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-  hur ter sig produktutveckling inom olika designområden och vilka blir 
följderna och konsekvenserna av en aktiv produktutveckling över tid



sammanfattning

Produktutveckling, produktvård eller produktuppdatering har länge förekommit inom alla olika typer 
av branscher, den ter sig olika vilket speglar resultatet. Ett exempel på detta är att bruksföremål ersätts 
av den produktutvecklade modellen tillskillnad från möbelområdet där utvecklingen oftast resulterar i 
nya produkter jämte deras förlagor. 

Produktutveckling är väsentlig oavsett designområde och gynnar såväl producent som konsument. Ur 
konsumentens perspektiv kan produktutveckling innebära trygghet, något man tidigare trivts med har 
utvecklats till något förhoppningsvis ännu bättre. Sakerna vi känner igen och har en relation till har 
effektiviserats, förbättrats och förskönats efter samtidens rådande ideal. För producenter kan produkt-
utveckling ge upphov till effektiviserade och mer miljöanpassade tillverkningstekniker samt mindre 
ekonomiskt risktagande i förhållande till att lansera en helt ny produkt. 

Syftet med den här rapporten är att på ett undersökande och analyserande sätt beskriva begreppet 
produktutveckling över tid. Vad blir följderna och konsekvenserna av en aktiv produktutveckling och 
hur ter sig produktutvecklingen inom olika designområden, hur kan den spegla vår samtid kontra 
dåtid. Som underlag till detta beskrivs dels tre olika exempel av tidigare genomförda produkt-
utvecklingar inom olika ämnesområden. Dels undersöks begreppet produktutveckling i examens-
arbetets projektdel som genomförts i samarbete med Gemla Fabrikers AB och formgivare Åke 
Axelsson.
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abstract

Product development, product care or product updates has for a long time been part of all branches 
involving a product and the result show variations in how this take form. One example is that utility 
goods become replaced throw product development, unlike the field concerning furniture where 
development reflects a result of new products beside its precursor. 

Product development is important regardless the field of design and benefits both the producer and 
the consumer. Throw a consumer perspective product development could result in feeling a secure 
emotion towards a known product that has evolved into something new and hopefully better product. 
Products we recognize and have a relation towards have been improved, become more effective and 
embellished to modern ideals. For producers product development can result in more effective and 
environment friendly manufacturing and result in taking less of a finically risk in introducing a new 
product.

The purpose of this rapport is to investigate, analyze, and describe product development in a 
perspective over time. What are the consequences of product development and what form does product 
development take in different fields of design, how will product development reflect the past in the 
present. As basis I will use three different examples of product development that has been carried out 
in different product fields. I will also investigate the concept of product development as part of my 
graduation work and part of my graduation project which has been done in collaboration with Gemla 
Fabrikers AB and the designer Åke Axelsson.     
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förord

Under vårterminen 2009 har jag, Sara Åkersén, i ett samarbete med Gemla Fabrikers AB genomfört 
mitt examensarbete på kandidatnivå i Möbeldesign vid Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings 
Universitet. Min kontaktperson på Gemla har varit platschef Christer Holden och min externa handle-
dare har varit möbelformgivaren Åke Axelsson. Denna rapport är en del av mitt examensarbete och 
min hand-ledare genom detta arbete har varit läraren Daniel Östman. 

Tankar och idéer rörande upplägg på examensarbete är något som funnits med under den senare 
hälften av mina studier på Carl Malmstens. Vid höstterminens start 2008 började jag aktivt 
konkritisera mina idéer med vägledning av utbildningens konstnärlige ledare Mikael Löfström. 
Det stod snabbt klart att jag ville genomföra mitt examensarbete tillsammans med en möbelproducent 
med inriktning på trä. Dels för att få en verklighetsanknytning i arbetet och dels för att samarbeten 
mellan examensstudenter och företag tidigare visat sig lyckosamma där resultatet satts i produktion. 
Att dessutom arbeta i trä kändes som en naturlig avslutning på mina studier vid Carl Malmstens. 

Jag vill passa på att tacka samtliga ovannämnda personer för visat engagemang och goda råd. 
Jag vill speciellt tacka Åke Axelsson, dina synpunkter har varit ovärderliga.
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1. inledning

1.1 Bakgrund
Produktutveckling är ett brett och intressant begrepp som kan appliceras på många olika typer av 
produkter och användningsområden. Med produkt kan man avse fysiska produkter (artefakter) som 
kan köpas och hanteras fysiskt, men man kan också avse olika typer av tjänster som utbyts mellan 
köpare och producent eller varför inte ett marknadsmässigt budskap eller företagsidentitet. Produkt-
utveckling, produktvård eller produktuppdatering har länge förekommit inom alla olika typer av 
branscher, den har tett sig olika vilket också har speglat dess resultat. 

Vi lever idag i ett samhälle där informationsflödet sköljer över oss och där vi allt oftare identifierar 
oss med de saker vi omger oss av. Anledningen till att vi gör detta beror antagligen på att vi behöver 
någonting att hålla fast vid i den våg av nya produkter, varumärken etc. som ständigt sköljer över oss. 
Att vi som formgivare arbetar för att skapa jämvikt mellan ”nya” och ”uppdaterade” produkter kan 
möjligtvis vara ett sätt att tillgodose marknadens önskemål.

1.2 Syfte och frågeställning
Rapporten syftar till att undersöka begreppet produktutveckling över tid. Hur ter det sig inom olika 
designområden och hur kan produktutvecklingen spegla vår samtid kontra dåtid. 

1.3 Avgränsningar
Jag har själv valt ut de tre exemplen rörande produktutveckling som behandlas i huvuddelen och 
resultatet är således baserat på dessa. Valen av dessa är slumpmässiga och baserade på min egen 
nyfikenhet. Hade andra val av exempel gjorts hade resultatet speglat dessa och möjligtvis givit ett 
annat resultat.
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1. inledning

1.4 Metod och källor
Examensarbetes projektdel bestod i att produktutveckla en av böjträmöbelföretaget Gemla 
Fabrikers AB (hädan efter Gemla):s stolsmodeller. En stol som har sitt ursprung i tidigt 1900-tal och 
sedan dess omarbetats vid ytterligare ett tillfälle under 40-talet. Projektets uppdrag utformades till-
sammans med Gemla och handledare Åke Axelsson (verksam möbelformgivare). Projektet har till 
uppgift att undersöka frågeställningen och kommer ställas i jämförelse med de tre övriga exemplen på 
produktutvecklingar.

Projektdelen har genomförts efter min personligt utarbetade designmetodik och arbetet med rapporten 
har fortlöpt parallellt. De källor jag använt mig av har bestått av artiklar, bilder och intressanta uppslag 
från kunskapens bank, Internet. Jag har även använt mig av en del tryckt litteratur. Samtliga referenser 
och källor hänvisas via fotnoter. Samtliga bilder benämns som figurer men kommer inte källhänvisas i 
huvuddelen utan detta återfinns i figurförteckningen  Jag kommer också referera till samtal och möten 
med Gemla samt mina handledare som varit av största vikt, dessa referenser kommer ej att käll-
hänvisas med hjälp av fotnoter utan kommer istället anges direkt i brödtexten.

1.5 Struktur
Huvuddelen börjar med en redovisning av tidigare genomförda produktutvecklingar inom olika 
designområden. Detta efterföljs sedan av mitt eget projekt och arbetet kring detta. Rapporten fortsätter 
sedan med en analys och en avslutande diskussion i kapitlet Resultat. Hela arbetet avslutas sedan med 
referenser och som bilagor till arbetet finns Uppdragsformulering/Projektplan/Tidsplan samt 
Designförslag till Gemla.
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2. huvuddel

2.1 Bakgrundsbeskrivning
Design hör ihop med livet självt. Den finns överallt, och den sätter sin prägel på våra liv och vårt sam-
hälle, historiskt, i nuet och i framtiden. Alla ting som formas av oss människor, ofta med naturen som 
inspirationskälla, är designade på ett eller annat sätt.1

Produktutveckling är ett brett och intressant begrepp som kan appliceras på många olika typer av 
produkter och användningsområden. Med produkt kan man avse fysiska produkter (artefakter) som 
kan köpas och hanteras fysiskt, men man kan också avse olika typer av tjänster som utbyts mellan 
köpare och producent2 eller varför inte ett marknadsmässigt budskap eller företagsidentitet. Närmast 
följer tre olika exempel på produktutvecklingar inom olika ämneskategorier.

2.2 Arlakon – från skyddsmärke till varumärke
Kossan som varumärke för det som idag är Arla Foods har används sedan 1887, alltså i mer än hundra 
år. Utseendet på kossan har skiftat under åren, och dagens Arla Ko är ett av Sveriges mest kända varu-
märken.

Arla Mejeriförening bildades 1881 av ett 30-tal bönder inom 
Odensvi. Föreningen hade inte någon kossa som varumärke men 
det hade däremot Stockholms Mjölkförsäljnings AB, som redan 
1887 fick skyddsmärket ”Flickan med kon” inregistrerat som 
varumärke. Det skulle borga för god hygien och noggranna 
kontroller. 1915 bildades Lantmännens Mjölkförsäljnings-
förening (Mjölkcentralen, hädan efter MC) som då övertog 
skyddsmärket, främst som en garantistämpel. Märket flyttades in 
i en oval och såväl flickan som kon moderniserades några gånger 
under årens lopp. Som symbol för företaget och avsändare på 
produkter och i annonser användes skyddsmärket tillsammans 
med hela ordet Mjölkcentralen eller MC.

På 40-talet ville MC:s reklamman Karl Thunberg modernisera 
skyddsmärket och göra det till ett mer renodlat varumärke. Man 
ville ta fram en mer stiliserad träkossa, och uppdraget att utforma 
den gick till tecknaren Sten Calding. En snickare gjorde sedan 
kossan i trä med ett MC-märke i koskällan. Kossan fanns i olika 
varianter som kunde köpas för tre kronor på mejerierna. Dessa 
gamla MC-kossor återfinns än idag på auktioner och i prylbodar. 3 
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1. Designmedvetenskap (2004). Utgiven av Vetenskapsrådet
2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Produktutveckling
3. http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/Article.aspx?id=2004&ArticleID=1969&CategoryID=336&epslanguage=SV

Figur 1. Skyddsmärket garanterade god 
hygien och stränga kontroller

Figur 2. Från MC-kossa till Arlakossa
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MC-kossan inregistrerades som varumärke 1949 och den började dyka 
upp på förpackningar, skyltar, bilar och i annonser. Några normer för 
hur den skulle se ut fanns inte, så kossan fick röra sig, hoppa och skutta, 
vara julbock – allt var tillåtet. Men i och med att marknadsföringen 
intensifierades i slutet av 1960-talet blev kon ett alltmer standardiserat 
varumärke, både till färg och form, och fick allt oftare ersätta MC-
märket. 1973 togs MC-märket i koskällan bort helt och hållet.

Arla blev det nya namnet
1975 antogs det gemensamma namnet Arla, ett namn som förenade 
det nya med det gamla. Det fanns många tankar bakom namnet. Dels 
historien med den gamla mejeriföreningen, som hette just Arla, men 
också för att Arla-Mjölk och Arla-Glass var välkända varumärken och 
begrepp i Göteborg fram till 1964. Dessutom hade namnet Arla även 
använts i Stockholm. 

När företaget bytte namn var det dags att pensionera MC-kossan och 
ersätta henne med en Arlako, som blev lite kantigare i formen. Precis 
som med träkon förverkligades även Arlakon men den här gången i 
plast och som spargris. Träets tid ansågs vara förbi, eller rättare sagt för 
dyrt.

Arlakon som varumärke fanns, precis som MC-kon, i en oval men 
namnet Arla sattes på sidan av kon istället för i koskällan. På det viset 
såg varumärket ut ända fram till 1992, då ovalen försvann, och det
istället placerades två streck under kon. 1998 försvann även strecken, 
och därefter har Arlakon fått sväva fritt i luften. Däremot finns det en 
manual med strikta regler för hur hon får användas.

I samband med fusionen år 2000 med danska MD Foods, där det nya 
företagsnamnet blev Arla Foods, försvann Arlakon som företagslogotyp 
och ersattes av en grön oval med en smörblomma. Arlakon finns dock 
ännu kvar som varumärke på den svenska marknaden som garanti för 
svensk mjölk3, vilket tyder på att kon fortfarande har en betydande roll. 
Rent formmässigt kan man se tydliga tendenser till att märket blivit 
successivt renare i sitt uttryck med åren. Allt ”onödigt” har plockats 
bort och kon består idag av enkla rena ytor.

3. http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/Article.aspx?id=2004&ArticleID=1969&CategoryID=336&epslanguage=SV

Figur 3.  MC-kossan 1960-tal

Figur 4. Arla-kon, från 1975 
fram till 1992

Figur 6. Arlakon från år 2000 och 
fram till idag.

Figur 5. Arla-kon, från 1992 fram 
till 1998
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2.3 Stringhyllan fyller 60 år
Historien om hyllan börjar redan i början av 40-talet då Nisse Strinning som en del i ett elevarbete på 
KTH tog fram ett diskställ. Företaget Elfa som i samma veva grundats av Arne Lydmar köpte kon-
struktionen och började tillverka diskstället Elfa. Deras sortiment baserat på punktsvetsad järntråd med 
plastöverdrag växte så småningom, det blev trådbackar, papperskorgar och hyllor.

Idén till själva Stringhyllan kläckte Nisse Strinning när det behövdes en hylla hemma i badrummet. 
Rättigheterna till Stringhyllan kom aldrig Elfa tillgodo. Istället var det Bonniers Folkbibliotek som 
hade utlyst en tävling då man ville skapa en bokhylla att stoppa Bonniers lågprisböcker i. Hyllan blev 
således rumsren och flyttade ut i vardagsrummen världen över. 

Under 50-talet startade Nisse Strinning firman String Design AB och ställde bland annat ut på H55 i 
Helsingborg. 1959 flyttade Strinning till Schweiz och startade Deutsche String och hyllan sålde som 
smör i solsken. Ett tag fanns till och med en återförsäljare på Jamaica. 

Nisse Strinning var verksam långt in på 2000-talet och hade ständigt nya idéer om hur man kunde göra 
möbler och vardagsföremål mer användarvänliga och funktionella. Nisse Strinning avled 2006, 89 år 
gammal.4

4. http://www.nyheterna.net/mitt_i_maanaden/stringhyllan_fyller_60_aar__1

Figur 7. Annons införd i “Allt i Hemmet” 
nr 11 november 1958 

Figur 8. Arkitekten Nisse Strinning
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2005 började Stringhyllan nyproduceras igen efter några decennier i skymundan. Den går idag att få 
i en rad olika hyllfärger, material och mått som tidigare inte var möjligt. Den klassiska designen med 
svarta eller vita gavlar och trärena hyllplan är inte längre populärast, istället är det den produkt-
utvecklade helvita modellen som faller kunden bäst i smaken. Förutom att hyllan har produkt-
utvecklats under tiden har det dessutom kommit till en ny modell till serien. String Pocket som är 
lämpad för just pocket böcker. 5

I år firar Stringhyllan 60 år och i och med det har man dessutom tagit fram i samarbete med form-
givaren Mats Theselius en begränsad och numrerad jubileumsutgåva i guld och palisander.

Figur 9. String Pocket

Figur 10.  String system

Figur 11. String helvit Figur 12. String 60 år

5. http://ltz.se/nyheter/bostad/1.506738
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2.4 Kobra telefonen
Ericsson är ett av världens ledande telekommunikationsföretag. I början på 1890-talet började 
Ericsson tillverka telefoner av egen design och 1909 lanserade dem världens första telefon med klyka. 
På 1930-talet ville man komma bort från telefonernas metallhölje och man utvecklade en modell med 
ett skal av backelit, vilket ansågs väldigt revolutionerande. 

Mellan 1940 och 1954 formgav och utvecklade Hugo Blomberg, Ralph Lysell och Gösta Thames ännu 
en banbrytande modell åt Ericsson, nämligen Ericofonen, även känd som kobran. Denna ovanliga och 
framsynta telefonmodell var utformad som en enda enhet med integrerad hörlur, mikrofon och 
nummerskiva. Ericofonens design, som utnyttjade nya, lättviktiga material som plast, gummi, och 
nylon, möjliggjordes av teknologins tilltagande miniatyrisering.6

I början var försäljningen främst inriktad på att sälja den nya kobratelefonen till sjukhus och andra 
institutioner med sängliggande patienter, som av naturen har svårt att använda de stora, tunga bords-
telefonerna som var tvungna att manövreras från ovansidan. Men redan 1956 släpptes telefonen för 
försäljning till privata hem och snabbt spreds telefonen med 18 olika kulörer över stora delar av 
Västeuropa och Australien. Ericsson fick kämpa länge för att ta sig in på den eftertraktade amerikanska 
marknaden, anledningen var Bell Telefon: s monopol i USA. Man var rädd att telefonsystemet skulle 
ta skada av utländska telefoner och därför förbjudit dessa. Efter långa förhandlingar 1959 lyckades 
man ändå få tillgång till amerikanska privatkunder och efterfrågan ökade snabbt. 

Innan lanseringen i USA gjorde man en del produktutvecklingar, hittills var telefonen gjuten i två skal 
som sedan limmades ihop. Med en ny typ av maskin kunde man nu gjuta hela skalet i ett stycke, vilket 
innebar besparingar i produktion och bättre finish. 

6. Charlotta & Peter Fiell (2002), Skandinavisk Design, Taschen

Figur 13.  Några av Ericofonens olika färger Figur 14.  Annons för Ericofonen
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Modellen var skojig men ändå elegant och var under tre decennier den populäraste allt-i-ett-telefonen.7 
I början av 1970-talet introducerades en uppdaterad knappversion av Kobratelefonen under namnet 
Modell 700. Denna moderna design med sin eleganta men ändå kantiga form uppvisade den djärvt 
grafiska kontur som var karaktäristisk för så många industridesignprodukter vid den tidpunkten. 

Den sista Kobratelefonen tillverkades 1973, varefter telefonens liv som designklassiker inleds. Sedan 
Millennieskiftet har Kobratelefonen upplevt sin renässans världen över. Samlare från hela världen gör 
allt de kan för att få tag i de upp emot 90 olika färgkombinationer som funnits genom tiderna. 

Med anledning av att telefonen är omåttligt populär valde Telia att göra en uppdaterad version lagom 
till 50 års jubileumet, 2007. Den nya Kobran har många släktdrag från sin gamla förlaga men med en 
egen karaktär och med ett modernt formspråk. Den nya kobratelefonen har tagits fram av Stockholms-
företaget Myra Industriell Design. Designföretaget har förenat den klassiska designen med modern 
teknik och med en vision om att den ska bli lika uppskattad som sin föregångare.

Den nya Kobran har en spänstig form som med slank och markerad midja sträcker sig upp från sin 
bordsyta. Den har en högblank finish som i kontrast mot telefonens matta partier skapar ett intressant 
möte. Den nya Kobran har försetts med en stor display och en rad praktiska funktioner som tidigare 
inte fanns, dock är den fortfarande inte sladdlös. Alla funktioner kan skötas med ett fåtal knappar på 
ovansidan runt displayen, men en komplett knappsats finns dold på telefonens undersida.8

7. http://livsstil.dk.msn.com/bolig/reportager/article.aspx?cp-documentid=10691287
8. http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/telia-kobra-har-oemsat-skinn-174312

Figur 15.  Kobratelefonen 1950 Figur 16.  Kobratelefonen 1973 Figur 17.  Kobratelefonen 2007
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2.5 Produktutveckling med Gemla Fabrikers AB

2.5.1 Gemlas Historia
Gemlas 145-åriga historia inleddes med leksaksepoken 1861 i Stockholm, då grundaren Alexis 
Westerdahl ville pröva möjligheten att tillverka pedagogiska leksaker i konkurrens med de importerade 
tyska. Tillverkningen flyttades till orten Gemla söder om Växjö, där bränder och ännu en flytt till järn-
bruksorten Diö, ledde till namnbyte, ”Gemla Fabrikers Aktiebolag” och ny inriktning mot möbel
tillverkning. 

Michael Thonet uppfann tekniken att böja trä med ånga och när patentet blev fritt började flera fabriker 
tillverka de berömda böjträmöblerna. Det var först när de österrikiska mästarna kom invandrande med 
sin kompetens till Gemla, som det blev fart på möbeltillverkningen omkring 1910-talet. Även kontors-
möbler och trädgårdsmöbler blev viktiga produkter. 

På 1910-talet blev Gemla Fabrikers ”svenska mästare” på teater- och biografstolar, klaffstolar, rull-
stolar och dessutom tillverkades tennisrackets. Vid Stockholmsutställningen 1930 spelade Gemla en 
av birollerna. Med åren har företaget bland annat samarbetat med arkitekter som Carl Bergsten, Uno 
Åhrén, Sigurd Lewerentz, Carl Malmsten, Peter Celsing, Nisse Strinning, Sonna Rosén, Yngve 
Ekström, Poul M Voulter, Jack Ränge, Åke Axelsson och Olle Andersson. Bland inredningsarkitekter 
har Gemla haft ett aktat namn. Gemla Fabriker har haft goda exportframgångar, som dock avtagit de 
senaste decennierna. Företaget gick i konkurrs i september 2003 efter ökad konkurrens från öst- och 
Centraleuropa och vikande konjunkturer för svensk möbelindustri.

Idag drivs Gemla Fabrikers AB av nya engagerade ägare. AB Möckelns Sågverk och Widings El AB i 
Älmhult, som 2006 firade ännu en milstolpe i företagets växlingsrika historia i den intressanta funkis-
fabriken vid Möckelns strand. 9

2.5.2 Uppdraget

9. Margareta Artéus Thor (2006), Gemlas Värld, Frommens Förlag
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Karmstolen Cattelin, som är en modell ur Gemlas befintliga sortiment härstammar från Thonets stol 
Nr.23 från 1800-talets senare hälft. Stolen omarbetades varsamt av arkitekten Axel Kandell vid 
renoveringen av den kända restaurangen Cattelin (1948). I och med omarbetningen av stolen har man 
moderniserat formen och ökat bekvämligheten efter dåtidens ideal.10

Uppdraget som jag, i samråd med Åke Axelsson och Gemla, arbetade fram tog avstamp i företagets 
gedigna historia, som de värnar mycket om. En förutsättning för att Gemla ska bibehålla sin ställning 
på marknaden och växa som företag är att man vågar satsa. Både gällande produktionsprocessen och 
produktutbud. Målsättningen med uppdraget var att ta fram ett designförslag på en uppdaterad version 
av den klassiska stolen Cattelin som i dagsläget känns aningen klumpig i uttrycket. Stolen har 
dessutom väldigt kraftiga rundningsradier i samtliga kanter vilket gör att stolens alla ytor smälter 
samman.

Den nya versionen av Cattelin skulle ha för avsikt att väcka uppmärksamhet samtidigt som den skulle 
förtydliga och uppmärksamma Gemlas starka och unika historia som möbelproducerande företag. 
Stolen skulle symbolisera nysatsning och starka framtidsvisioner för Gemla, en ”eyecatcher” som 
väcker nyfikenhet och signalerar nytänkande. Stolen skulle dessutom bidra till ökat intresse för 
befintligt produktutbud.

Stolen skulle besitta en egen stark karaktär men ha tydliga kopplingar och referenser till Thonets stol 
Nr 23 och Gemlas stol Cattelin. Uttrycket skulle kännas vågat och modernt men trots det inte göra 
avkall på kvalitetskänslan. Det skulle tydligt kännas att stolen fått ett uppdaterat uttryck och att 
historien gör ett nytt avstamp i 2010-talet. Materialet skulle precis som tidigare i huvudsak bestå av 
trä men uppkom idéer rörande intressanta materialmöten var detta ingen omöjlighet. Produkten skulle 
fortfarande fungera i restaurangmiljöer men även i andra typer av offentliga sammanhang 
(se bilaga 1). 

Figur 18. Thohet stol nr 23 Figur 19. Gemlas stol Cattelin

10. Margareta Artéus Thor (2006), Gemlas Värld, Frommens Förlag
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2.5.3 Inspiration
Dessa bägge inspirationskällor blev startskottet för gestaltningsarbetet i projektet.

Muji manufactured by Thonet
Vid Tokyo Design Week i september 2008 presenterade den japanska livsstilskedjan Muji tillsammans 
med Thonet en ny version av bland annat den i år 150 år gamla klassikern Thonet Nr. 14 som fort-
farande är i produktion. Bakom projektet ligger Thonets Creative Director, James Irvine. Samarbetet 
kommer utvecklas och i framtiden kommer fler modeller uppdateras. Bakgrunden till samarbetet är 
enligt Roland Ohnacker, VD för Thonet GmbH, strategiskt. Thonet vill nå ut till en yngre målgrupp 
och är övertygad om att samarbetet kommer leda till att målgruppen även får upp ögonen för Thonets 
övriga sortiment.11

A660 ”the loop chair”
Även denna stol för Thonet ligger James Irvine bakom. Utgångspunkten i designen är den karaktär-
istiska loopen. Det halvtransparenta nätet i sittskålen ger stolen en naturlig lätthet och blandningen av 
material gör att böjträtekniken tar ett kliv in i kontoret.12

Figur 20. Dåtid kontra nutid Figur 22. Muji stolFigur 21. Muji stol uppifrån

11. www.thonet.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=484&Itemid=&lang=en
12. http://www.thonet.de/component/option,com_produkte/task,download/did,63/lang,en/suchkat,53

Figur 23. A660 svart lackad Figur 24. A660 natur med svart nät
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2.5.4 Gestaltning
Första periodens skissarbete resulterade i en rad bra och mindre bra idéer gällande produkt-
utvecklingen. De cirka 20 konceptskisserna kategoriserades för att på ett lättare sätt kunna utvärdera 
och dra slutsatser om vad som egentligen skulle behöva utvecklas. Kategorierna var:
1. För konstnärlig
2. Alldeles för långt ifrån originalet, (kan lika bra rita på en helt ny stol)
3. Lite väl långt ifrån originalet men ändå trevligt
4. Naturligt utvecklingssteg

Slutsatserna som drogs efter det första arbetet handlade om att det var av vikt att stolen fortfarande 
skulle kännas igen och om man jämförde den nya versionen med dess tidigare upplagor skulle man 
tydligt se referenser och likheter. Samtidigt som det tydligt skulle framgå att det skett en produkt-
utveckling av modellen och att den nya stolen kändes nutida. 5 stycken av skisserna hamnade i facket 
”Naturligt utvecklingssteg” och med dessa fortsatte arbetet. 

Figur 25. Exempel kategori 1 Figur 28. Exempel kategori 4Figur 27. Exempel kategori 3Figur 26. Exempel kategori 2
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Eftersom resultatet av det första arbetet innebar relativt små justeringar av stolen bestod det resterande 
arbetet av avvägningar rörande proportioner och dimensioner men också om komforten. Ett antal 
hållpunkter listades som det behövdes ta ställning till.

- Göra sits och sarg lite smäckrare för att ge stolen ett nättare uttryck?
- Låta stoppningen vara mer kompakt och på så sätt få den tunnare?
- Göra sitsen smalare, ta bort radier på långsidorna?
- Ta bort ringen under sitsen för ett “renare” uttryck?
- Låta frambenen vara raka men ändå konande?
- Flytta ut frambenen närmare sargen?
- Låta armstöd och stag mötas på något sätt?
- Arbeta igenom formen på armstöden?
- Ska ryggbricka och armledare vara samma stycke?
- Minska dimensionen på bakbenen?
- Bör ryggen göras något högre för att ge stolen mer spänst och komfort?
- Om stolen blir mindre bör då armstöden kortas av?
- Applicera ett nytt material i sits och rygg?
- Arbeta med ett lite mer kantigt uttryck som kontrast till det böjda? 

Figur 29. Stolen Cattelin
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Förslaget jag sedan presenterade för Gemla var en nättare och spänstigare version av stolen Cattelin. 
En stol som känns nutida men ändå har tydliga referenser till den allra första modellen. 

Förslaget löd:
Den kanske största förändringen innebär att ringen 
under sitsen tas bort. För att kompensera detta 
breddades sargen en aning men dimensionen på ramen 
runt stoppningen minskas. Frambenen byts ut mot rakt 
konade samt flyttas ut och placeras i framkant med 
sargen. Stoppningen byts också ut mot ett mer 
kompakts skum som ger ett kantigare uttryck. 

Formen på sitsen blir kantigare och minskas dessutom 
i omfång. För att rygg/armstödet skall bli proportion-
erligt med sitsen smalnas även det ner en aning och 
följer sitsens form. Armstöden kortas av och får ett 
kantigare avslut. 

Det tidigare armstödets svulst i övergången till 
ryggstödet tas bort och armstödets bredd ökar istället 
gradvis. Hela rygg/armstödet höjs en aning från sitsen 
för att öka komforten, dessutom breddas höjden på 
ryggbricka. 

Övergången mellan ryggstödet och armstödet blir mer 
markant än tidigare och samtliga rundningsradier 
minskas för att ge renare ytor. 

Ryggstödet fasas även på baksidan för att bättre följa 
bakbenets lutning. Bakbenet byts ut mot ett ben med 
mer spänst i. Benet behåller sin rundning baktill men 
fasas däremot mer på framsidan för att fortfarande 
utgöra en tapp i arm/ryggstödet.

Figur 30. Original Figur 31. Nytt förslag

Figur 32. Original Figur 33. Nytt förslag

Figur 34. Original Figur 35. Nytt förslag
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Som alternativ för kund ska det dessutom finnas 
möjlighet att välja polyesternät i sits. Nätet ska 
även gå att välja som ryggbeklädnad, vilket 
innebär att den klassiska konstruktionen i 
ryggen fortfarande syns genom nätet men 
stolen får ett nytt uttryck. Nätet är tänkt att följa 
de böjda stagen och spänns mellan rygg/arm-
stödet och sitsen.

Gemla ställde sig positiva till samtliga förslag 
utom ryggbeklädnaden. Vi beslutade att avvakta 
med idén och ta upp den igen vid ett senare 
skede i processen när vi sett hur de övriga för-
ändringarna tett sig.

Den första prototypen gjordes i två upplagor till 
utbildningens examensutställningen. Prototyp-
erna färgsattes med tanke på detta och konceptet 
i montern.

Figur 36. Förslag med 
ryggbeklädnad

Figur 37.Förslag med 
nät i sits

Figur 38.Färdig prototyp
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3.1 Analys
Arla-loggan var från början en märkning som stod för en bra kvalitetsmässig produkt. En garanti 
gentemot kund som behövdes lika mycket då som det gör idag, ett liknande exempel är märkningen 
KRAV.13 Uppenbarligen tog märkningen fäste och att sedan omvandla den till ett renodlat varumärke 
var ett naturligt och strategiskt steg. Det man kan se i arla-loggans fall är att kon har följt med genom 
hela historien trots många företagsfusioner. Loggan har alltid funnits där men genom tiden har den 
förändrats, vilket kan påvisa en ständig företagsutveckling samt en vilja att hela tiden uppdatera sig 
och följa samhällets utveckling. 

Stringhyllan har en varsammare produktutvecklingshistoria i jämförelse med arla-loggans men dock 
lika viktig. I Stringhyllans fall arbetar man mycket med återkopplingar till originalet och tar vara på 
historien kring Nisse Strinning marknadsföringsmässigt. Produktutvecklingen ligger i att man tagit 
hänsyn till vad kunden idag förvarar till skillnad mot för 60 år sedan. String Pocket har samma ut-
tryck som originalet men är anpassad i mått till att passa förvaring av pocketböcker. På så sett vidgas 
produktutbudet men formen består. Man jobbar dessutom med en mycket större valmöjlighet i färg-
skala än man gjorde tidigare vilket ligger rätt i tiden och ger kunden större inflytande över sitt köp. 
Att man till 60 års jubileumet tar fram en begränsad upplaga i ett speciellt utförande ger mer en känsla 
av marknadsföringsstrategi än produktutveckling, om man inte väljer att kontinuerligt fortsätta med 
liknande gästspel från kända formgivare som stylister av hyllan. Utvecklingen av produktutbudet 
kommer säkerligen fortsätta även i framtiden i samma anda som tidigare, med utgångspunkt i vad som 
behöver förvaras.

Som industridesignobjekt har kobratelefonen en kontinuerlig produktutvecklingsbana. Antagligen 
beroende på visioner om effektivisering gällande produktion. Den nya modellen som togs fram på 
1970-talet var framför allt en utveckling rent tekniskt med tanke på bytet från nummerskiva till knapp-
sats. Den karaktäristiska och igenkänningsbara formen behölls trots att det gjordes en uppdatering. 
Telias uppdaterade version som lanserades 2007 i samband med 50 års jubileumet är även den mest 
en teknisk utveckling till dagens krav även om formen på den nya modellen är betydligt kantigare än 
originalet. Originaltelefonen är fortfarande otroligt populär och kanske står den populariteten i vägen 
för 2007 års modell eller så är det helt enkelt produktutvecklingen som har varit bristfällig. Original-
modellen har en betydligt starkare karaktär än vad 2007 års modell har, som ser ut som mycket annat i 
vår omgivning.

13. http://www.krav.se/sv/
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Att uppdraget tillsammans med Gemla skulle handla om uppdatering av befintlig produkt kändes 
naturligt, eftersom Gemla precis som ovannämnda exempel har en historia man som företag är stolt 
över och vill värna om. Att stolen Cattelin dessutom redan har en viss produktutveckling bakom sig 
gjorde saken ännu mer självklar. Det karaktäristiska rygg/armstödet kännetecknar stolen och kändes 
nödvändig att behålla men modulera om. Tack vare nätet i sitsen blickar den nya stolen tillbaka till den 
första Thonet stolen som använde sig av rotting i sitsen. Den nya stolen har starkare markerade ytor 
som visar samtliga delar fullt ut. Den nya modellen visar på nytänkande och utveckling för Gemla som 
företag samtidigt som den värnar om historien. 

Det man kan utläsa av samtliga i rapporten beskrivna produktutvecklingar är att man utgått från ett 
fungerande koncept, en form som redan fått fäste hos målgruppen. Att produktutveckla dessa ting är 
ett sätt att förlänga dess livslängd. Fallet med arla-loggan och kobratelefonen liknar varandra i det 
avseendet att originalet inte längre är till allmänhetens förfogande. Det man kan avläsa ur arla-loggans 
historia tyder på att det är betydligt enklare att produktutveckla ett grafiskt koncept än det är med en 
fysisk produkt. Detta antagligen beroende på att utvecklingskostnaderna skiljer sig ämneskategorierna 
emellan. Att företagslogotyper kontinuerligt uppdateras kan därför vara lönsamt med tanke på att man 
som åskådare får upp ögonen för något nytt men som man fortfarande känner igen. Loggan får ett 
nyhetsvärde. 

Likheten mellan Gemla och Stringhyllan är också det påtagligt, originalet finns fortfarande i produk-
tion jämte den nya versionen. Sedan återstår det att se hur länge originalen finns kvar innan den nya 
versionen tar över. Det man också kan utläsa av detta är att kobratelefonen som är ett bruksföremål tas 
över av en ny produkt medan i både Stringhyllan och Gemlas fall innebär produktutvecklingen nya 
produkter. Anledningen till detta skulle kunna vara att möblers upphovsmän har starkare koppling 
mellan formgivare och möbel än vad bruksföremålens upphovsmän har. Det är svårt att föreställa sig 
att t.ex. det danska företaget Fritz Hansen, som gör Arne Jacobsens klassiker Myran16, skulle 
presentera en produktutvecklad stol som har referenser till myran men som en annan formgivare ritat 
om och att dessutom kalla den nya stolen Myran.

14. http://www.fritzhansen.com/content/us/products/chairs/the_ant



3. resultat

formgivare

examensarbete rapport
datum: 090520

sida: 18/38

Sara Åkersén   .  Möbeldesign  .  Carl Malmsten Furniture Studies  .  Linköpings Universitet

3.2 Avslutande diskussion
Vikten av produktutveckling är väsentlig oavsett designområde. Men kanske mer komplex inom 
möbelområdet eftersom det mer ofta än sällan blir helt nya produkter. Produktutvecklingen är något 
som gynnar både kund och producerande företag.

Ur kundens perspektiv
Vi lever idag i ett samhälle där informationsflödet går fortare än någonsin och där vi allt oftare 
identifierar oss med de saker vi omger oss av. Antagligen för att ha någonting att hålla fast vid i den 
våg av nya produkter, varumärken etc. som ständigt sköljer över oss. Produktutveckling kan innebära 
en trygghet för kunden, något man tidigare trivts med har utvecklats till något förhoppningsvis ännu 
bättre. Sakerna vi känner igen och har en relation till har effektiviserats, förbättrats och förskönats 
efter samtidens rådande ideal. Kundens medvetenhet idag är mycket större än tidigare och många 
produkter säljs tack vare att den har en historia.

Ur företagens perspektiv
Med tanke på miljöaspekten och den rådande ekonomiska situationen i världen kan produkt-
utvecklingen spela en ännu större roll än tidigare. Produkterna bör utvecklas på ett sätt som främjar 
miljötänkandet och gör dem hållbara över tid. Materialval, ytbehandlingar och tillverkningstekniker 
som främjar miljön är även det aspekter man bör ta ställning till och som känns som ett naturligt steg i 
produktutvecklingen. Klimathotet och världsekonomin kommer medföra att företagen kommer 
behöva rannsaka sig själva. Man kommer behöva se över de produkter man redan har i sortimentet och 
produktutveckla dessa, vilket kan innebära ett mindre ekonomiskt risktagande än att lansera en helt ny 
produkt. 

Möbelbranschen
Inom möbelbranschen tror jag att produktutvecklingen kommer bli allt viktigare. Vi formgivare måste 
bli bättre på produktutveckling. Vi kan inte leva med visionen om att varje dag ta fram nya innovativa 
produkter som tidigare aldrig skådats, för snart har allt gjorts. Detta innebär inte att vi ska sluta rita 
”nya” produkter men kanske bör det bli någon form av jämvikt mellan ”nytt” och ”uppdaterat”. 
Vi behöver inte slå världsrekord i formgivning varje dag.
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Examensprojekt i samarbete mellan mig, Sara Åkersén, möbeldesignstudent vid 
Carl Malmsten Furniture Studies Linköping Universitet och Gemla Fabrikers AB. 
Kontaktperson på Gemla är Christer Holden och handledare under projektet är 
Åke Axelsson.

Gemla Fabrikers AB är ett fantastiskt företag med en gedigen historia och en 
enorm potential. En förutsättning för att Gemla ska bibehålla sin ställning på 
marknaden och växa som företag är att man vågar satsa. Både gällande 
produktionsprocessen och produktutbud. 

Målsättningen är att ta fram ett designförslag på en uppdaterad version av den 
klassiska stolen Cattelin som idag finns i Gemlas produktutbud (samt ev 1-2 
accessoarer). 
Den nya versionen av Cattelin har för avsikt att väcka uppmärksamhet samtidigt 
som den förtydligar och uppmärksammar Gemlas starka och unika historia som 
möbelproducerande företag. 
Stolen skall symboliserar nysatsning och starka framtidsvisioner för Gemla, en 
“eyecatcher” som väcker nyfikenhet och signalerar nytänkande. Stolen skall 
dessutom bidra till ökat intresse för befintligt produktutbud.

Under projektet skall jag tillsammans med Gemla ta fram fullskaliga 
funktionsdugliga prototyper som jag sedan redovisar vecka 23 vid Malmstens 
Vårutställning.

Projektet sträcker sig över 10 veckor med start den 23 april 2009. 
Jag har förutom ovannämnda handledare tillgång till lärare på utbildningen för 
råd och vägledning samt min interna handledare Daniel Östman. Jag har 
dessutom tillgång till Carl Malmstens verkstäder samt utbildningens 
referensbibliotek.

Produkterna skall formges på ett sätt som främjar miljötänket och gör dem 
hållbara över tid. Materialval, ytbehandlingar och tillverkningstekniker skall även 
det genomföras ur ett bra miljöhänseende.

Produkterna skall ha ett jämförligt pris med Gemlas övriga sortiment och 
produktionsvänligheten är av vikt.

Gemla äger förstahandsrätt till att disponera, visa och inköpa framkomna 
designförslag, under en tid av ett år från presentationsdatum. Upphovsrätten till 
föreslagen design är förslagsställarens egendom tills dess att överenskommelse 
har fattas mellan Gemla Fabrikers AB och Sara Åkersén. Ett prototypexemplar av 
varje föreslagen produkt tillfaller upphovsmannen som referensmaterial.
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“Karmstol modell Cattelin är döpt efter restaurant Cattelin i Stockholm, där den 
använts sedan 1948, då Harry Uhr var källmästare där. Modellen härstammar från 
1800-talets senare hälft då Michael Thonet utvecklade ny teknik för att böja 
massivträ. I fallet Cattelin har man moderniserat formen och ökat bekvämligheten. 
Stolen omarbetades varsamt av arkitekten Axel Kandell vid renoveringen av den 
kända restaurangen (1948).” Hämtat ur boken Gemlas värld, Margareta Artéus Thor.

Stolen skall besitta en egen stark karaktär men ha tydliga kopplingar och referenser 
till Thonets stol Nr. 23 och Gemlas stol Cattelin. Uttrycket skall kännas vågat och 
modernt men trots det inte göra avkall på kvalitetskänslan. Stolen får med fördel 
vara staplingsbar men inget krav. Det ska tydligt kännas att stolen fått ett 
uppdaterat uttryck och att historien gör ett nytt avstamp i 2010-talet.

Materialet skall i huvudsak bestå av trä men uppkommer idéer rörande 
intressanta materialmöten är detta ingen omöjlighet. 

Arkitekter och inredare som vill addera något som väcker ett intresse eller en tanke 
hos åskådaren eller brukaren. Produkten skall fortfarande fungera i 
restaurangmiljöer men även i andra typer av offentliga sammanhang.

Karaktäristisk, vågad, nytänkande, nutid kontra dåtid.
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Gemla, CattelinThonet, Nr.23
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Inledning
1. Tidsplan
2. Omvärldsanalys
3. Insamling av inspirations- och idématerial
4. Skissetapp 1
5. Presentationsmaterial
5. Feedbackgenomgång med handledare Åke Axelsson
6. Ev justering av uppdragsformuleringen samt förankring med Christer Holden

Idéskissbearbetning
1. Skissetapp 1
2. Presentationsmaterial
3. Feedbackgenomgång med handledare Daniel Östman
4. Skissetapp 2
5. Sammanställa presentationsmaterial
6. Feedbackgenomgång med handledare Åke Axelsson
7. Förankring med Christer Holden

Arbete med vald produkt
1. Tester, småmodeller
2. Spikmodell
3. Slutgiltig cad-modulering
4. Ritningsunderlag
5. Prototyptillverkning, besök i Diö
6. Deadline prototyp

Uppföljning av projekt
1. Rapportskrivning
2. Förberedelser vårutställning
3. Fotografering
4. Framläggning
5. Vårutställning
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Mar 13 23 Omvärldsanalys, insamling av inspirationsmaterial
24 Skissetapp 1
25
26 Presentationsunderlag Möte med Åke
27 Justering av uppdragsformuleringen
28 Etapp 1
29

14 30 Skissetapp 1 Möte med Daniel
31 Förankring Christer

Apr 1
2
3 Presentationsunderlag
4
5

15 6 Skissetapp 2, analogt och digitalt Möte med Daniel
7
8 Etapp 2
9 Presentationsunderlag
10
11
12

16 13
14 Presentationsunderlag Möte med Åke
15 Tester, småmodeller Förankring Christer
16 Spikmodell
17
18
19

17 20
21 Milano
22 Etapp 3
23
24
25
26

18 27 Slutgiltig cadmodulering
28
29
30

Maj 1
2
3

TIDSPLAN
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Maj 19 4 Ritningsunderlag
5
6 Rapportskrivning Prototyptillverkning
7
8 Etapp 3
9
10

20 11
12
13
14 Uppföljning av prototyp i Diö
15 Deadline rapport
16
17

21 18 Förberedelser vårutställning
19 Etapp 4
20 Deadline prototyp
21
22
23
24

22 25 Framläggning Fotografering
26
27
28
29
30
31

Jun 23 1
2
3 Vårutställning
4
5
6

TIDSPLAN
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