höjd mellan sitt och 
avställningsytan 

 
• Sittbredd  

 
• Sittvinklar  

 
• Bredd på mellan sittytan  

 
• Avställningsytans bredd och 

längd 
 

• Motivet, som ska skäras ut för 
att vattnet ska rinna av på 
avställningsytan 

 
• Bestämma formen av stativet  

 
• Ta beslut om alla övriga detaljer 

för att skapa en enhetlig och 
välproportionelig möbel.  

Figur 52: Pappmodeller i skala 1:1  
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Det är viktigt med modeller för att känna på proportioner och dimensioner, för det är i 
slutändan komforten och funktionen som avgör produktens livslängd. 

 
 
 

Figur 53: Pappmodeller i skala 1:1  

 
 
Jag kom underfund med olika 
justeringar som jag ändrade på efter min 
första pappmodell:  
 

• Arbetsytan behövde vara lite 
större, den var först 350 mm 
lång och justrades till 400 mm, 
så att den lämpade sig till en 15 
tums laptop med extra plats för 
en fingermus vid behov. 

 
• Måttet på halsen var tvunget att 

vara lite smalare för att det inte 
skulle blir obehagligt och skära 
in i låren. Den var först 150mm 
och ändrades till 100mm. 

 
• Formen på sittytan längst bak, 

formades lite välvt för två 
anledningar, dels för att öka 
komforten ytterligare men även 
för vatten ska kunna rinna av 
smidigt.  

 
• Jag minskade måttet med 50mm 

mellan sits och arbetsytan för att 
det skulle kännas behagligt för 
benen och armarna att arbeta 
med en Laptop vid. Det var 
något som man först kunde 
känna när man fick upp den i 
fullskala. 

 
 

• Jag ökade höjden på möbeln för 
att öka komforten för benen, jag 
hade först en vanlig sitthöjd på 
450mm, men det kändes alldeles 
för litet så nu har jag ökat till 
550mm. 
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6.2 Konstruktions undersökning 
Möte med Agneta 
Vi diskuterade form, funktioner och dimensioner. Det var nu dags att gå vidare med att ta 
fram en riktig prototyp.  
 
 
Jag började ringa runt till olika 
konstruktörer för att undersöka 
hur och i vilket material som 
möbeln skulle tillverkas i för bli 
tillräckligt stabil. Det måste ju 
vara en konstruktion som blir 
tillräckligt hållbar för att klara av 
alla möjliga sorters påfrestningar 
och relativt billig i produktion. 
Barn måste kunna klättra utan 
risker. 
 
Efter att ha pratat med Jörgen på 
Carlssons Smide och Järn i Bor, 
fick jag många goda råd om hur 
det skulle kunna tillverkas, han 
gav konstruktion-förslag och 
rekommenderade vilka material 
som skulle vara lämpliga.  
 
 
 
 
 
 
Jag frågade Jörgen om det fanns möjligheter att hjälpa till med en prototyp , men de skulle 
inte hinna klart till Vårutställningen på Malmstens den 24 maj. Det var nu en månad kvar och 
tiden kändes knapp. Jag fick då ringa upp flera andra företag och tillslut hittade jag ett företag 
i Hillerstorp som heter Legoservice AB. VDn för företaget heter Peter Thóren och han lovade 
mig att hjälpa till med att ta fram tre prototyper. Jag tog även kontakt med ett 
ytbehandligsföretag vid namn Leba AB som även det ligger i Hillerstorp. Så jag beslutade att 
åka ner för att vara med vid tillverkning, dels för att lära mig processen men även för att 
kunna kontrollera att resultatet blir som jag tänkt mig.  
 
 

 

Figur 54:  Förslag på konstruktion av Jörgen på 
Carlsson Järn och Smide I Bor. 



 42

 
6.3  Ritningsunderlag 
Eftersom jag ville anpassa mig till Peter Thorens maskin park, kom vi, jag och Peter överrens 
om att vi skulle hitta en lösning tillsammans. Så jag gjorde inga ritningar förrän jag hade 
kommit ner till hans fabrik. Vi diskuterade olika förslag, exempelvis pratade vi om att del B 
skulle gå hela vägen ner till marken, men då kunde vi inte göra den vridbar, vilket var viktigt 
för mig, så den iden slopades. Vi diskuterade även hur vi skulle få den tillräckligt stabil och 
Peter tyckte att det skulle vara en kant runt hela sitsen, del A och runt avställningsytan, del C, 
för att förstärka konstruktionen, då kunde man gå ner i tjocklek på materialet och använda sig 
utav 2 mm plåt, vilket skulle påverka pris och vikt. Kanten har tagits bort idagsläget på del A, 
för att det blir för dyrt och komplicerat i produktion att ha den kvar, det blir för mycket 
svetsarbete för hand och ger fula synliga svetsmärken, kanten gör heller ingen nytta. Vi trodde 
att den skulle behövdes för stabiliteten, men det visade sig efter den första prototypen att det 
räcker med att gå upp 1mm i tjocklek. Avställningsytan, del C däremot kommer ha kvar sin 
kant och ursprungliga tjocklek på 2mm, kanten behövs för att man ska kunna sitta på den utan 
risk och den ger ett stabilare intryck. Den röda pilen visar kanten som har tagits bort på sitsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
C 

A 

Figur 55: Underlagsritning för tillverkning av 
prototyp. 
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Här visas en sammanställningsritning, den här har inte använts som tillverkningsunderlag, 
utan visar endast det färdiga resultatet i första skedet.  Här ser man att kanten på sitsen som 
var på första prototypen, rör dimension som var på 35 mm, som idags läget har ändrats till 40 
mm. Vridmomenten på första prototypen var nertill, vilket skulle bli för svag brytpunkt och 
har därför ändrats till betydligt högre upp, som man tydligt kan se på nästa sida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vridmoments delning på 
prototyp 1. 

Här ser man kanten på sitsen 
som fanns på Prototyp nr1 
som visades på Malmstens 
Vårutställning. 

Figur 56: Ritning på första Prototyp 
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Vridmomentet har flyttats upp för att 
öka stabiliteten. Inre rörets dimension 
har ökats till 40mm i diameter och det 
yttre rörets diameter är 45 mm. 

Vidareutveckling av prototyp efter 
Malmstens Vårutställning, kanten 
runt om sitsen är borttagen. 

 Här är en ritning på den vidareutveckling som gjorts efter Malmstens Våruttställning. 
 

Figur 57: Ritning på utveckling av prototyp. 
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6.4  Prototyptillverkning 
På fabriken Legoservice AB i Hillerstrop tillverkades mina prototyper av Peter Thoren. Vi 
funderade mycket på konstruktionen så att den skulle bli tillräckligt stabil, vridbar, inte för 
dyr i produktion och vara möjligt att tillverka med deras maskinpark. Peter lärde mig hur 
fabriken fungerade och poängterade hur viktigt det är att man redan från början tänker 
produktionsvänligt och att det blir ekonomiskt hållbart för alla parter. Han har ett öga för 
detaljer samt att han är en duktig konstruktör. Prototypen i detta första skede blev uppdelat i 
fyra bitar, sits, bordskiva, stag och fot. Vi konstaterade att den här konstruktionslösning 
innehöll för många slip- och putsmoment, och skulle blir för dyr i produktion. Men i detta 
stadiet var det en perfekt lösning.  

 
 
 
 
 
Sitsen, bordskivan och stagen mellan sits och bordskivan laserskars och efter det bockades 
alla delar till sina rätta formen, kanter bockades ner och sitsen fick hals och en svag böj i 
slutändan på sitsen för öka sittkomfoten och ge den ytterligare karaktär. Stagen svetsades fast 
under sitsen och bordsskivan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 58: Bilder från protyptillverkning 
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6.5  Utställningsförberedelser 
Jag började i tidigt stadie tänka på hur jag skulle presentera mitt examensarbete. Jag bestämde 
mig för att försöka gestalta tre miljöer för flamingo. Park, köpcentrum och flygplatser, jag 
valde att använda mig utav tre olika färger och tre olika motiv för att försöka skildra det. Jag 
arbetade under tiden jag var i småland och byggde protyper med att färdigställa broschyrer, 
broschyrställ, visitkort och måla golv och förbereda motiv på väggen bakom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 59: 3D bilder på hur min utställniung skulle kunna tänkas se ut. 
Jag skillrade tre miljöer, park, köpcetrum och flygplats, där den gröna 
färgen fick stå för gräs, den vita för flygplats och den grå-asfaltsfägen 
för stad och köpcentrum. 
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7  Resultatetapp 
Resultat  
Jag ska börja med att beskriva resulatet av projektet för att sedan beskriva examensarbetets 
resultat av min arbetsprocess.  
 
7.1  Resultat av projekt 
Min arbetsgång och kommunikationen med Nola har gett mig värdefulla erfarenheter av hur 
ett designuppdrag kan genomföras. Jag fick med Peter Thoren´s hjälp klart tre prototyper som 
ställdes ut på Malmstens Vårutställning. Utställningen ägde rum i skolans lokaler på 
Tjärhovsgatan 12 i Stockholm den 24-27maj, 2007.  
 
Resultatet av uppdraget har blivit en funktionell och orginell produkt, jag har konstruerat en 
möbel där man bekvämt och tryggt kan sitta lite ostört och arbeta med en dator. Jag har gjort 
val, dels efter resultaten av de undersökningar jag gjort, men även lyssnat på Agnetas råd och 
vägt in mina egna värderingar. Jag har till exempel valt att inte ha solskydd på möbeln, utan 
man får använda vridfunktionen och vända sig mot solen, jag har även valt att inte ha med 
något regnskydd, då resultatet visade att de flesta inte sitter ute när det regnar med sin dyra 
dator, även eluttag har jag valt bort, för att det är en möbel som är tänkt att använda under en 
kort tid, exempelvis mellan flighten eller under lunchen, så då får var och en ta ansvar för att 
man har tillräckligt med batteri kvar för att arbeta under den korta tiden. Jag har även valt bort 
nätverksuttag, jag har valt att koncentrera mig på att skapa en möbel med sitt- och 
avställningsyta i ett, med vridfunktion. Jag hoppas att Flamingon ger de flesta ett leende på 
läpparna och att man ska kunna tänka sig att sätta sig ner i en park, avnjuta en latte och läsa en 
tidning likaväl som man använder avställningsytan till sin laptop för att arbeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 53: Bilder från Malmstens 
Vårutställning 2007. 

Figur 60:  Prototyp på 
Malmstens Vårutställning 
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Arbetsgången och kommunikationen med handledaren Agneta Stake har fungerat utmärkt. Hon 
har på ett konstruktivt sätt väglett mig genom hela processen, som har lett fram till en färdig 
produkt, men också hur en designprocess kan gå till under samarbete med ett etablerat företag. Jag 
har lärt mig hur jag kan angripa ett uppdrag, att ta ansvar och vikten av detta. Arbetsmetoden 
som jag har använt i examensarbetet passar mitt arbetssätt bra. Jag har medvetet försökt att 
arbeta mycket strukturerat och inte hoppa över några etapper för att öva mig på arbeta 
proffesionellt. När jag väl hade fått briefen från Agneta Stake, Nola, så sparkade jag igång 
mitt examensprojekt i ett högt tempo. Samarbetet mellan mig och företaget har fungerat 
smidigt och skett fokuserat. Designbriefen och dialogen med Agenta har varit en förutsättning 
för att kunna genomföra projektet. Jag började med att skriva ett utförlig tidschema, det var 
nödvändigt för att kunna synkronisera mitt arbete med deras pressade schema. Vi träffades 
kontinuerligt under hela processens gång, vilket var ett måste för att kommunicera kring och 
visualisera det uttryck som Nola eftersträvade. Hon har varit stöttande genom hela processens 
gång och varit engagerad, det har haft en stor betydelse för det slutgiltiga designförslaget. 
Hon har varit en stor hjälp med sortering av skisser och hjälp med viktiga och svåra val, som 
har påverkat att processen gått vidare snabbare.  
 
Behövs en sådann produkt?  
Resultaten från mina undersökningar tyder på att det skulle vara mycket önskvärt med en möbel  
där man bekvämt och tryggt kan sitta lite ostört och arbeta med en dator. Det är en produkt som 
saknas på marknaden, en funktionell och smidig möbel som är enkel att placera både innomhus så 
väl som ute i en park. Jag kan se den ensam, men tycker att den blir starkast när ett flertal kommer 
tillsammans. När jag skapar produkter tycker jag att det är viktigt att möbeln får en egen karaktär, 
men det är även viktigt för mig är att produkten blir användarvänlig, behaglig att bruka men även 
lätt att förstå hur den ska användas.    
 
Jag fick själv ansvara för att få prototypen tillverkad, eftersom Nola inte tillverkar sina produkter 
själva, men Nola stod bakom mig och hjälpte till med eventuella kostnader. Prototypen har hjälpt 
mig att tydliggöra vissa svårigheter och felaktigheter i dess konstruktion och uttryck. Jag tror 
att det är en stor fördel om designern har goda material- och tillverkningskunskaper i 
samarbete med företag utan egen tillverkning. Det är en viktigt bit att kunna kommunicera 
med tekniker, konstruktörer och producenter.  
 
 

Figur 61:  Prototyp på 
Malmstens Vårutställning 
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Konstruktion 
Det har varit endel problematik vad gäller konstruktionen om man ska serie-tillverka den. Det 
är mycket svårt att kunna bocka ner en kant i böjen mellan sits och hals, det blir för mycket 
svetsarbete, som ger en ful yta och det blir för dyrt att tillverka. Då måste man gå upp i 
tjocklek på sitsen och använda en 3 mm plåt i stället och ta bort kansten helt på sitsen, Det är 
däremot inga problem att ha kvar kanten runt om bordskivan, det förstärker bara konstruktion. 
Problem nummer två var hur ska man kunna vrida på möbeln utan att någon kan lyfta med sig 
den och gå iväg. Då kom jag i kontakt med Jörgen på Carlsson Smide igen, då han visade mig 
en lösning på problemet, genom att man använder två olika dimensioner på rör som 
överlappar varandra en bit och placerar en plastprofil inne i röret som sitter fast med en enkel 
popnit som hindrar dig från att kunna lyfta möbeln. En konstruktion som påverkade att 
tjockleken på röret ökade från 30mm till 45mm, men det tycker jag bara påverka möbeln 
possitivt och ger ett säkrare uttryck.   
 
Uttryck 
Jag tycker att jag skapade en väl proportionerlig möbel med estetsiskt tilltalande former med 
rena linjer.  Jag hade gärna sett att det var en gjuten fotpelare och en formpressad sits, men det 
är en dyr investering för ett företag. Det är en utmaning att formge så att det anpassas efter 
fabrikens möjligheter, att göra den så lik utgångpunkten som möjligt, det är viktigt att vara 
lyhörd och öppen för förslag och kompromissa med konstruktören för att man ska uppnå en 
fin möbel med bra tillverkningsmöjligheter. Jag valde att ställa ut tre prototyper i tre olika 
färger för att dels skapa en vacker utställning men även för att försöka skildra de tre 
användningsområden som det stod skrivet i min brief köpcentrum, park och flygplats. Den 
gröna fick stå för park och gräs, vitt för att symbolisera flygplats och den mörkgrå för 
köpcentrum, sedan målade jag upp tre olika motiv på väggen bakom i svagt svagt grått för det 
fick inte ta för mycket plats. Jag valde att ha ett motiv på väggen bakom för att det skulle 
kännas mer spännande och mer liv i rummet om det hände något på väggen bakom. 
 
Funktion 
Det är en enkel möbel för många att använda, man kan sitta gränsle över, snett från sidan eller 
vänd mot bordet. Varför inte sitta och läsa en tidning, dricka en kaffe eller använda sin dator. 
Att man kan vrida på möbeln är viktigt för att ge en frihetskänsla och att kunna vrida ryggen 
mot solen för att kunna arbeta med datorn.  
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Resultat av min Desigmetodik 
Jag har undersökt min arbetsprocess i min designmetodik och kommit fram till mina starka 
sidor samt mina brister. Jag har genom detta designuppdrag som ett tydligt exempel insett 
värdefulla erfarenheter vad som bör förbättras och vilka bitar som jag hanterar bra. Jag har 
insett att själva insamlingsbiten/inspirationsbiten är en stor och viktig bit, att dokumentera och 
spara är något jag lärt mig vikten av och är något som jag ska ta med mig i framtida projekt. 
Jag har även lärt mig hur viktigt det är att spara skisser, jag har börjat att samla dem i pärmar 
månadsvis för att på så sätt enkelt kunna ta fram olika skissförslag vid evetuell senare tillfälle. 
En bit som måste öva upp är min skissteknik, jag behöver bli snabbare och mer effektiv, jag 
kan tycka att det tar lite lång tid ibland. Jag hanterar däremot designprocessens tidschema bra, 
jag är väldigt pådrivande och ser alltid till att få saker och ting gjorda. Jag är envis och arbetar 
hårt, men är lyhörd, bra på att samarbeta och är alltid smidig och flexibel, det är en viktig bit 
och det lönar sig oftast. Jag har även ett bra konstruktionstänk, har en ganska bra känsla för 
vad som går och inte går att tillverka, jag har mycket kvar att lära, men intresset av teknik 
finns och en nyfikenhet, och det är viktigt att ha för att kunna anpassa sin formgivning till 
industrin. 
Jag behöver blir bättre på att bygga fler prototyper, så att jag inte fastnar i datorns 
3dimensionella värld, utan kombinera det med modeller i fullskala. Jag kommer alltid se till 
att bygga prototyper, för det är enda sättet att se brister och fel med modellen, så att man kan 
känna och pröva produkten i verklig skala. Jag har lärt mig hur viktigt det är att man hela 
tiden berättar alla steg för uppdragsgivaren så att hon/han känner sig delaktig i processen. Det 
blir ett roligare samarbete och jag tror att man vinner mycket på att få uppdragsgivaren att 
känna det som att hon/han är en del av resultatet.   
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7.2  Summering 
Frågeställningen i rapporten ”Hur ser en arbetsmöbel för offentlig miljö ut och behövs den?” 
styrde formen på produkterna i examensarbetet. Jag gjorde frågeformulär, enkäter, 
telefonintervjuer med personer som dagligen använder laptops under luncher, mellan flighter 
m.m. Detta för att komma svaret på gåtan närmre. Jag tittade tillbaka i historien hur man arbetade 
förr, inspirerades av djur och natur, olika former av sittande, exempelvis sadlar, stol/bord förr. Det 
var inte bara av estetsiska skäl utan även försöka att studera männikors beteenden i offentliga 
miljöer. Vad behövs för att formge en möbel som uppfyller alla dessa kriterier, bekvämlighet, hur 
bekvämt måste en sådann möbel vara, för hur länge använder man en sådan möbel? Vad innebär 
sekretess, behöver man ryggstöd, regnskydd och solskydd? Jag funderade mycket på vilka olika 
egenskaper en sådann möbeln måste besitta, ska det finnas musplats, el, vad behövs för att skapa 
en bra arbetsmöbel som gör att man ska känna att man kan sitta ner för att arbeta säkert och 
bekvämt även bara för en kort stund.  
Denna analys var ett viktigt avstamp, och det resulterade i att jag kom fram till att exempelvis 
musplats inte behövs, likaså ryggstöd, el, regn- och solskydd. Jag diskuterade alltid alla mina 
resultat och funderingar med Agneta, och tillsammans gick vi vidare med vilka delar som var 
viktiga att ha med, exempelvis var det viktigt att den skulle vara enkel i sitt utryck, enkel att 
använda, enkel i konstruktion och välanpassad till industrin, bekväm att använda, sitt och 
bordskiva i ett, det var även ett krav att kunna vrida på möbeln, dels för att kunna vända sig mot 
solen, men även för att det påverka att man känner sig mer bekväm och säker om man kan lätt 
vrida och kolla vad som händer bakom ryggen. Det resulterade i en möbel med avställningsyta 
som passar för en 15 tums laptop, med extra plats på sidan om man behöver sin mus. Sittytan 
kommer som en ”tunga” ut från avställningsytan som hålls sammans med två stag under. Det är 
både en praktisk och skulptural möbel som passar ute så väl som inne. Möbeln skulle vara relativ 
enkel och billig i produktion för att tanken är att de ska vara flera tillsammans, vilket jag har 
försökt att ha med mig under hela processen. När de första prototyperna togs fram var det en 
ganska dyr prototyp med mycket handarbete, som nu har ändrats och anpassats efter de 
möjligheter som Carlssons Smide och Järn AB har. Så nu är det bara att skaffa sig en bärbardator 
och flytta ut kontoret till allmäna platser som har en Flamingo. 

Figur 62:  Slutgiltig prototyp, Bild 
visar de förändringa som har gjorts 
och den rosa färgen står för 
Flamingons färg och skuggan gör 
det extra tydligt.   
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Intervjuer 
Agneta Stake, VD Nola Intervju 2007-04-10 
Daniel Backstig,VD Leba AB, telefonintervju 2007-05-10 
Johan Hedbrant, vetenskapsteori-lärare på Linköpings Universitet, johhe@ikp.liu.se 
mailkontakt onsdagen 28/02/07 
Johan Lindblom, programvaru-designer Eriksson, telefonintervju 2007-03-04 
Jörgen Carlsson, VD Carlsson Smide och Järn AB, telefonintervju 2007-05-10 
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Bilaga 1 
Brief till Matilda Lindblom: 1     
Examensarbete, 15 poäng 
 
Projektbeskrivning 
Designprojekt i samarbete mellan Matilda Lindblom, designstuderande på Carl Malmsten, 
Centrum för Träteknik & Design vid Linköpings universitet, och Nola AB. Kontaktperson på 
Nola är Agneta Stake. 
 
Målformulering 
Målsättningen är att ge ett designförslag på en arbetsmöbel att kunna sitta säkert, bekvämt att 
arbeta med sin laptop vid. I formgivningsarbetet kommer stor vikt läggas på att möbeln ska 
kunna användas till såväl ute som inne. Produkten ska besitta en egen karaktär och passa in 
med övrigt sortiment från Nola. Uttrycket ska kännas stilrent, modernt och passa in på 
offentliga platser såsom parker, flygterminaler, köpcentra m.m. 
 
Ledord: LAPTOP, MÖBEL, MÄNNISKA, ARBETE, IT, MODERNT 
 
Examensarbetet kommer att presenteras med en rapport som beskriver och utvärderar 
designprojektet. Slutredovisningen sker genom en examination vecka 23. Prototyper 
delredovisas vecka 21 på utbildningens vårutställnig. 
 
Förslag till upplägg av projektet 
Projektets uppläggning i etapper är ett förslag till en bra fungerande arbetsmetod i 
designarbetet. Etappindelningen föreslås enligt följande: 
1. Projektformulering 
2. Research och analys 
3. Skiss och koncept 
4. Designetapp 
5. Prototyp och modell 
6. Slutgiltig specifikation 
 
Tidplan 
Projektet äger rum under vecka 13-23 år 2007. Ett mer utförligt förslag till tidsplan bifogas. 
Möten, avstämmningar och redovisningar 
31/3 Projektformulering Möte-Stockholm 
v 15 10-14 april Redovisa, diskutera instuderingen och analysen.  
v 16 17-22 april Presentera 2-5 konceptförslag  
v 19 5 maj Presentation av designförslag Möte 
v 21 22-25 maj Vårutställning Presentation 
v 23 4 juni Examination Presentation 
Överenskommelse 
Nola äger förstahandsrätt till att disponera, visa och inköpa framkomna designförslag, 
under en tid av ett år från presentationsdatum. Upphovsrätten till föreslagen design är 
förslagställarens egendom tills dess överenskommelse har fattas mellan Nola och Matilda 
Lindblom. Ett prototypexemplar av varje föreslagen produkt tillfaller upphovsmannen som 
referensmaterial 
 
1 Brief – ett namn på ett Designuppdrag 
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Tidschema     Bilaga 2 
Examensarbete Matilda Lindblom 2007, april       
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1 4                 1 9       

2 1 2 6             2 9       

3   4 4             3 
Prototyptillverkning, där 
jag skall vara delaktig       

4   4 4             4     9   

5   3 4 2           5         

6   3 4 3           6         

7                   7   4 5   

8                   8   4 5   

9     5 4           9   4 5   

10 
Möte med Agneta , 
Delpresentation 1                  10     5 5

11         8         11     5 5

12         8         12         

13         6 4       13       9

14         3 5 2     14 Uppföljning av prototyp       

15           2 8     15       9

16 
Möte med Agneta , 
Delpresentation 2                  16       9

17               8   17       9

18               9   18       9

19               9   19       9

20               9   20       9

21                   21     9   

22                   22     9   

23 
Möte med Nola, 
Delpresentation 3               5 23 Vårutställning       

24                 9           

25                 9           

26                 9           

27                 9           

28                             

29                             

30                             

1                             

Total 5 16 27 9 25 11 10 35 41   18 12 52 73
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Min etappindelning av min arbetsprocess                               Bilaga 3 
1. beställning 

-bakgrund och målsättning, tidsaxel 
 

2. research 
analys och bearbetning  

 

3. idé och skissarbete.  
-två och tre dimensioner, analogt eller digitalt  

 

4. tester och experiment 
3D tester, spikmodeller och mockups 

 
5. presentationsmaterial,  

mer utförda skisser, för hand alt 3D bilder, måttsatta ritningar och modeller 
 

6. prototyp framtagning.  
-ofta i flera stadier 

 

7. noll-serie  
(mindre serie för att testa serieproduktion) 

 
8. Utvärdering och uppföljning 

testning av produktens hållfasthet och andra egenskaper 

 
9. eventuell omarbetning och ny testning 

 

10. produktion 

 

11. marknadsföring 

 

12. försäljning 
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Instuderingssammanställning                          Bilaga 4 
1(5) 

 
Jag har gjort en bred analys för att underlätta i designprocessen för att snabbare nå ett resultat 
som uppfyller de kriterier som är satta.  
 
Med föjlande metoder har jag genomfört instuderingen: 
• Besök på flertal köpcentrum, exempelvis Sickla, Gallerian, NK, A6, flygplatseroch parker 
• Internetsurfning 
• Funktiosnanalys 
• Tillbakablickar i vår möbelhistora 
• Läsning av ämneslitteratur, kataloger och tidskrifter 
• Intervjuat Agneta Stake, Chef för Nola 
• Intervjuat Johan Karlsson, mjukvarudesigner på Eriksson 
• Frågeformulär till olika personer 
• Diskuterat med studiekollegor 
 
Instuderingen har legat till grund för innehållet och de prioriteringar på de listor som jag 
bifogar. 
 
I min analys har jag tittat över:     
-         brukarkrav  -         marknadsundersökning 
-         säkerhetsaspekter  -         ergonomi  
-         produktens teknik  -         studiebesök  
-         konstruktion  -         materialprover  
-         produktion  -         färg och form  

 
Instuderingen har legat till grund för innehållet och de prioriteringar på de listor som jag 
bifogar. Viktiga punkter att beakta i fortsatt designarbete: 
• Köpcentrum är den nya mötesplatsen 
• Laptop är hetare än någonsin 
• Lucherna bli allt kortare och kortare 
• Skapa längre luncher genom att erbjuda uppkoppling i parken. 
• En sådann möbel används 30min upptill 1hr. 
• Att kunna erbjuda en möbel att kunna arbeta vid på offetliga platser tror många har 
framtiden för sig.  
• Vi vill ha funktionalitet men också produkter som tilltalar ur ett estetiskt perspektiv. 
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Funktionsanalys         Bilaga 4 
2(5) 

      
Uppdragsgivare: Nola     
Projekt: Examensarbete     
Datum: 2007-04-12     
  
 
Funktionsområde: Handhavande/Basfunktioner  
  
Funktion    Klass Anmärkning 
    
Erbjuda  arbetsplats  HF Huvudfunktion att  
     arbeta med en Laptop 
Erbjuda  sitta  N   
Erbjuda   bordsyta  N   
Tåla   miljö  N Inne, Ute 
Underlätta  arbete med bärbardator Ö   
Uttrycka   kvalitet  Ö   
Förhindra   förflyttning  N Fastmöbel, vridbar 
Uttrycka   funktion  Ö   
Erbjuda  fastsättning  N   
Medge  enhandsanvändning  Ö  
Förhindra  grafitti  Ö 
Förhindra  uteliggare  Ö 
Förhindra  stöldrisker  Ö 
Erbjuda  vattenavrinning N 
Förhindra  tipprisk  N 
Erbjuda  väsklås  Ö 
Förhindra  korrision  N 
Erbjuda  vridbarhet  N 
Erbjuda  komfort  Ö 
  
Funktionsområde: Form/Estetik    
   
Funktion    Klass Anmärkning 
Tilltala  målgrupp  Ö   
Uttrycka   enkelhet  Ö   
öka   försäljningsvolym Ö   
Äga  produktnamn Ö N  
Starta  trend  Ö   
Understryka  NOLA  Ö Formspråk 
Äga   karaktär  Ö 
Uttrycka   modernt  Ö 
Uttrycka  funktion  Ö 
Uttrycka  frihet  Ö  
 
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig  Ö = önskvärd   



 58

Funktionsområde: Ergonomi       Bilaga 4 
3(5) 

 
 

Funktion  klass Anmärkning 
Maximera stadga Ö  
Erbjuda "rätt" höjd Ö  
Underlätta armrörelser Ö  
Maximera stadga Ö  
Befrämja nat. rörelsemönster Ö  

 
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig  Ö = önskvärd   
 
 
 
Funktionsområde: Säkerhet 
 

Funktion  klass Anmärkning 
Förhindra klämrisk N  
Förhindra skärskador N  
Undvika lösa delar N  
Äga flamsäkerhet N  
Motstå värme Ö  
Maximera hållbarhet Ö  
Sitta säkert N  
Tåla tuffa tag N  

 
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig  Ö = önskvärd   
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Funktionsområde: Produktion    Bilaga 4 
4(5) 

 
Funktion  klass Anmärkning 
Medge "Nola-produktion" N  
Maximera produktionsvänlighet Ö  
Underlätta hanterbarhet Ö  
Underlätta montering Ö  
Underlätta hantverksmoment Ö  
Minimera produktionstid Ö  
Minimera komponenter Ö  
Underlätta serieproduktion Ö  
Minimera spill Ö  
Underlätta reparationer Ö  
Maximera lokalproduktion Ö  
Underlätta ritning Ö  
Underlätta reparationer Ö  
Medge  emballering Ö  
Medge  lagring Ö  
Underlätta  transporter Ö  
Minimera  vikt Ö  

 
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig  Ö = önskvärd   
 
Funktionsområde: Konstruktion 
 

Funktion  klass Anmärkning 
Medge produktion N  
Medge montering N  
Maximera  komponentutnyttjande Ö  
Tåla slitage N  
Maximera  hållbarhet N  
Maximera  hållfasthet N  
Maximera brukarvänlighet Ö  
Motstå korrosion N  
Förhindra missfärgning Ö  
Erbjuda komfort Ö  
Maximera  miljövänlighet Ö  
Erbjuda variationsmöjligheter Ö  
Äga självklarhet Ö  
Tåla miljö N  
Underlätta reparationer Ö  
Tåla  klimatvariationer N  
Minimera  vikt Ö  

 
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig  Ö = önskvärd   
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Funktionsområde: Marknadsföring    Bilaga 4 
5(5) 

 
 

Funktion  klass Anmärkning 
Öka försäljningsvolym Ö  
Tilltala  målgrupper Ö  
Erbjuda målgruppsanpassning Ö  
Uttrycka prisvärdhet Ö  
Uttrycka kvalitet N  
Skapa marknad Ö Ny 
Skapa efterfrågan Ö  
Skapa intresse Ö  
Understryka NOLA N Formspråk 
Skapa förtroende N  
Skapa trend Ö  
Starta kult Ö  
Sprida kännedom Ö  
Markera identitet N  
Skapa egenvärde Ö  
Skapa produktfamilj Ö  
Stressa konkurrenter Ö  
Äga produktnamn Ö  
Framhäva material Ö  
Motstå nedsmutsning Ö  
Uttrycka  enkelhet N  
Underlätta exportförsäljning Ö  
Optimera livslängd N  
Underlätta transport Ö  
Ange mönsterskydd N  
Öka köplusta Ö  
Skapa märkesmedvetenhet Ö  
Skapa nyhetsvärde Ö  
Inge trygghet Ö  
Uttrycka ursprung Ö  
Äga användbarhet N  
Äga  självklarhet Ö  
Framhäva styrka Ö  
Maximera   enkelhet N  
Ange tillverkare Ö  

 
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig  Ö = önskvärd   
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Carl Malmstens CTD, Linkpings Universitet 
Bilaga 5 

Frågeformulär/intervju              
               
Stockholm 2007-03-3 
Examensarbetet      
Hej !  
Mitt uppdrag/design brief  
Hej mitt namn är Matilda Lindblom. Jag studerar mitt tredje år på Malmstens till formgivare. Som sista års elev 
utför man varje år ett examensarbete tillsammans med ett etablerat företag. Jag ska samarbeta med Nola Design 
AB som utvecklar och säljer produkter för publika miljöer-huvudsakligen för utomhusbruk men också ibland till 
offentliga inomhusmiljöer. 
Ett område där vi vuxit under senare år är leveranser till dessa mellanzoner som tex köpcentra innebär. 
Ett köpcentra är idag lika mycket ett upplevelsecentrum som en handelsplats där många familjer tillbringar 
många timmar med att äta ,dricka ,shoppa och titta på andra. 
  
Till dessa miljöer men också till andra publika platser som parker ,flygterminaler,bussterminaler behövs 
sittmöbler som fyller olika behov. 
Vi blir mer och mer mobila- vi talar i telefon och arbetar från våra laptops litet överallt! 
Trådlösa nätverk dyker upp på allt fler offentliga platser- 
  
Jag ska alltså formge och konstruera en möbel där man bekvämt,säkert och kanske  
med viss sekretess kan sitta och arbeta med dator  -ute och inne!!! 
  
Detta är en uppgift jag tror har framtiden för sig, men jag behöver din hjälp för att denna möbel ska bli så bra 
som möjligt! 
 

Fyll gärna i dessa tre: 
 
Kön: 
Ålder: 

 Civilstånd: 
 

1. Typ av jobb? 
 

2. Hur länge tror du att du skulle använda en sådan möbel?"?? 
• 0 < 30 min 
• 30min – 1hr 
• 1hr < längre 

 
3. Hur viktigt är det att sitta ostört? På en skala från 1 till 3, där 3 betyder viktigast 

• 1 
• 2 
• 3 

 
4. Arbetsytan? 

• Stor (MKT Större än laptoppen) 
• Liten (Mindre än laptopen, bara en yta som den vilar på, likt ytan på arbetsborden på tågen) 
• Mellanstor (en yta plats för musen brevid och en 15 tums laptop) 

 
5. Måste det finnas plats för musen? 

• Ja 
• Nej  

 
6 Skulle du använda möbeln ute om det regna? 

• Ja 
• Nej 
• Om skydd fanns 
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 matilda lindblom hästholmsvgägen 10 116 44 stockholm matilda.lindblom@gmail.com 0704960442 
 

Carl Malmstens CTD, Linkpings Universitet 
 

 7. Skydd för solen? 
• Tar man med eget? 
• eller anser du att det måste finnas på möbeln? 
• eller räcker det att kunna vrida möbeln mot solen? 

 
 

8 Tycker du det är viktigt satt sitta högt?? 
• Ja 
• Nej 

 
9. När använder du en sådann möbel?(kryssa gärna I flera) 

• Park 
• Flygplats 
• Köpcentrum 
• Allmänt utrymme för att arbeta, exempelvis bibliotek m.m?? 

 
 10 Ryggstöd? 

• Ja 
• Nej 

 
 

11. Eluttag är det nödvändigt för den tid man använder möbeln? 
• Ja 
• Nej 

 
 

12. Finns det en framtid för möblen, kan du se dig själv I väntan på flyg, under lunchen använa en 
sådann typ av möbel? 

• Ja  
• Nej 

 
 

 
Jag har tagit beslutet att möbeln ska stå I ett utrymme innomhus/utomhus där det finns ett trådlöst nätverk, 
så nätverksutttag ska inte vara nödvändigt!! 

 
 
 
STORT TACK för din hjälp och för att du underlättar och gör mitt examensjobb lättare! 
 
Jag lovar att komma tillbaka hur resultatet blev, du är varmt välkommen att komma hit den 23-27 maj  på 
vårutställning, då möbeln ställs ut!!!! 
 
 
Vänliga hälsningar: Matilda Lindblom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matilda lindblom hästholmsvgägen 10 116 44 stockholm matilda.lindblom@gmail.com 0704960442 
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  bilaga 6 
Resultat av frågeformulär, 13 personers svar. 
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Kön kille tjej kille kille tjej kille kille 

Älder 30 28 28 55 45 30 38 

Typ av jobb 

software 
designer, 
erikssons 

student/lärar
e itkonsult

data 
konsult lärare

itkonsul
t 

data 
konsu

lt 

Användningstid 30min-1hr 30min-1hr
30min-

1hr 30min-1hr
30min-

1hr
30min-

1hr 
30min

-1hr 30min-1hr

Ensam flera ensam 
beroende på 

jobb/privat ensam ensam

beroende 
på 

jobb/priv
at ensam 

ensa
m ensam

Sekretess vikti? 1-
3 (3 mer viktig) 3 3, jobb 3 2 2, jobb 3 2 3
Arbetsytans 
storlek 15tums dator 15 tumsdator

15 
tumsdato

r 15 tum

15 
tumsdato

r

15 
tumsda

tor 
15 

tum 15
Musmatta viktig? nej nej nej nej nej nej nej nej
Regnskydd? 

nej, är inte ute 
då vore bra nej nej vore bra nej nej nej

Solskydd? 

ja. Men 
vridningsbar 

funkar ja
ja, vrida 

funkar vrida ja
ja, vrida 

funkar vrida vrida

komfort viktgt ja ja

ja, 
komfort 

viktigt ja ja ja ja ja
Ryggstöd 

ja vore skönt, 
men inget tvång nej ja ja nej nej ja n ej

Eluttag 
vore bra, men 

inget tvång  Ja nej nej Ja nej nej nej
Framtidshopp om 
möbeln JA Ja JA ja Ja JA ja ja
Användningsområ
den K, P, B, U,F,T P,B,U,F,T

 P, B, 
U,F,T flygpats P,B,U,F,T

K, P, B, 
U,F,T 

flygpa
ts KPBUFT

  sara svensson 
annelie 

ivarsson jakob k anders Per O       
Kön 38 tjej kille kille kille       
Älder tjej 28 30 48 55       

Typ av jobb ekonom  konsult itkonsult journalist
datakons

ult       

Användningstid 30min-1hr 1hr
30min-

1hr 30min-1hr
30min-

1hr       

Ensam flera 
beroende på 

jobb/privat ensam ensam ensam ensam       
Sekretess vikti? 1-
3 (3 mer viktig) 1 1 3 2 2       

Arbetsytans 
storlek 15 tumsdator 15 tum

15 
tumsdato

r 15 tum 15 tum       
Musmatta viktig? nej nej nej nej nej       
Regnskydd? vore bra nej nej nej nej       

Solskydd? ja vrida
ja, vrida 

funkar vrida vrida       
komfort viktgt ja ja ja ja ja       
Ryggstöd nej ja nej ja ja       
Eluttag Ja nej nej nej nej       
Framtidshopp om 
möbeln Ja ja JA ja ja       
Användningsområ
den P,B,U,F,T flygpats

K, P, B, 
U,F,T flygpats flygpats       
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Bilaga 7 
Mail från Matilda Lindblom till Johan Hedbrant, vetenskapsteorilärare på Linköpings 
Universitet.<johhe@ikp.liu.se Onsdagen 28/02/07 
 
Hej Johan! 
 Jag läser på Malmstens och hade för ett tag sedan en kurs med dig, du kommer säkert ihåg 
mig men för att friska upp minnet så heter jag Matilda Lindblom och går mitt tredje år på 
Malmstens formgivninglinje i Stockholm.  
 
 Hoppas att allt ät bra med dig, jag håller just nu på med mitt examensarbete som är för Nola, 
jag ska skicka ut ett lite frågeformulär för att komma åt problemet och undersöka vad de som 
använder en sådan här möbel har för behov.  
  
Jag har satt samman följande frågeformulär som även förklara mitt projekt lite mer detaljerat 
och ingående, så att du förstår vad allt handlar om. Tror du att du skulle kunna ta dig tid att 
läsa igenom dessa frågor och komma med synpunkter hur man bör ställa upp ett 
frågeformulär då jag inte är så van vid detta.  
  
MVH Matilda 
________________________________________________________ 
Hej! 
Formuläret ser hyfsat ut! De behöver inte se ut på nåt särskilt sätt, mest vill man väl kanske ha 
överblick över vad man ska svara på. 
 
Fundera på följande korta tankar som dök upp i huvudet när jag läste igenom texten första 
gången. 
 
* En kort mening där Du presenterar Dig själv: 
"Jag heter Matilda Lindblom och går mitt tredje år på Carl Malmstens formgivninglinje i 
Stockholm. Jag ska tillsammans med Nola Design AB formge och konstruera en möbel där 
man bekvämt och tryggt kan sitta lite ostört och arbeta med dator. Nola Design AB utvecklar 
och säljer produkter för... osv 
* Skriv som om möbeln inte fanns: "Hur länge tror Du att Du skulle använda en sådan 
möbel?" 
* Sekretess kan även vara annat, t.ex. att ingen avlyssnar ens trådlösa nättrafik -- kan man 
skriva: "Hur viktigt är det att sitta ostört?" 
* Vad heter en fingermus -- TouchPad? (vet ej) 
* Solskydd/regn/utomhus -- kolla lite enkelt om en laptop går att använda utomhus 
överhuvudtaget i gassande sol. Är det tillräckligt ljust kanske det inte hjälper ens att sitta i 
skuggan utomhus. Fundera på mervärdet av eluttag vid varje möbel utomhus -- det är 
krångligt att dra el kors och tvärs. Räcker det med nån enstaka station med eluttag? Blir man 
förbannad om det kommer regn i datorn på väg *till eller från* den regnskyddade sittplatsen 
utomhus? 
 
      
Annars ok tycker jag. Jättebra idé med en sån möbel! 
Lycka till! /j 
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    Bilaga 8  
Gör hela Stockholm trådlöst. 
Tillgång till internet har blivit minst lika nödvändigt för samhället som post och telefoni. Flera städer i USA, till exempel San 
Francisco, har påbörjat försök med offentliga trådlösa nätverk. På engelska kallas detta "WiFi" och är ett mobilt internet som 
ligger som ett digitalt moln över staden. Det är alltid tillgängligt, även när invånarna är ute och rör sig. Visionen är att inte 
enbart ge medborgare något eftertraktat och användbart utan även lägga en grund för att stimulera den lokala ekonomin. 
 
Det som utmärker de senaste årens triumfer inom datorvärlden - från webbläsare till interaktiva kartor - är att de ofta har lekts 
fram genom fritt experimenterande. Tillämpningar sprids och utvecklas snabbt eftersom många kan delta i uppfinnandet och 
utprovningen.Om fler människor på en plats har möjlighet att prova ut mobila system finns goda utsikter att framtida mobila 
tjänster utvecklas just där. Detta kan vara en chans för Stockholm. 
 
Det har hittills inte varit ekonomiskt lönsamt att täcka en hel stadskärna med mobilt internet. På begränsade platser går det 
lätt, men att göra nätet vida tillgängligt har visat sig svårare och har heller inte intresserat många internetleverantörer. Bör då 
mobilt internet vara en offentlig nyttighet? Kommunen skulle kunna stå för kostnaden och göra nätet allmänt tillgängligt. 
Även om alla intresserade anmälde sig och betalade finns fortfarande risken att det inte skulle täcka kostnaderna för att 
inkludera hela Stockholm; det är först när även de som inte själva skulle ha kopplat upp sig ser möjligheterna som det blir 
verkligt lönsamt med mobilt internet. Man kan dock oroa sig för öppenheten i ett kommunalt styrt nätverk, och om det 
bekostas av skattepengar finns det risk att vissa kräver att det stängs för trafik av olika slag, från porr till affärsverksamheter. 
 
Mobila nät är inte är gratis (även om de är billigare än kabelbaserade) - någon måste betala för installationen och underhållet. 
Antingen betalar nätkonsumenterna direkt eller så får allmänheten betala via skattesedeln - och då får även de som inte 
använder nätet vara med och bära kostnaden. Kommunala bolag har ofta kunnat konkurrera ut privata initiativ genom att de 
skyddas och får extra skattepengar till verksamheten. Ett gratis statsnät skulle alltså konkurrera ut många nätleverantörer. 
 
I USA har nätleverantörer gått till domstol för att skydda sig från sådana offentliga projekt. Men om samhällsnyttan är stor 
och det är troligt att en verkligt spridd mobil infrastruktur inte kan byggas med privata medel, är det inte orimligt att tänka sig 
att den ändå byggs kommunalt eller statligt. 
 
Problemet med att bekosta denna offentliga nyttighet är varaktigheten. När väl den första entusiasmen lagt sig är risken stor 
att den bara uppfattas som en utgift för kommunen. Fastän nätet mycket väl kan vara grunden för en viktig och 
samhällsmässigt lönsam it-livsstil, kan det reduceras till en kännbar utgiftspost den dag man måste spara. 
En bättre modell kan hämtas från vägföreningarna som dök upp i Sverige under 1800-talet. När vägnätet skulle byggas ut, 
löstes strukturproblemet med hjälp av vägföreningar, där en lokalsamfällighet fick bidrag och vid behov hjälp att bygga upp 
sin del av infrastrukturen som de sedan fick ansvaret för.Samma princip kan användas för de digitala nätverken. Om man vill 
stimulera utbyggnad med centrala medel, bör man ge dessa till lokala organisationer som tar på sig underhållningsansvaret. 
 
Organisationerna anpassar sig då till lokala behov och styrs av dem som har direkt nytta av nätverken. Detta gör även den 
tekniska utvecklingen till ett mindre problem. Olika områden kan prova sig fram, uppgraderingar till ny teknik kan ske lokalt 
i stället för stadsomfattande.På sikt kan mycket väl trådlös datorkommunikation få helt nya och oväntade tillämpningar. Att 
använda internet för telefoni är redan en utmaning för telebolagen, och vida tillgängligt trådlöst internet kan konkurrera med 
många mobila teletjänster. Kanske överlever 3 G enbart på glesbygden, men det är inget argument mot att inte välja en 
lösning som är bättre i en tätort. 
Teknik har en förmåga att springa om allt för detaljerad planering. Det är därför som framtidens it-infrastruktur bör utformas 
flexibelt och lokalt. Då vinner alla och Stockholm kan åter blomma upp som it-stad.  
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     Bilaga 9 
Trådlösa nätverk  
Det blir allt vanligare att bredband kopplas upp med trådlöst bredbandsmodem eller router. 
Och det är inte konstigt med tanke på hur bekvämt det är att dela internet med flera datorer i 
hushållet och även filer och mappar på datorerna. Har även tagit med en intressant artikel om 
trådlösa nätverk. Se Bilaga 9 
 
Fakta 
För att koppla upp dig mot ett trådlöst nätverk behöver du en bärbar dator  

 
Hotspot är en plats där du kan ta emot signaler från ett trådlöst nätverk inom en radie om högst 500 meter. En hotspot utgörs av en 
basstation.  
 
Wlan, "Wireless Local Area Network. Förkortning för trådlöst lokalt nätverk. Förutom användningsområden i hemmet och på kontor, är 
det bärbara datorerna som får den verkliga fördelen med trådlöst nätverk.  
 
"Wi-Fis" är ett annat ord för hotspot men Wi-fi är från början ett säkerhetssystem för dataöverföring inom trådlösa nätverk, men även för 
åtkomsten till själva nätverket.  
 
Router är en slags basstation, ofta för trådlös överföring inom ett hem eller ett kontor. Många användare har dock sin router medvetet 
öppen för att skapa ett gratis trådlöst nät för alla.  

 
Det finns en hel del fördelar med ett trådlöst nätverk. Trådlöst nätverk ger möjlighet till 
mobila arbetsplatser vilket medför en flexibilitet när det går att komma åt nätverkets resurser 
var som helst på arbetsplatsen. 
 
Nackdelarna kan bestå i att säkerhetsfrågan måste lösas, bandbredden ut till användarna - är 
den lika bra som ett trådbundet nätverk? 
 
Ny trend   
Bärbara får inbyggt 3g, Att alltid kunna ansluta sig till nätet, oavsett var du befinner dig, blir 
ett allt viktigare krav både privat och i tjänsten. Det har givetvis också datortillverkarna 
förstått och när nu 3g-utbyggnaden äntligen tagit rejäl fart börjar också datorer med inbyggt 
3g-stöd dyka upp. I Sverige har 3 öppnat det första snabba 3g-nätet och räkna med att det 
framöver blir allt vanligare med samarbeten mellan mobilleverantörer och datortillverkare där 
du med din dator (med inbyggd sim-kortplats) får ett simkort och 3g-abonnemang. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20Källa: Spray, nätföretagen och DN 
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.81758 Av Joakim Bergström 
http://www.tre.se/ 
http://copyriot.blogspot.com/2005/08/fria-stadsnt.html 
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