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Sammanfattning 

Utifrån ett identifierat problem av produktutvecklingsföretaget Prodelox har de tagit fram ett 

examensarbete med syfte att utveckla ett koncept på ett bord och stol. Bordet ska kunna fällas ut 

från väggen och bakom ska det rymmas fyra stolar. I uppfällt läge ska bordet ha en extra funktion, 

den ska ha ett estetiskt värde. Examensarbetet ämnar ta fram olika idéer och lösningar på bord och 

stolar för att sedan välja ut ett koncept. Idén med ett bord på väggen med stolar integrerade grundar 

sig i dagens samhälle. Allt fler bor på en liten yta av olika orsaker vilket kan leda till att boendet blir 

väldigt trångt. Compact Living är ett begrepp inom inredning som syftar på att effektivisera boendet 

utan att hemtrevnaden blir lidande för bostadens yta. Ur ett Compact Living perspektiv och dagens 

trender har olika kreativa koncept tagits fram. Rapporten tar upp och sammanfattar Compact Living 

och trender som tas till hänsyn under utvecklingsarbetet.       

Projektet följer de tidigare stegen i en metodik utvecklad av Ulrich & Eppinger (2004). Koncept 

utvecklas genom framtagande av kravspecifikation, konceptgenerering och vidareutveckling. 

Konceptutvecklingen resulterade i sju olika bordkoncept och åtta olika stolkoncept. Utav dessa 

koncept väljs två bordkoncept och två stolkoncept ut för fortsatt arbete. Utifrån det fortsatta arbetet 

väljs ett bord, (koncept 7) där benen ligger bakom bordsskivan och en stol, (platt nr 2) som är en 

ihopsatt stol av plywoodsskivor, för vidare arbete. Ur en trendanalys som gjordes togs ett 

formgivningskoncept fram. Detta formgivningskoncept grundar sig i trenden Retro som identifierades 

som den minst representerad trenden på marknaden. Resultatet blev ett bord och en stol gjort i 

plywood och med teak som ytterfaner. Aluminiumdetaljer vid rotationspunkter samt konformiga ben 

och stolsram. Tre dekorativa förslag av tavelmotiv togs fram utifrån en enkätundersökning som 

gjordes. Första förslaget är att bordsskivan/tavlan fräses ut i ett mönster eller kontur och ersätts med 

ett annat material, förslag två är att hela skivan fräses ut och ersätts av en glasskiva över en plansch 

och det sista förslaget är en armatur.   

Resultatet blev ett bord som sitter fast i väggen. Det fälls ut underifrån och i utfällt läge kan stolarna 

lätt plockas fram och användas, se Figur 1. Bordet är inte mer än en decimeter djupt i uppfällt läge 

och stolens och bordets mått är tagna utifrån standarder och riktlinjer på bord och stolar för att det 

ska kunna användas av de flesta personerna. Förslag 1 på tavla är att bordskivan kommer att ha en 

bild på en kontur eller mönster urfräst i bordskivan och fyllas med antingen aluminium eller annat 

material. Förslag 2 är att ur bordskivan fräses en större yta ut där ett valt motiv kan placeras under 

en glasskiva. Det sista förslaget, förslag tre är en lampa som i uppfällt läge kan lysas upp.    



 
 

 

Figur 1 Konceptet av bordet och stolarna 

För vidare arbete på detta projekt föreslås det att designmodeller och prototyper görs för att 

undersöka hur gångbart konceptet är. För att undersöka hur bra konceptet är bör både stolens och 

bordets hållfasthet beräknas mer genomgående för att därefter ta fram produktionsunderlag.   

  



 
 

Abstract 

Based on a mission statement for an identified problem from the product development company 

Prodelox, they have developed this master thesis with the aim to develop a concept for a table and 

chair. The table can be folded out from the wall and behind it should fit four chairs. In the raised 

position the table has an additional feature; it should have an aesthetic value. The thesis aims to 

develop different ideas and solutions to the table and chair and then selecting one concept. The idea 

of a table on the wall with chairs integrated based in today's society. More and more people live in a 

small area for various reasons which may lead to that the housing gets very crowded. Compact Living 

is a concept in interior design that aims to make the housing more efficient without the niceness 

suffers for the housings space. From a Compact Living perspectives and current trends different 

creative concepts have been developed. The report discusses and summarizes Compact Living and 

trends taken into account during the development. 

The project follows the early stages of a methodology that Ulrich & Eppinger (2004) presents. The 

concept is developed by developing specifications, concept generation and concept selection. 

The concept development resulted in seven different concepts of the table and eight different 

concepts of the chair. Out of these concepts two concepts of the table are selected and two concepts 

from the chair are selected for further work. Based on the further work is one concept of the table, 

concepts 7 and one concepts of the chair, flat No. 2 selected for further work. Based on the trend 

analysis that was done one design concept was develop. This design concept is based on the trend 

Retro that was defined as the least represented in the market. The result that was developed is a 

table and chair made out of plywood with teak exterior veneer. At the rotation points there are 

aluminum details and there are conical legs and chair. For the aesthetic function three proposals was 

developed based on a survey that was made. 

The result was a table attached to the wall. It folds out from underneath and in the extended 

position the chairs can easily be picked up and used. The table is not more than one decimeter deep 

when it is folded and the chair and the table measurements are taken from standards and guidelines. 

Proposal 1 on the aesthetic function is that the table top will have a picture of an outline or pattern 

milled into the table top and filled with either aluminum or other material. Proposal 2 is that the 

table top is milled out of a larger area where a selected image can be placed under a piece of glass. 

The last suggestion, proposal three is a lamp that can be highlighted in the up position. 

For further work on this project it is proposed to design models and prototypes. This models and 

prototypes are to investigate whether the concept is sustainable or not. To investigate whether the 

concept is good, both chair and table should be more thoroughly strength calculated and then 

produce production data. 
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1. Inledning 

Detta kapitel presenterar bakgrunden och syftet med projektet samt förklarar upplägget av 

rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Compact Living är ett begrepp inom inredning som syftar till att effektivisera boendet utan att 

hemtrevnaden blir lidande för bostadens yta. Böcker har skrivits inom området för att hjälpa 

människor att bli kreativa och hitta smarta, funktionella lösningar som ändå inte tar bort hemmets 

trivsel. Ett hem kan bli både bekvämt och tilltalande med lite fantasi och noggrann planering. Vissa 

rum kan lösas genom att förändra hemmets konstruktion som att bygga ut, andra med kompakta och 

utrymmessnåla versioner av möbler vilket gör att ytan utnyttjas bättre och andra rum kanske endast 

behöver dekorativa element för att skapa rymd.    

Att försöka göra så mycket som möjligt av ett litet utrymme kan bli en stor utmaning men ger även 

en möjlighet att tänka utanför ”lådan”. Att använda smart inredning i ett begränsat utrymme kan 

förvandlas till bekväma möjligheter. Även färger, ljus, mönster och textil kan få rummet att kännas 

större än det är. 

I Japan har det varit ett faktum väldigt länge att utrymme är en lyx och att leva kompakt har därför 

blivit en konstform. Japanerna har en historisk fördel i Tatami kulturen att leva på ett begränsat 

utrymme. Tatami är en yta för bekvämt boende där omedelbar ändring från vardagsrum till sovrum 

kan ske. Detta har lett till att japanerna idag är ledande inom Compact Living.  

Företagspresentation  

Idén till examensarbetet kommer från Prodelox. Internt på företaget har de identifierat ett behov av 

en möbel inom Compact Living. Prodelox är ett konsultföretag i Linköping som startade 2007. De har 

kunder från olika delar av både Sverige och Norge. Företaget har vuxit kontinuerligt och har idag 

ungefär 30 produktutvecklare anställda. De hjälper sina kunder att utveckla nya produkter eller 

förbättra befintliga. Kunderna är både stora och små företag i flera olika branscher. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett koncept på ett matsalsbord med tillhörande stolar i en 

miljö för Compact Living. Arbetets omfattning sträcker sig över hela produktutvecklingsprocessen 

men fokus ligger på funktion och formgivning. Produkten som ska tas fram är ett bord som går att 

vika ner från väggen med hopfällbara stolar, stolarna ska även rymmas bakom bordet i uppfällt läge. I 

uppfällt läge är syftet att bordet ska ha en extra funktion, vilket är att den ska ha ett estetiskt värde.     

Målet är att presentera ett koncept på bordet och stolarna. Resultatet kommer att presenteras med 

presentationsbilder. För att utveckla produkten bör följande frågeställningar (FS) besvaras. 
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Frågeställningar 

FS 1, Vad innebär Compact Living boende? 

 Vilka villkor finns för att få kalla det Compact Living?  

FS 2, Vad finns det för bord och stolar idag på marknaden inom Compact Living?  

FS 3, Vad innebär trender? 

 Vad definierar en trend? 

 Vad finns det idag för trender inom möbeldesign? 

 Vad finns det för trender inom Compact Living?  

FS 4, Hur kan ett bord med integrerade stolar vara designade för Compact Living? 

1.3 Avgränsningar 
Utvecklingsarbetet som görs kommer inte att leda till en fysiskt färdig produkt utan kommer att leda 

till ett koncept. Fokus kommer i första hand att ligga på funktion och formgivning av bordet och 

stolen, som exempel kommer fokus inte att läggas på material. Att undersöka ekonomiska aspekter 

av framtagna koncept kommer även att avgränsas. Materialet som först och främst kommer att 

användas är plywood. 

Prodelox har tagit fram en kravspecifikation åt bordet och stolen. Därför kommer ingen 

användarundersökning att göras för att ta fram vad användaren har för krav på bordet och stolens 

funktioner.  

1.4 Struktur 
Rapportens struktur kommer här att presenteras för att ge läsaren en god generell överblick. 

Inledning 

Detta kapitel kommer att presenterar bakgrunden och syftet med projektet samt förklara upplägget 

av rapporten. 

Metod 

Kapitlet innehåller beskrivningar av metodik och metoder som används under de olika faserna av 

produktutvecklingen; förstudie, koncept generering, vidareutveckling. 

Teoretisk referensram 

Här kommer teori som används under projektet att tas upp. Kapitlet kommer att ge information om 

Compact Living, Trender samt standarsmått på stolar och bord. 

Empiri 

Beskrivning om hur de olika stegen i processen genomfördes presenteras i detta kapitel. 

Resultat 

Detta kapitel sammanfattar alla resultat från tidigare kapitel. 
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Diskussion 

Denna del av rapporten diskuterar val av metoder och resultat samt vidare arbete.  

Slutsats 

En sammanfattning av resultat och de betydande slutsatserna samt svar på frågeställningarna 

presenteras i detta kapitel.   

Referenser 

All refererad litteratur kommer att presenteras här samt webbsidors adresser.  

Bilagor 

I denna slutliga del av rapporten kommer det finnas information som inte fick plats i rapporten. 
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2. Metod 

Eftersom projektet är ett produktutvecklingsprojekt används Ulrich & Eppinger (2004) 

produktutvecklingsmodell som grund för arbetet. Först kommer modellen beskrivas översiktligt och 

därefter specifika metoder som används i projektet. 

2.1 Produktutveckling 
En Produktutvecklingsprocess är en sekvens av olika steg eller aktiviteter som ett företag använder 

för att designa, konstruera eller marknadsföra en produkt. Många av dessa steg och aktiviteter är 

intellektuella och organisatoriska snarare än fysiska. Vissa organisationer definierar och följer en 

detaljerad utvecklingsprocess precist, medan andra företag inte ens kan redogöra sin process.(Ulrich 

& Eppinger, 2004)  

Det finns flera olika produktutvecklingsprocesser några exempel är fyrastegs designprocessen av 

Nigel Cross (2000), konstruktionsprocessen av Michael J. French (1985) och Designprocessen av 

Gerhard Pahl och Wolfgang Beitz (1984).(Dubberly, 2004)  

Detta examensarbete kommer att följa en moderniserad version av Ulrich & Eppinger (2004) 

generella produktutvecklingsmodell se Figur 2, där fokus i detta projekt kommer att ligga i Fas 1. 

Utveckling av en produkt kan antingen drivas av ett behov från marknaden men kan även drivas av 

ny teknik som behöver en tillämpning.  (Ulrich & Eppinger, 2004) Detta projekt drivs av ett 

användarbehov som är identifierat och bygger på Compact Living.  

 

Figur 2 Ulrich & Eppinger generella produktutvecklingsmodell 

Ulrich & Eppingers generella produktutvecklingsmodell består av sex faser, där detta projekt kommer 

fokusera på fas 1- 3, men även lite på fas 4. Fas 1, konceptutvecklingsfasen är den mest omfattade 

och kreativa fasen av modellen, processen beskrivs linjärt se Figur 3 men är egentligen iterativ.  

 

Figur 3 Ulrich & Eppingers Konceptgenereringssfas 
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2.2 Metodik 
Projektet utgår från ett identifierat användarbehov som Prodelox har uppmärksammat, öka 

utrymmet i en trång bostad med hjälp av ett bord som går att fälla upp på väggen med stolar 

integrerade. Fasen identifiera kundens behov kommer därför inte att undersökas. En 

trendundersökning kommer ändå att göras för att ta fram olika parametrar för krav på 

formgivningen. En kravspecifikation har fåtts utav Prodelox till produkten. Prodelox har tydliga krav 

på vad de vill att produkten ska uppnå. Fasen kravspecifikation kommer därför endast att uppdatera 

den redan befintliga kravspecifikationen med olika krav som finns på formgivningen som tagits fram 

efter trendanalysen. 

Projektet resulterar i ett färdigt produktkoncept på bordet och stolarna som kommer att presenteras 

i form av CAD-modell och presentationsmaterial. Faserna i konceptgenereringen som kommer att 

göras visas i Figur 4. Konceptgenerering och konceptval kommer att gås igenom iterativt. Först 

kommer olika funktionskoncept att tas fram där de två främsta stolkoncepten samt de två främsta 

bordkoncepten kommer att väljas. Vidareutvecklingen kommer att ske iterativt mellan funktion och 

formgivning det vill säga de valda konceptens funktioner kommer att utvecklas iterativt med 

formgivningen, se Figur 5. Vidareutveckling av valt koncept kommer att leda till ett produktkoncept. 

Metoder som har används i de olika faserna och verktyg kommer att beskrivas i nästa avsnitt.      

 

Figur 4 Projektets omfattning under Konceptgenereringsfasen 

 

Figur 5 Iterativ vidareutveckling mellan funktion och formgivning 
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2.2.1 Förstudie 

En förstudie görs innan produktutvecklingsprojektet formellt blivit godkänt. Förstudien undersöker 

om det finns möjligheter och en marknad för produkten som ska utvecklas. (Ulrich & Eppinger, 2004) 

Syftet med förstudien är att förklara Compact Living och vad det innebär. Undersöka om det finns en 

marknad för uppdraget som fåtts. Även undersöka vad det idag finns för trender inom inredning och 

vilka av de tänkbara användarna som produkten ska utvecklas för. Målet med förstudien är att 

komma fram till om idén med det upphängda bordet är värt att gå vidare med samt att hitta fler krav 

och behov. Nedan beskrivs de metoder som används under förstudien. 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie används för att samla in befintlig kunskap inom ett visst område. Syftet är att få en 

teoretisk bakgrund inför det kommande empiriska arbetet men även ge en djupare förklaring till 

varför ämnet bör studeras. Relevant litteratur kan hittas genom sökning i databaser, publicerade 

artiklar och böcker. En litteraturstudie kan ha som syfte att ta fram en beskrivning av det nuvarande 

kunskapsläget eller samla in domänkunskap inom ett område. (Bohgard, o.a., 2008) 

Litteraturstudie genomförs först genom att ställa upp syfte eller forskningsfrågor. Den insamlade 

information analyseras och sammanställs för att motsvara syftet och ge svar på frågorna som ställts.      

Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning genomförs för att få en bättre kunskap om olika konkurrenter inom det 

aktuella produktområdet och kunskap om de produkter som undersökningen avser.(Ulrich & 

Eppinger, 2004) För att göra en marknadsundersökning undersöks företag, återförsäljare och 

designers som finns inom marknaden för att hitta konkurrenskraftiga produkter till den produkt som 

ska tas fram. En ökad marknad - och produktkännedom ger en bättre kvalité på förstudien och 

kännedom för fortsatt arbete. Syftet med marknadsundersökningen är att undersöka vad det idag 

finns för produkter inom Compact Living och konkurrenter på marknaden.    

Benchmarking   

Benchmarking är en metod för att få förståelse över konkurrenskraftiga produkter. Det är avgörande 

för en framgångsrik positionering av en ny produkt och kan vara en rik källa till idéer för produkten. 

För att kunna genomföra en benchmarking behövs information om de konkurrentkraftiga 

produkterna för att kunna stödja de beslut som tas. En benchmarkingtabell är enkel, kolumnerna i 

tabellen motsvarar de konkurrenskraftiga produkterna och raderna är de olika kraven/behoven som 

ska uppnås. För varje konkurrenskraftig produkt anges värdet av hur väl produkten uppnår de olika 

kraven och skrivs ner i kolumnen. (Ulrich & Eppinger, 2004) Benchmarking undersöker vilket 

bord/stol som idag är den största konkurrenten till produkten som ska tas fram samt vilket bord/stol 

som idag uppnår de krav som ställs idag.  
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Sortimentsmatris 

Ikea använder sig idag av en metod för att undersöka vad för artiklar som behövs i sortimentet. De 

använder sig av en sortimentsmatris. Sortimentet delas upp i olika smakinriktningar, fyra olika 

stilgrupper. Dessa fyra stilgrupper delas sedan in i fyra prisnivåer. När utvecklingsteamet samlas kring 

matrisen letas det efter ett gap, en ruta i matrisen som är tom eller nästan tom för att ta fram en 

artikel som saknas.(Stenebo, 2009) En liknande sortimentsmatris kommer att tas fram men med 

avseende på konkurrenter och trender för att undersöka vilka trender som idag finns på marknaden.  

Utifrån ett antal olika bord och stolar från marknadsundersökningen placeras de ut i ett diagram 

gentemot trender.  

Intressentanalys  

En intressentanalys görs för att identifiera projektets intressenter som kan komma att påverka eller 

påverkas av projektet. Listan av intressenter används som en påminnelse över vilka olika behov som 

kommer att påverka under projektet. (Ulrich & Eppinger, 2004) En intressentanalys görs genom att 

alla intressenterna till projektet identifieras . Dessa intressenter beskrivs därefter utifrån vad de har 

för relation och hur de påverkar/påverkas av projektet.   

Scenarios  

Scenarios är en metod som hjälper till att kommunicera och testa kärnan i en designidé för ett troligt 

användningsområde. Det visar en karaktärsrik berättelse som beskriver användningen över 

produkten eller en tjänst. (IDEO, 2002) Den beskriver hur användaren utför olika uppgifter med hjälp 

av produkten. Scenarios kan användas i olika steg i produktutvecklingsprocessen. 

Sammanhangsscenariers används i början för att undersöka hur produkten kan fylla behovet som 

användaren har. (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007) 

När sammanhangsscenarier utvecklas ska fokus ligga på hur produkten som ska tas fram kan hjälpa 

användaren att uppnå sitt mål. Sammanhangsscenarier omfattar frågor som följande, (Cooper, 

Reimann, & Cronin, 2007). 

 I vilken miljö produkten ska användas? 

 Kommer produkten användas en längre tid? 

 Avbryts användaren ofta? 

 Finns det flera användare på en produkt? 

 Med vilka andra produkter kommer produkten användas tillsammans med? 

 Vilka huvudaktiviteter behöver användaren utföra för att uppnå sitt mål? 

 Vilka är de förväntade slutresultatet av att använda produkten? 

 Hur komplext är det tillåtet att vara, baserat på användarens skicklighet och frekvens av 
användning? 

Scenarios görs genom att skapa olika berättelser som svarar på punkterna innan. Scenarierna 

beskriver olika tänkbara händelser som produkten skulle kunna befinna sig i. Detta för att senare 

kunna övertyga tänkbara användare att produkten är nödvändig att ha.  
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Trendanalys 

Genom att identifiera konsumenters behov, attityder, önskningar, konsumtionsmönster, livsstilar och 

även ekonomiska faktorer kan en trend förutses. För att identifiera konsumenternas behov 

undersöks kommande evenemang, årsdagar o.s.v. men även förra säsongens trender undersöks. 

Gemensamma faktorer och frågor matchas sedan mot färger, stilar, produkter och material för att 

passa de önskemål och behov som finns vilket resulterar i en trendanalys.(Freshome- design & 

architecture, 2011)(Muir Wood, Moultrie, & Eckert, 2008)  

Trendanalys är en strukturell kartläggning av de förväntade förändringarna i beteendet hos 

samhället, marknader och konsumenterna. De ger företag möjlighet att förnya utan stress. De 

företag som vill främja nytänkande och utveckling kommer att bli mindre förvånade av de snabba 

förändringar i konsumenternas önskemål om en trendanalys görs. (Marseille & Roos, 2005)  

Att beskriva en trend kan göras genom en trendboard. Trendboards är en visuell presentation som 

ett resultat av forskning på marknaden. Det är visuella layouter som ger en omfattande översikt över 

tankar kring nästa säsong. Detta inkluderar utveckling kring former, färg, riktning, tryckdesign och 

mönsterinspiration. (Apparel search, 2009)    

Trendanalysen görs genom att undersöka flera inredningsbutikers olika trender.  Trendernas likheter 

sammanfattas till övergripande trender som finns och kommer att komma. Dessa presenteras 

därefter med trendboards där olika möbler, inredningsdetaljer och mönster noggrant väljs ut för att 

representera en trend.    

Semi- strukturerad Intervju 

Intervju är den mest grundläggande metoden för att samla in information kring vad människor tycker 

och tänker. Genom intervjuer erhålls kunskap om personers upplevelser, erfarenheter, värderingar, 

åsikter och drömmar, men även en förståelse för hur en person resonerar. Vid en semistrukturerad 

intervju har en struktur tagits fram på vilka områden som ska behandlas, men den som intervjuar kan 

fritt välja ordning på områdena och ställa olika följdfrågor. (Bohgard, o.a., 2008) Semi- strukturerad 

intervju används för att få tag på olika kunskaper som finns på företaget.  

2.2.2 Kravspecifikation 

Innan utvecklingen av produkten startar är det viktigt att användarens behov uppfylls och översätts 

till faktiska krav och specifikationer. Användarens behov är en viktig del i utvecklingen för att kunna 

ta fram en produkt som bäst uppfyller det behov som produkten ska uppfylla. (Ulrich & Eppinger, 

2004) Användarens önskemål undersöks inte, utan den initiala kravspecifikationen grundar sig på 

Prodeloxs uppsatta krav för produkten. Krav som tas fram är krav på formgivning.   

2.2.3 Konceptgenerering 

För koncept- och idégenereringen används Ulrich & Eppinger (2004) femstegsmetod. Metoden går 

först ut på att klargöra problemet (steg 1) för att sedan leta efter lösningar både externt (steg 2) och 

internt (steg 3). Därefter utreds problem- och lösningsområden systematiskt (steg 4) för att sist 

reflektera över lösningar och processen (steg 5). För varje steg i konceptgenereringsarbetet finns 

flera väletablerade metoder och verktyg att använda sig av. Nedan beskrivs de metoder som används 

under konceptgenereringen.   
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Funktionsanalys 

Funktionsanalys innebär att överföra grundläggande systemkrav till detaljerade specifikationer för 

delsystem och funktioner. Ett upplägg på en funktionsanalys från Bohgard, o.a. (2008) som används 

är: 

1) Uttryck funktionen som en omvandling av input till output. 
Det enklaste sättet att tänka är den ”svarta lådan” som innehåller all den funktionalitet som behövs för 
omvandling av information, energi och/eller material. 

2) Dela upp funktioner till delfunktioner. 
Kliva in i lådan för att strukturera upp den i subfunktioner, där varje subfunktion kan ses som en ny svart låda med 
input, output och omvandling. 

3) Rita blockdiagram som visar interaktionerna mellan delfunktionerna. 
Input och output kopplas ihop med varandra från de olika subfunktionerna 

4) Allokering av subfunktionerna till komponenter.  
Bestämma lämpliga komponenter för att utföra subfunktionerna och deras interaktion.  

Syftet med att göra en funktionsanalys är att få en förståelse av problemet, men utan att leta 

lösningar på olika problem. Metoden delar upp problemet i olika delproblem som kan ge en ny syn 

på olika lösningar. (Ulrich & Eppinger, 2004) Funktionsanalysen ligger till grund för senare metoder 

för idégenerering som brainstorming. 

Brainstormig 

Brainstorming är en mycket välanvänd metod för idégenerering. Syftet är att generera så många 

idéer som möjligt för att lösa ett specifikt problem. Divergent tänkande uppmanas, det vill säga tänka 

fritt. Alla idéer ska noteras. En viktig regel är att ingen kritik mot idéerna får ges under tiden, inte 

heller negativa kommentarer eftersom det hämnar kreativiteten. (Bohgard, o.a., 2008)  

Brainstorming kan ske både i grupp och individuellt. Intern idégenerering är att använda personers 

kunskap och kreativitet som finns på företaget för att generera olika lösningar. Personer får spinna 

vidare på varandras lösningar för utvecklingen av nya produkter.(Ulrich & Eppinger, 2004) Detta 

används under projektets vidareutveckling för att ta tillvara på kompetensen som finns på företaget, 

medan individuell brainstorming till mestadels används under konceptgenereringen.  

Morfologisk matris 

En morfologisk matris är ett sätt att få fram olika koncept genom att kombinera olika lösningar på 

delproblem. Matrisens kolumn motsvarar de identifierade delproblemen och raderna motsvarar en 

lösningar på dessa delproblem. Potentiella koncept tas fram genom att kombinera en lösning från 

varje rad. (Ulrich & Eppinger, 2004) Se Figur 6 för exempel på en morfologisk matris, där trianglarna 

tillsammans skapar ett koncept och cirklarna ett annat. Kolumnen står för ett identifierat delproblem 

och raderna är lösningar till dessa delproblem. Därefter kombineras en ruta från varje rad med 

varandra och skapar ett koncept, se Figur 7 för koncept som tagits fram utifrån den morfologiska 

exempelmatrisen. 

 

 

 



10 
 

                               

Figur 6 Exempel på morfologisk matris. 

 

Figur 7 Koncept som tagits fram utifrån den morfologiska exempelmatrisen. 

Enkätundersökning 

En enkät eller ett frågeformulär är en subjektiv metod där användarna skriftligt får lämna åsikter. 

Ingen kontakt mellan den som ansvarar för enkäten och den som svarar på den sker och är 

egentligen en strukturerad intervju fast intervjuaren inte är närvarande. Det är viktigt att undvika 

ledande frågor. Nackdelar med enkäter är att det finns risk för misstolkning av frågorna. Samtidigt 

kan den som svarar på enkäten sitta hemma och anonymt svara på frågorna och därmed inte känna 

någon press som kan komma vid en intervjusituation. (Bohgard, o.a., 2008)  

2.2.4 Konceptval 

Konceptvalet är en process som värderar koncepten gentemot kraven för att välja ett eller flera 

koncept som uppnår kraven bäst för fortsatt arbete. (Ulrich & Eppinger, 2004) 
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Utvärdering 

Utvärdering görs för att säkerhetsställa kvalitén på produkten som ska tas fram. Det finns fyra olika 

aspekter som bör bedömas gentemot koncepternas funktioner. (Bohgard, o.a., 2008)  

 Användbarhet, samspelet mellan människa och produkt som helhet. 

 Funktionalitet, tekniken fungerar som specificerats.  

 Användarvänlighet, produkten användas på rätt sätt.    

 Risker, de kritiska situationer som kan uppkomma.     

 Konceptets utformning, estetiken i konceptet utifrån trendanalys och önskemål. 

Elimineringsmatris  

När ett antal koncept genererats startar utvärderingsprocessen. I första hand innebär det att ta bort 

de sämre lösningarna och utifrån noggranna kriterier välja ut ett koncept för fortsatt bearbetning. Ett 

bra verktyg för att sålla bort koncept är en elimineringsmatris.(Bohgard, o.a., 2008) Matrisens 

kolumn motsvarar de olika krav som produkten ska uppnå, kraven värderas gentemot hur viktiga de 

är. Raden motsvarar de olika koncepten som tagits fram och där värderas hur väl de uppnår de olika 

kraven. Resultatet sammanfattas med hur väl konceptet uppnår alla kraven med hänsyn på deras 

viktning. Konceptet med den högsta summan uppnår kraven bäst.  

2.2.5 Vidareutveckling 

Två metoder som framförallt kommer att användas under vidareutvecklingen är skissning och 

imageboards iterativt med brainstorming. Även mockups kommer att användas. 

Skissning 

Skissning är en metod för visuellt tänkande, där designkoncepts egenskaper illustreras. Att skapa 

skisser i serier, ofta inom en kort tidsperiod, är ett kraftfullt verktyg. Det obefintliga föremålet blir 

omvandlat och utformat mot en lösning på designproblemet. Skisser som tas fram har potential att 

ge mer information än vad de investerat i att göra. Den nya bilden kan framkalla nya bilder, vilket ger 

möjligheter att göra nya upptäckter och utnyttja information som tidigare varit otillgängligt. 

(Goldschmidt, 1992) 

Arbetsmetoden är för det mesta inte systematisk vid kreativt tänkande. En viktig funktion är parallellt 

arbete, hålla designverksamheten igång på många nivåer samtidigt. Det bästa kognitiva stöd för att 

stödja och upprätthålla parallellt designtänkande är att skissa. (Cross & Clayburn Cross, 1996) 

Image Boards 

En image board är en samling noggrant utvalda bilder som ska hjälpa att skapa en speciell känsla för 

personen eller omgivningen som produkten ska designas åt. Syftet med metoden är att skapa en 

vokabulär, ett bildspråk över formgivningens sammanhang. En image board ska ge en klar visuell 

representation över exempelvis användaren, en grupp av potentiella kunder, företaget eller ett 

produktområde. Designbeslut angående utseende, storlek, form och funktion, teknik, färg, material 

och avslut kan även göras, då image boards är en utlösande faktor för kreativa idéer.(Renwick, 2002)   

 



12 
 

Mockup  

Till att snabbt, enkelt och billigt undersöka den fysiska formen, uppbyggnadsstrukturen eller 

funktioner kan mockups användas. Modellen kan testas och undersökas för att få en känsla för 

konceptet.(Österlin, 2003)  

3D-modellering 

I projektet har 3D-modellering används för att rita upp olika koncept på både bord och stol för att se 

svagheter som finns, för att sedan undersöka lösningar. I ett slutligt skede kan presentationsbilder 

skapas. 3D- modelleringen används även för att kunna få en bild över stolens hållbarhet.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet innehåller information som används under projektet; Compact Living, trender och standardsmått 

på bord och stolar. Kapitlet ger en grundläggande förståelse för projektets utgångspunkt.   

3.1 Compact Living   
Compact Living är idag ett stort begrepp inom inredningsdesign enligt Bemz (2011), The Compact 

Living store (2010). Compact Living handlar om att effektivisera boendet utan att behöva välja mellan 

utrymme eller hemtrevnad. Att använda smart inredning kan förvandla ett begränsat utrymme till ett 

bekvämt rum. Användning av multifunktionella möbler och produkter som är vackra designföremål 

optimerar bostadens yta och bekvämligheten. För att skapa hemtrevnad på en liten yta finns det 

många olika Compact Living- idéer som löser detta.  

Definition av Compact Living 

Effektivt boende utan att behöva välja mellan utrymme och hemtrevnad.                                                                      

(The Compact Living store, 2010) 

Attityder till storlek är märkligt förutbestämda. Vissa saker beundras för att de är små tillexempel 

bärbara elektroniska produkter, emellertid föredras vissa saker att vara större. När det gäller 

utrymmen tenderar de västerländska idealen att vara inriktat på utökning, det vill säga att bo 

större.(Freeman, 2004)  

Dock minskar lägenhetsutrymmen konstant när populationen i städerna ökar tillsammans med den 

ökade kostnaden på hus vilket har lett till att hitta inredning som tar vara på utrymmet som finns. 

Inredningsdesigner och dekoratörer har blivit tvungna att snabbt anpassa sig till denna nya verklighet 

genom att implementera resurser och enheter som sällan används i större hem enligt Campos 

(2008). Anpassningen är en drivande kraft hos människor enligt Baum (2005), men istället för att 

anpassa oss själva som djuren tenderar vi att anpassa vår omgivning för att passa våra behov. Många 

personer bor idag trångbott vilket är en anledning till att fundera över effektivt boende och 

funktionell inredning, det vill säga Compact Living enligt The Compact Living store (2010). 

Nöden på utrymme ger dock upphov till ökad kreativitet. Behoven och önskningarna blir mer 

medvetna, samtidigt som de befintliga ytornas möjligheter och begränsningar blir tydligare. Med 

fantasi och noggrann planering kan ett hem bli både bekvämt och tilltalande enligt Mack (1994). 

Resultatet blir en livsfilosofi centrerad på det småskaliga, flexibla och anpassningsbara lösningar. Det 

är inte bara storleken på människors boende som har ändrats utan även människors livsstil 

tillsammans med lägenheten enligt Campos (2008).  

Många som bor smått uppskattar även den personliga karaktären på sina boningar. Till skillnad från 

större utrymmen kan de små vara fint utformade för att möta de individuella behoven, rutiner och 

påhitt vilket gör att de passar ens liv som en skräddarsydd kostym. Det lilla utrymmet kan utvecklas i 

takt med personen mer elegant än det skulle i ett stort. (Bartolucci, 2003) 
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För att kunna ta itu med ett utrymme som är trångt och belamrat ska ytorna i hemmet betraktas som 

helhet från början. Därefter undersöks vilka möjligheter som finns att ändra och anpassa boytan. 

Detta för att sedan undersöka konstruktionsdetaljer och slutligen dekorativa element som skapar 

den ytterst viktiga känslan av rymd. Efter att tagit reda på vad som behövs göras i hemmet finns det 

tre huvudlinjer att gå efter enligt Mack (1994). 

1) Förändra hemmets konstruktion så att det blir större. 
2) Den existerande ytan ändras så att den utnyttjas bättre. 
3) Dra fördel av dekorativa element som färg, mönster och belysning för att ge intryck av rymd. 

En viktig del av bekväma och trevliga små utrymmen är lätthet oavsett konstruktionsmaterial, 

utseende eller färg. (Freeman, 2004) 

Kantiga utrymmen i deras renhet ger alla sorters möjligheter att designa och dekorera. En bostads 

karaktär kommer ofta från improvisation på sina uppenbara begränsningar enligt Bartolucci (2003). 

En utgångspunkt är att dela upp utrymmet vilket gör att det tillåts många aktiviteter som möjligt. Att 

använda olika nivåer är även en välanvänd lösning som exempel mezzaniner och källare, det 

förutsätter att tillfartsvägen dit inte tar stor plats. Nyckeln är påhittighet enligt Freeman (2004). 

Enligt Bartolucci (2003) finns det inte några lagar som beskriver hur personer ska leva stort i små 

utrymmen men någonting som krävs är disciplin. Ens ägodelar måste begränsas i utrymmet. Det är 

viktigt att bedöma vad som verkligen behövs och inte, vilket ständigt blir en pågående övning.  

En stor del av Compact Living är möbler med mer än en funktion. Istället för att behöva två möbler 

behövs istället för att spara utrymme. Att köpa möbler som lätt kan tas fram och undan eller 

förminskas är praktiska då behovet att kunna få fram exempelvis ett extra bord eller lätt få undan ett 

finns.(Baczynski, 2012) 

Enligt Bartolucci (2003), Campos (2008) finns det otaliga genialiska tankesätt för att göra mycket av 

det lilla utrymmet exempel utnyttja överflödiga hörn, använda flerfunktionella hyllor och moderna 

material som är lättare och synligt trendigare än traditionella kan hjälpa ett litet skrymsle att bli ett 

bekvämt, funktionellt boende. Spektakulära framsteg inom industridesign uppmuntrar även 

experimentering av nya former och stilar för möbler, som ständigt antar nya krav. 

Ett praktiskt problem är hur de olika möblerna som behövs för att leva, är hur de ska integreras utan 

att det ser ut att vara obekvämt utsatta. Det är även ett problem att göra detta ensamma utrymme 

rymligt utan att det ser tomt ut, en diskret men viktig skillnad. Svaret är flexibel 

uppdelning.(Freeman, 2004) 

Compact Living handlar inte bara om möbler och produkter enligt Baczynski (2012) och Compact-

Livingbutiken ( 2012), utan även om att skapa ett visuellt utrymme. För mycket färg är rörigt vilket 

ger ett ostrukturerat intryck. Att måla i ljusa färger får rum att kännas större och luftigare. Ett annat 

sätt är att måla innertaket i en ljusare nyans än väggarna för att få det att se högre ut.  Att använd 

neutrala färger och sedan ta in en accentfärg eller textur och mönster gör att rummen blir mer 

intressanta eller variera texturer mellan knottrig och lurvig till borstad och sammetslen.  
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För att skapa ett visuellt intryck av ett utrymme kan speglar göra underverk för ett litet rum. Att låta 

dem reflektera något som exempelvis ljus eller vy ökar det visuella rummet. Att även använda 

lampor kommer att visuellt skapa ett större utrymme. Stora höga lampor fungerar bättre i små 

utrymmet och genom att sända ljuset uppåt kommer det kännas högre. Det finns även andra råd om 

hur rummet visuellt kan kännas större. Ta tillexempel bort onödiga dörrar, använd mönster och 

strukturer för att få rymd.  Rullgardiner och gardiner kan användas som är större eller skenan sitter 

en bit utanför fönstrets sidor för att skapa ett visuellt större fönster som släpper in ljus. (Mack, 1994) 

Storlek har ingen begränsning. I det trångbodda Japan är det som sagt en konst att leva kompakt och 

är väldigt finslipat, begränsningar av utrymme och form inspirerar istället för att jaga iväg. Det är 

uppenbart att utrymmen som är små, smala och udda som omvandlas till fredliga, eleganta 

utrymmen är fascinerande. Genom innovativ användning av ljus, öppenhet, visuell harmoni och 

fantasifulla designlösningar ökar uppfattning om rymd. Uppenbarligen hindrar storleken inte 

kreativiteten i Japan utan sporrar det, vilket ger unika och överraskande resultat.  (Freeman, 2004)   

Japanerna har en historisk fördel i tatamikulturen att leva på ett begränsat utrymme. Tatami är en 

yta för bekvämt boende där omedelbar ändring från vardagsrum till sovrum kan ske. Visserligen är 

detta mindre vanligt än det brukade vara men det behåller sin popularitet med människor som bryr 

sig om att hantera begränsat utrymme. (Freeman, 2004) 

 Vår oändliga upptagenhet med yta, det vill säga hemmets yta, är en erkännande roll i vårt 

välbefinnande. Storleken är ofta med i bedömningar i fråga om utrymmet då mått är exakta och 

därför enkelt jämförbara och för västerländska ideal är större oftast bättre. ”Hopträngd” är ett 

nedvärderande uttryck, men det betydandet har att göra med erfarenheten om utrymmets 

omgivning istället för den faktiska fysiska dimensionen. Japan ger några av de mest intressanta 

lösningarna på att leva i begränsade utrymmen. Många av dessa är traditionella. Långt innan 

västerlänningar började med mänskliga proportionsenheter som informerar inte bara om 

dimensioner av hus och rum utan även på vilket sätt de ska används började japanerna arbeta med 

det.(Freeman, 2004)  

Självklart utvecklades de traditionella japanska lösningarna för att leva smått under omständigheter 

som skiljer sig från idag- en annan social ordning och olik infrastruktur i städerna. Dock är en av de 

utmärkande egenskaperna hos de bästa inom modern japansk arkitektur och design, dess 

sammanhang med traditionen. De representerar ett tankeväckande och kreativt synsätt för att leva 

på ett kompakt sätt. De flesta, men inte alla är i storstadsområdet – en miljö som snabbt håller på att 

bli internationell i sina förhållanden. Ett underliggande tema är förhållandet mellan utrymmet och 

mänsklig närvaro. (Freeman, 2004) 
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Utrymmets begränsningar är inte bara en funktion av den totala storleken utan formen har även 

betydelse. Udda formade lägenhets- utrymmen är inte ovanliga i värden, skillnaden är att fler japaner 

är villiga att pröva bosätta sig i dess utrymmen. Sådana pressade utrymmen är alltid iögonfallande. 

Arkitektur och inredningsdesign kan endast gå så långt som i dessa udda utrymmen och kräver en 

prioriterande åtagande utav ägarna. Att ha en ansamlig av ägodelar för med sig frågan om vart allt 

förvaras. Detta är en ännu mer angelägen fråga då utrymmet är begränsat. Att jämföra hur 

lagringskulturen är i västervärden och Japan speglar två helt olika attityder till rörliga föremål i sina 

hem. I västervärden används en synlig uppsättning skåp och hyllor för att fylla och stapla objekt. I 

Japan däremot tas några få objekts med in i hemmet som behövs. Objekten återvänder sedan till ett 

dolt område, utom synhåll för lagring.(Freeman, 2004) 

3.2 Trender 
En trend är en stabil, långsiktig förändring i samhället med avseende på t.ex. ekonomi, demografi, 

värderingar, intressen eller konsumtionsmönster.(Nationalencyklopedi)  

En trend inom inredning skulle kunna definieras med formgivning, färger, mönster och material en 

viss säsong som har en långsiktig påverkan på marknaden. En trend kan härledas från tidigare 

säsongers trender men även aktuella frågor och evenemang. Trender skiljer sig från så kallade 

modeflugor genom att de är mer långvariga och förändras över tiden. Modeflugor är endast populära 

under en kortare period.(Freshome- design & architecture, 2011) Stil är dock en term för enhetlighet 

i formkaraktär och hållning.(Nationalencyklopedi) Skillnaden mellan en trend och en stil är att en 

trend finns under en viss tidsperiod för att sedan försvinna medan en stil alltid är densamma genom 

alla tider, exempel på äldre stilar är Barock, Rokoko och Karl Johan. (Vera, 2011) En trend kan 

dessutom vara en blandning av olika stilar.  

Trender formas av förändringar i samhället, på marknaden och av konsumenterna som använder 

produkter. Människor i egenskap av subkulturella grupper, samhällsklasser eller individer som 

kändisar eller innovativa konsumenter kan öka populariteten för en produkt genom att associeras 

med den och skapar en trend. Fler faktorer som kan bidra till en trends uppkomst är de ekonomiska, 

politiska, sociala, kulturella, vetenskapliga samt miljöfrågor. Att även titta på världsengagemang och 

festligheter, museum utställningar och arkeologiska projekt bidrar till en trends uppkomst. 

(Freshome- design & architecture, 2011)(Muir Wood, Moultrie, & Eckert, 2008)     

För varje trend sägs det finnas en mottrend. Idag är den virtuella världen en stor trend. 

Designmässigt innebär det att vi vill ha mer verkliga, gärna handjorda, material och ser mycket på 

vårt arv. (Masnic, 2011) Inspiration kommer från saker som finns runtomkring, material från naturen 

blandat med stadsliv. (Bolia, 2012) Precis som modet är det inte en trend som gäller längre utan flera 

parallella, som plockas ur för att skapa sin egen stil, sin unika stil. (Liljeberg, 2012) 
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Trender inom inredning 

Inom inredning och möbler skrivs det idag speciellt om fyra olika trender. Utifrån undersökningen 

framkom dessa fyra trenderna som togs upp i stort sätt av alla. De beskrivs nedan.    

Trenden Retro; En trend som många skriver om är den nostalgiska, 50-, 60-, och 70-talet med varma 

färger och lugna trätoner. Det är en resa tillbaka i tiden med patina, trä och bleka färger. Influenser 

finns från hela värden. Konstnärliga uttryck där mönster, ornament och färger förenklas och görs i 

skandinavisk tappning. Det är en kombination av det traditionella, handgjorda med det industriella. 

(Masnic, 2011)(Nordsjö, idé och design) Se Figur 8 för bild från Nordsjö, idé och design. 

 

Figur 8 Bild från Nordsjö, idé och design och deras beskrivning av trenden. 

Trenden Geometri; En andra trend, i motsatts till den första är mycket geometri, fraktal, 3D och 

teknologi. Från futuristiska linjer till mjuka material. Starka färger som neon och fluorescerande 

färger ger en syrlig kontrast. Ofta kombineras de med vitt, en ljus neutral eller en pastellfärg. 

Monokrom, färgblock, regnbågseffekter, geometri och pop-konst mönster ses ofta men även 

mångfärgade ränder och färgade fotoutskrifter. Skinande och lysande material är viktiga för att få 

färgen att stå ut mer. Ljus ska ge starkare uttryck än innan. (Masnic, 2011)(Nordsjö, idé och design) 

(Ket, Milou, 2012) (Squidoo, 2012) Se Figur 9 för bild från Nordsjö, idé och design.        

 

Figur 9 Bild från Nordsjö, idé och design och deras beskrivning av trenden. 
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Trenden Natur; En tredje trend, är den naturinspirerade. Naturinspirerande former med inspiration 

från bland annat surrealism, den är harmonisk på samma gång som den är våldsam och överväldigad. 

Det visar på ett behov av orörd natur där människan är en del av något större. Det letas efter 

komfort och en lugnande tröst av hemmagjorda produkter. Färgmässigt är det mycket grönt i alla 

dess nyanser men övergår lite mot det blåa. Det kombineras med vitt eller beige. (Masnic, 

2011)(Nordsjö, idé och design)(Ket, Milou, 2012) Se Figur 10 för bild från Nordsjö, idé och design. 

 

Figur 10 Bild från Nordsjö, idé och design och deras beskrivning av trenden. 

Trenden Lugn; En sista stor trend, som kommer att komma är mycket blekt och vitt på vitt. 

Färgskalan uttrycker minimaliska ideal. Klassiska djupa färger som marinblått och brunt får sällskap 

av beige toner, spröda och vita, ljusa naturliga färger. Det är längtan, utrymme, ljus och lugnet, att 

kunna dra sig tillbaka till en tidlös plats. Naturliga material finns och en miljömedvetenhet, hållbarhet 

ökar hela tiden. Transparent och ljushet är väldigt viktigt. (Masnic, 2011)(Nordsjö, idé och 

design)(Ket, Milou, 2012) Se Figur 11 för bild från Nordsjö, idé och design. 

 

Figur 11 Bild från Nordsjö, idé och design och deras beskrivning av trenden. 
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Andra trender som det skrivits om inom inredning men inte i samma utsträckning som de fyra första 

är bland annat Art Deco, Romantik och en lite mer lyxigare trend. Art Deco handlar om raka linjer, 

maskin- inspirerad design och kontrastfärger. Det är en eklektisk stil som hämtar inspiration från 

futuristens maskinteknik till exotiska stilar. En annan är romantiken, en sensuell och passionerad, 

väldigt feminin med rosa nyanser. En sista är en lite lyxigare trend. Utrymme och möbler med rena 

linjer. De lyxiga materialen ger betoning på guld, koppar, silver men även färgade metaller. Spelet 

mellan olika texturer är viktigt.  Det handlar om spänningen mellan olika material som matt och 

blank, spelet mellan ljus och skugga för att göra allt spännande. Mycket är ofta extra stort och 

symmetri och repetition syns ofta. (Ket, Milou, 2012)(Squidoo, 2012) 

Att se vad det finns för nya trender inom andra branscher kan ge inspiration för en ny produkt.  

Trender inom kläder 

Trender inom mode ändras konstant och väldigt fort, gamla trender med en ny twist kommer ofta 

tillbaka. De nya trenderna som kommer att komma under 2013 kan dessutom kopplas till 

möbelbranschens trender. En trend som kommer att komma till vår/sommar 2013 är bränd orange 

och bruna toner. Kaotiska mönster kombineras med 60-talets fridfulla idéer. Denna modetrend kan 

kopplas lite till den första trenden inom möbelbranschen, retro och nostalgi. En annan trend är 

naturliga toner i grått och naturlig oliv, vilket indikerar på naturlig skönhet. Kan kopplas till 

möbelbranschens lugna trend. En tredje trend är en väldigt energisk trend med slående nyanser av 

orange och gräsgröna nyanser med körsbärsröda undertoner som skapar en perfekt förening. (We 

connect fashion, 2012) Det skulle kunna dras en koppling till trenden med mycket geometri och färg. 

En annan vår/sommar trend 2013 är medelhavet. En feminin trend med former, bälten, blommiga 

klänningar och tunna mjuka, färglösa blusar. (Daniel P Dykes, 2012) 

Äventyr, kreativitet och nostalgi kommer att komma till hösten/vintern 2013. Stickat, blommor, 

jordnära färger, tryck från bergslandskaps inspirerade mönster och alpina djur. Även ljusa 

folkinspirerade, blommiga kläder med en tuff kant. Livlig pastell dyker upp, färgade tryck och 

mönster, slumpmässiga penseldrag och ljusa toner. 2013 höst/vinter är en liten utveckling från 

våren/sommaren 2013. Gamla plagg med en ny tvist, färggranna kläder eller ljusa kläder. (Daniel P 

Dykes, 2012) 

Trender inom arkitektur 

Inom arkitektur finn det ett antal trender där det miljövänliga har en stor roll. Trenden är att använda 

miljövänliga produkter och material för att minska påverkan på naturen. Återvinna och återanvända 

material för att minska utsläppen. Att bygga energisnålt, och bland annat använda speciellt 

energiglas för att minska energikonsumtionen i huset, är stort. (Walton, 2012)(Casey, 2012) 

Att använda sig utav naturliga former och levande element, som väggar av mossa, är en trend för att 

få fram det lugna i den bråkiga stadsmiljön. Mönster och strukturer tas från naturen och återanvänds 

i byggnader för att skapa nya rörelser. Det är ändå viktigt att ändå vara tidlös och ta fram någonting 

som håller. (Walton, 2012)(Casey, 2012) 
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3.2.1 Undersökning av trenden Retro 

För att gå djupare ner i vad trenden innebär har en undersökning gjorts vad det finns för skillnader 

och likheter mellan de tre decennierna 50-, 60-, och 70-talet. Olika möbler som designats under de 

olika tiderna har eftersökts för att få en förståelse över vad som karakteriserar decenniet.  

Fyrtiotalet präglades av krig, oro och sparsamhet. Men efter andra världskriget gick utvecklingen mot 

färg, lyx och en nyupptäckt livsglädje. 1940- och 1950- talen skiljer sig därför åt inom arkitektur och 

design. Många föremål som designades under denna tid och som fortfarande tillverkas betraktas idag 

som klassiker. Femtiotalet uppmuntrade nyskapande design inom olika områden, med ledande 

formgivare i spetsen och modernismen gjorde stora framsteg, speciellt i USA, se Figur 12 för collage 

över möbler från 40- och 50-talet. (Bingham & Weaving, 2001) 

 

Figur 12 Collage över möbler från 40- och 50-talet 

Många länder hade dock svårt att kasta bort ett rikt kulturarv och traditionellt hantverk. Önskan att 

hålla fast vid det förflutna ledde till att föremål och möbler som kunde fungera tillsammans med det 

vackra från det förflutna togs fram.  Möbler som ”Ägget” av Arne Jacobsenkunde passa bra 

tillsammans med en 1700-tals klocka och en viktoriansk stol kunde kläs med abstrakta 

tredimensionella textilmönster. Vid slutet av femtiotalet såg sittgrupper påtagligt minimalistiska ut. 

Kuddar kunde lätt bytas ut eller plockas bort för att skapa en bordsyta. Det skulle vara ”minimal 

chic”. (Bingham & Weaving, 2001) 
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Första tiden av 1960-talet präglades föremål och inredning av efterkrigstiden då det gick lugnt till 

med markerande, rena linjer. Det som sedan hände var att USA inte längre var ett centrum för 

eftertraktad design då värden upptäckte ”swinging London”. Op och Pop var de två estetiska 

inriktningarna som härskade. (Bingham & Weaving, 2001) 

Ur optisk konst med geometriskt invecklade mönster som sades leda till yrsel växte Op fram ur. De 

klotformade stolarna, de sfäriska TV-apparaterna och de geodetiska lamporna är det som 

karakteriserar Op. Pop var tydligt emot etablissemanget och avvisade den modernism som 

formgivare värderat högt att den nu kändes föråldrad. Stilar med massa dekorationer, mönster och 

färger, se Figur 13 för collage över 60-talet.  (Bingham & Weaving, 2001) 

 

Figur 13 Collage över möbler från 60-talet 

I början av sextiotalet fanns element som stålrörsram och skinn. Under decenniets loop gjorde 

tillverkare senare en helomvändning och det blev allt vanligare med plast. Mot slutet hade cirkeln 

och avrundade kanter på markerade konturer blivit populärt. Även österländska och orientaliska blev 

inspiration tillexempel korgstolar. Djärva grafiska former prydde väggarna både på sextio- och 

sjuttiotalet. (Bingham & Weaving, 2001) 

På 1970-talet dog modernismen. Intresset för den historiska utvecklingen, som hela tiden legat under 

den moderna rörelsens yta, uppdaterades på sjuttiotalet. Nya tolkningar av stilar gjordes och möbler 

samt föremål från 1800-talet samlades. Den optimistiska andan som fanns efter andra världskriget 

hade satt sin prägel på inredningen med nya färger, mönster och former. 1970- talet var ett mer 

ovisst och osäkert decennium vilket delvis utvecklade postmodernismen. Postmodernismen var 

modernismen plus ett antal historiska och kulturella anspelningar.  (Bingham & Weaving, 2001) 
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Innan postmodernismen tog fart i slutet av sjuttiotalet fanns det två huvudinriktningar Antidesign 

och High-tech. Antidesign ansåg att god design inte längre var möjligt och gjorde klumpiga soffor och 

fåtöljer med tvära vinklar och skarpa kanter som knappt gick att sitta i. High-tech stod i direkt 

motsats till Antidesign. De återvände till den tidiga modernismens grundsatser och fick ett praktiskt, 

massproducerat nästan industriellt utseende. Det mesta i slutet av 1970-talet såg fräscha och 

bekväma ut med bara diskreta antydningar till postmodernismen och high-tech, se Figur 14 för 

collage över möbler från 70-talet. (Bingham & Weaving, 2001) 

 

Figur 14 Collage över möbler från 70-talet  

Ett lyxigt vardagsrum på sjuttiotalet hade stora, pösiga skinnmöbler och spegelvägg. Naturliga och 

jordnära färger var ytters populära. High-tech har en neutral färgskala med polerade metaller och 

genomskinlighet. På slutet av decenniet stod det vita för rening efter de tidigare åren med färgraseri.  

(Bingham & Weaving, 2001) 

3.3 Riktlinjer på mått för bord och stol 
En designer har många aspekter att fundera över vid utformning av en möbel. En möbel ska ha både 

praktiska och psykologiska funktioner. Den ska vara skön och säker samtidigt som den ska passa in i 

en miljö och ha en hållbar konstruktion. Vissa egenskaper får därför vägas mot andra tillexempel 

lätthet mot hållfasthet. (Berglund, 1988) 

3.3.1  Form och mått på sittmöbler 

Syftet med möbeln - funktion, användningsmiljö och användare - bör stå till grund för utvecklingen 

och val mellan praktiska och estetiska egenskaper. En stol som endast ska användas då och då 

behöver inte alls fylla samma krav på kroppsmått och fysiologiska villkor som en arbetsstol behöver, 

som används flera timmar dagligen. (Berglund, 1988) 
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För att en användare inte ska bli trött är variation nödvändig och utifrån det kan två slutsatser kan 

dras. (Berglund, 1988) 

1) Stolen ska vara utformad så att den inte hindrar växlingar i sittställning. 
2) Användaren sitter bra en längre tid i en väl utformad stol. 

Stolar som inte går att reglera utan har fasta mått är sällan helt tillfredställande ur ergonomisk 

synpunkt. Eftersom stolen ofta används av flera olika personer måste dess mått därför väljas så att 

den medför så få nackdelar för så få användare som möjligt. Detta är utgångspunkten för de 

riktvärden som senare används, se Figur 15 (Berglund, 1988). En matsalsstol bör ha en sittyta på cirka 

40 x 50 cm och en sitthöjd på 41-45 cm.(Norberg, 2011)                     

                                

Figur 15 Riktvärden på stol 

Upprätt sittande med rät vinkel i höftled  

Detta är den traditionella sittställningen vid måltider och skrivarbeten. Den innebär att användaren 

sitter med ungefär 90 graders vinkel mellan bål och lår samt mellan lår och underben. Från denna 

ställning kan användaren antingen luta sig bakåt eller framåt. Stolsitsen är vid knäveckshöjd med en 

svag lutning bakåt. Lutningen bidrar till bra kontakt med ryggstödet. Ryggstödet ska främst ge stöd åt 

längdryggen för att minska belastning i ryggraden. Ett långt ryggstöd kan accepteras vid kortvarigt 

sittande. (Berglund, 1988) 

3.3.2 Standardmått på bord 

Det finns olika standardsmått på bord beroende på var det ska användas, matsalsbord eller 

arbetsplats. Det finns även olika standarsmått beroende om bordet ska vara runt, fyrkantigt eller 

rektangulärt. 

 

 

a= Sitsens höjd vid framkant, ca 45 cm 
b= Sitthöjd, ca 3 cm lägre än a 
c= Sitsens lutning ca 3 cm  
d= Sittdjup, ca 42 cm 
e= Sitsens bredd, min 40 cm 
h= Ryggstöd till underkant, ca 18 cm 
i= Ryggbrickans höjd, min 15 cm 
j= Ryggbrickans lutning, ca 18 grader 
x= Rekommenderad bordshöjd, b + ca 28 cm 
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För ett matsalsbord ska bordet vara mellan 72-75 cm högt, den fria höjden ska vara minst 63 cm. 

(Norberg, 2011)För att det ska fungera maximalt ska mellanrummet mellan stolsits och bordsskivas 

underkant vara ungefär 28 cm, inte mer än 30 cm. Det är viktigt att måttet varken är för stort eller 

för litet. Ett stort mått leder till spänningar i nacke och axlar och ett för litet ger en böjd 

arbetsställning med ökade påfrestningar för längdryggen. (Berglund, 1988) 

För att en person ska få plats vid bordet med tallrik, bestick och glas bör utrymmet vara 60 x 35 cm. 

Ett rektangulärt bord för fyra personer ska därför ligga någonstans mellan 70-90 x 120-150 cm och 

ett kvadratiskt mellan 70-90 cm. Ett runt bord för fyra personer bör vara ungefär 110 cm i 

diameter.(Norberg, 2011) 

3.4 Plywood 
Plywood, även kallat kryssfaner består av ett udda antal sammanlimmade faner med fiberriktningen 

lagd i 90 graders vinkel i förhållande till varandra. Tjockleken på faneren är mellan 1,5; 2,5 eller 4,5 

millimeter beroende på skivans totala tjocklek och kvalitet. Plywood kan tillverkas mellan 0,6 upp till 

40 millimeter tjocklek. Träslaget kan variera exempelvis björk, furu och gran, ibland kan även två 

träslag ingå i samma skiva, för att åstadkomma en skiva som är både stark och lätt.(Dahlgren, 

Wistrand, & Wiström, 2004) Som ytfaner förekommer även andra träslag som ek, bok samt tropiska 

träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som stål, aluminium och glasfiber. (Svensk 

Trä, 2012)    

Plywood är ett gammalt skivmaterial som användes redan i forntida Egypten. Egypten använde 

sammanliggande faner för att tillverka stabila skivor som inte slår sig. Faner framställs genom 

sågning, knivskärning, svarvning eller på konstgjord väg. Till materialet som faneras, blindträ väljs 

träslag/ skivor som har goda limegenskaper (stabila vid temperatur- och fuktväxling). (Dahlgren, 

Wistrand, & Wiström, 2004) 

Beroende av vad det är för faner som finns i grunden varierar densiteten. En vanlig plywood av furu 

eller gran har densiteten 500 kg/m3, medans en plywood med ytafaner av teak med björkkärna kan 

ligga mellan 600-650 kg/m3. Hållbarheten beror bland annat av fanertjocklek, limfogens hållbarhet i 

exteriört läge för produkten och mekanisk nötning(Svensk Trä, 2012)  
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4. Empiri 

Kapitlet beskriver hur de olika metoderna genomfördes under utvecklingsarbetet; förstudie, 

konceptgenereringen och vidareutvecklingen.  

4.1 Förstudie, genomförande 
Förstudiens syfte är att undersöka om det finns en marknad för uppdraget som fåtts. För att kunna ta 

reda på det görs en marknadsundersökning med benchmarking och sortimentsmatris samt att olika 

intressenter undersöks. Begreppet Compact Living och vad det idag finns för olika tender kommer 

undersöks. En viktig del i förstudien är även att ta fram olika riktlinjer och standarder för mått på 

bord och stolar.   

4.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes genom att undersöka olika vetenskapliga artiklar, tidskrifter och 

böcker inom ett visst område som studeras. Detta gjordes inom området Compact Living, Trender, 

Riktlinjer på mått för bord och stol. För Compact Living används framförallt tryckta böcker, där olika 

inredningsdesigners beskriver området. Undersökning om trender är framförallt tidsskrifter och olika 

hemsidor som undersökts. För riktlinjer på mått för bord och stol är det tryckt litteratur som används 

och för plywood är den framförallt en hemsida, Svensk Trä (2012) och en bok, Nordiska träd och 

träslag av Dahlgren, Wistrand, & Wiström (2004) som använts.  

4.1.2 Trendanalys 

För att ta fram olika trender som finns idag undersöks olika inredningshemsidor och 

inredningsföretag för att få reda på vad de ser idag för trender och kommande. De trender som är 

liknande och har anknytningar till varandra summeras som en trend. Till trenderna som summerats 

väljs noga möbler, dekorationsdetaljer och mönster ut som företagen och hemsidorna visat för att 

skapa trend boards för de olika trenderna.     

4.1.3 Marknadsundersökning 

För att ta reda på hur marknaden av Compact Living möbler ser ut undersöktes olika större 

återförsäljare och företag för att se hur deras utbud ser ut för Compact Living. En avgränsning som 

görs är att endas fokusera på Svenska återförsäljare och företag. Vid undersökningen framkom även 

olika specifika designers, även utländska, som tagit fram olika Compact Living produkter.  

4.1.4 Benchmarking 

Efter att ha gjort en marknadsundersökning valdes elva olika fällbara bord och stolar ut för att 

gemensamt jämföras mot varandra utifrån de krav/behov som fåtts. Dessa bord och stolar valdes ut 

för att de är tänkbara konkurrenter till möbeln som ska tas fram och att det fanns mått och pris på 

dessa möbler. Kraven/behoven kommer från de olika krav som i början av projektet fåtts av 

uppdragsgivaren Prodelox, samt priset som är en intressant faktor. Kraven/behoven viktades mellan 

1-3 utifrån hur viktiga de är, där ett är minst viktig, två är viktigt och tre är mycket viktigt. Utifrån 

behoven undersöktes sedan hur bra de olika möblerna uppnådde kraven med skalan 1-5, där fem: 

uppnår utmärkt, fyra: mindre utmärkt, tre: uppnår, två: uppnår inte och ett: uppnår inte alls. 

Benchmarkingen gjordes för att se vilket bord och stolkombination som idag är den största 

konkurrenten till produkten som ska tas fram, vilket bord/stol som idag bäst uppnår de krav som 

ställs på den.  
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4.1.5 Sortimentsmatris 

Utifrån 16 olika designade Compact Living möbler som framkom under marknadsundersökningen 

undersöktes hur de fyra olika trenderna finns på marknaden. De olika produkterna placerades ut i ett 

diagram gentemot de fyra olika trenderna, Retro, Geometri, Natur och Lugn se Fel! Hittar inte 

eferenskälla., Trender, för att se vilken som finns mest representerad på marknaden.  

4.1.6 Intressentanalys 

I projektet finns det några olika intressenter, både externa och interna som beskrivs för att få tydlig 

bild över dem och hur de kan påverka projektet. Även flera tänkbara användare som skulle vara 

intresserade av produkten staplades upp för att ge en klar och tydlig bild över vem produkten ska tas 

fram till.  

4.1.7 Scenarios 

Utifrån användarna som kom fram under intressentanalysen tas olika scenarios fram. Dessa 

scenariers tas fram utifrån tänkbara händelser som skulle kunna ske med hänsyn till bordet och 

stolarna. Hur skulle användaren kunna interagera med produkten på ett bra sätt? Detta är 

huvudfrågan som scenarierna visar. För att ta fram de olika scenarierna används de olika punkterna 

som beskrivits tidigare, se Fel! Hittar inte referenskälla. där scenarios beskrivs. Utifrån punkterna 

nvänds brainstorming för att ta fram små berättelser om produkten, där olika scener ritas upp.     

4.1.8 Semi- strukturerad intervju 

Flera mindre semi- strukturerade intervjuer har skett på Prodelox med experter för att få fram 

information inom olika områden. Intervjuerna har varit korta och effektiva där huvudfrågor först 

ställts för att efter svaret ställa följdfrågor som kan framkomma. Framförallt har information om vad 

Prodelox förväntar sig utav produkten men även mer detaljerad information om olika funktioner på 

produkten.  

4.2 Konceptgenerering, genomförande 
Konceptgenerering är att ta fram många olika koncept med hjälp av kreativa metoder kombinerat 

med mer strukturerade som funktionsanalysen. Detta stycke beskriver metoderna som används.  

4.2.1 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen genomförs för att få en klar och tydlig bild över olika delfunktioner av produkten. 

Först ställdes huvudfunktionen upp för produkten för att sedan delas upp i olika delfunktioner. Dessa 

delfunktioner behövs göras för att kunna uppnå huvudfunktionen. Vilken information och energi som 

krävs för att genomföra de olika delfunktionerna undersöktes även.  

4.2.2 Brainstorming 

Denna metod användes efter att ha gjort funktionsanalysen. Hur skulle de olika delfunktionerna 

kunna lösas skrevs och skissades upp med hjälp av brainstorming. Lösningar kom med inspiration 

från marknadsundersökningen och benchmarkingen som gjordes i förstudien. De olika funktionerna 

som undersöks är hur benen ska vara placerade gentemot bordsskivan, hur stolarna ska gömmas och 

hur stolen ska fällas ut.   
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4.2.3 Morfologisk matris   

Den morfologiska matrisen används för att ta fram olika koncept på bordet. Bordet har två 

funktioner som framkom efter funktionsanalysen. Efter användes brainstorming för att ta fram olika 

lösningar på dessa funktioner; hur benen ska vara placerade och hur stolarna ska vara gömda. 

Genom att para ihop olika benlösningar med stolsplaceringslösningar skapas olika koncept.   

4.2.4 Konceptval 

Konceptvalet baseras på en utvärdering som görs av tre personer samt en elimineringsmatris. Under 

utvärderingsmötet diskuteras de olika konceptens användbarhet, funktionalitet, användarvänlighet 

samt risker som finns med de olika koncepten. Detta användes senare som underlag för 

elimineringsmatrisen. Även formgivningen, estetiken i koncepten diskuterades utifrån hur Prodelox 

vill att produkten ska förmedlas och utifrån trendanalysen som gjorts. Valet av koncept sker i två 

steg, steg ett: utvärdering, med diskussioner och åsikter i gruppen och steg två: elimineringsmatris 

som undersöker vilket koncept som uppfyller de satta kraven bäst.   

Utvärdering 

Utvärderingen gjordes med en grupp på tre personer från Prodelox där de olika koncepten på stol 

och bord diskuterades. Diskussionerna täckte områden som användarvänlighet, funktionalitet, 

användbarhet och vilka risker som kan finnas. Utifrån det framkom det koncept som ansågs det vara 

bäst.  

Elimineringsmatris  

Utifrån vad som diskuterades under utvärderingsmötet gjordes en elimineringsmatris för att få fram 

de bästa funktionskoncepten, två stolar och två bord. Elimineringsmatrisen utfördes med avseende 

på kravens viktighet och undersökte hur väl varje koncept uppnådde kravet. För kraven användes en 

tregradig skala där tre står för mycket viktigt krav, två viktigt och ett mindre viktigt. För koncepten 

användes en femgradig skala där fem står för att produkten uppnår kravet mycket väl, fyra uppnår 

väl, tre uppnår, två uppnår knappt och ett uppnår inte alls.  

4.3 Vidareutveckling, genomförande 
Vidareutveckling är att arbeta vidare med de valda koncepten som tagits fram under 

Konceptgenereringen. Detta stycke beskriver de metoder som används.   

4.3.1 Brainstorming internt 

Internt på företaget sker det många olika diskussioner om detaljproblem som ska lösas. I grupp på 

två eller tre personer från Prodelox används brainstorming, där idéer skissas upp på antingen 

whiteboard eller papper, för att få fram olika lösningar på problem som uppkommit på både stol och 

framförallt bord. Någon deltagare har tidigare inte varit involverad i arbetet och kan därför se nya 

lösningar på problemen.       
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4.3.2 Val av koncept 

Nedan beskrivs hur de valda funktionskoncepten tas fram. 

Stol 

För att undersöka de olika valda stolskoncepten fungerar görs olika pappersmockups. 

Undersökningen visar hur de olika koncepten beter sig och rör sig, men även hur de i olika lägen 

måste stabiliseras upp. Dessa mockups resulterade i många diskussioner internt om hur de skulle 

kunna lösas. Konceptet platt nr 2 ledde även vidare till ett nytt koncept som arbetades vidare med 

för att kunna lösas. 

Därefter följde diskussion över användarvänlighet, användbarhet, funktionalitet och risker. Stor fokus 

ligger på användarvänlighet. Produkten ska vara smidig att använda för användaren och det får inte 

finnas något moment som kan störa vid utfällningen. Tillsammans med uppdragsgivare tas därefter 

ett beslut om ett koncept.   

Bord 

Konceptvalet har skett med diskussion om detaljlösningar som har lett till ett kvarstående koncept 

kombinerat av de två valda koncept. Diskussioner och val av olika detaljlösningar har handlat om att 

skapa en enkel och smidig produkt för användaren. Notera dock att den enklaste och smidigaste 

produkten för montering och tillverkning inte ska skapas utan för användaren även om det togs upp i 

diskussion. 

Tavla 

För att ta reda på vad användaren helst vill ha på väggen skickades en fråga ut till tänkbara 

användare av möbeln. Dessa tänkbara användare hittades på Linköping universitet samt genom 

författarens kontakter. Utifrån vad enkätundersökningen visar tas olika förslag fram med hjälp av 

brainstorming. Förslagen diskuteras därefter med beställare och ett beslut tas. Flera förslag kan 

väljas, en variation av motiv kan öka möbelns konkurrenskraft.    

Enkätundersökning, frågan som skickades ut såg ut på följande sett: 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete som går ut på att ta fram ett bord med fyra 

integrerade stolar som ska hängas upp på väggen. Vid upphängningen ska bordet inte se ut som ett 

bord utan ha ett estetiskt värde. Vad skulle du föredra att ha på väggen?  

o Ett känt konstverk 
o Verklighetstrogen tavla 
o Abstrakt tavla 
o Spegel 
o Ljus/ Lampa 
o Etsat motiv 
o En ram, där användaren själv får välja vad den vill ha på väggen. 
o Någonting diskret som inte tar uppmärksamhet utan bara en antydan till att den finns där. 
o Inget, det ska se ut som ett bord. 
o Annat 

Förslagen värderades utav svararen mellan 1-5, där ”ett var inte så mycket” och ”fem detta vill jag 

helst ha på väggen”.  
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4.3.3 Formgivningsval 

Efter trendundersökningen valdes olika bilder noggrant ut för att skapa en känsla över den valda 

trenden. Detta ”collage” användes som inspiration och underlag för de olika design och formgivnings 

lösningar som skissades fram och resulterade i olika formgivningskoncept. Även om trenden retro är 

största inspirationskällan användes även inspiration från både mode och arkitektur. 

Koncepten kan på olika sätt kombineras med varandra mellan bord och stol för att skapa en 

samhörighet med varandra. Beslut över vilket koncept som väljs kommer ske i samråd med 

beställare. Beslutet grundar sig i hur stilrent och tidlöst konceptet är, men även ur montering- och 

tillverkningsperspektiv samt hur kvaliteten känns. Koncepten diskuterades även ur ett 

användarvänligt perspektiv. Varken bordet eller stolen får bli för tung och därför väljs kompakta 

koncept bort.    

4.3.4 3D-modellering 

Innan koncepten var fullt utvecklade började de ritas upp i Solid Work. I programmet ritades olika 

detaljlösningar fram och undersöktes för att få fram det bästa konceptet.  

Presentationsbilder 

För att visa hur bord- och stolkonceptet ser ut kommer presentationsbilder att göras. Dessa 

presentationsbilder kommer att tas fram genom att använda Solid Works photoview 360 utifrån 

modellen som tidigare gjorts i Solid Works.  

Hållfasthet 

För att undersöka stolskonceptet kommer ett hållfasthetsprogram att användas, Solid Works 

Simulation. Stolen kommer att undersökas huruvida den i teorin håller att sitta på. 

4.4 Verktyg 
För att genomföra projektet har olika verktyg använts för att kunna genomföra vissa metoder. De 

viktigaste verktygen och användning förklaras nedan.  

Akademiska databaser 

För den teoretiska studien inom inredning, Compact Living, trender och produktutveckling används 

akademiska databaser för att hitta tidsskrifter och vetenskapliga artiklar. Databaser som har används 

är framförallt Academic Search Premier, Scopus och Artikelsök som finns att tillgå på Linköpings 

Universitets Biblioteks hemsida. Relevant artikel samt tidskrift studeras samt relevanta källor till 

dessa.  
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Solid Works 

Solid Works 3D är ett konstruktionsprogram från Dassault Systèmes. Programmet är lätt att använda 

för att rita upp en konstruktion och skapa en virtuell design samt tillverkningsritningar. (SolidWorks, 

2012) Programmet är väl använt på Prodelox och därför lämpligt att använda under projektet.    

Programmet används även för att ta fram presentationsbilder och beräkning för hållfastheten på 

stolen. Solid Works photoview 360 kan skapa fotorealistiska bilder som kan användas för att visa 

olika presentationsbilder på produkten. Solid Works simulation testar styrka, säkerheten och kan 

simulera den verkliga prestandan på produkten. (SolidWorks, 2012) 
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5. Resultat 

Detta kapitel kommer att presentera koncept och resultat från de olika stegen i processen samt ett 

produktkoncept; ett bordkoncept och ett stolkoncept.  

5.1 Resultat förstudie 
Resultatet av förstudien ligger till stor grund för projektet. Förstudien visar att det idag att det är ett 

relativt litet utbud utav möbler inom Compact Living i ett samhälle som blir alltmer trångbott. Den 

marknaden som finns består av produkter som är antingen funktionella eller mer designade. 

Användarna som till största delen använder sig utav Compact Living är personer som bor på en 

mindre yta.    

Trender är någonting som ständigt ändras men utifrån undersökningen som gjorts kunde 4 större 

trender definieras. Utav dessa fyra trender var trenden Retro den minst representerade.  

5.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien gav information om Compact Living, trender och olika mått och riktlinjer för bord 

och stolar samt plywood. 

Compact Living  

Compact Living handlar om att effektivisera boendet utan att behöva välja mellan bostadsyta och 

hemtrevnad.  Behoven och önskningarna blir mer medvetna, samtidigt som de befintliga ytornas 

möjligheter och begränsningar blir tydligare. Att använda multifunktionella möbler och produkter 

som även är vackra optimerar bostadens yta kan öka bekvämligheten. Färger, ljus, mönster och textil 

kan även få rummet att kännas större än det är. Att acceptera det lilla är det första steget till att leva 

stort. Till skillnad från större utrymmen kan de små vara fint utformade för att möta de individuella 

behoven, rutiner och påhitt för att passar ens liv som en skräddarsydd kostym. 

Att specifikt definiera upp olika krav eller villkor för att kunna få kalla sin bostad Compact Living är 

väldigt svårt, det finns inte direkta ting som gör att det specifikt är Compact Living utan känslan av 

sammanhanget. Är ett utrymme trångt behöver det göras någonting åt. Att fundera och tänka på hur 

utrymmet skulle kunna se större ut eller på något sätt spara yta är någon form utav Compact Living. 

Storleken på bostaden har direkt ingen betydelse, behöver utrymmet göras visuellt större, behövs 

det. Personer kan använda Compact Living i olika stor utsträckning, en person använder endast en 

möbel eller ett visuellt råd medan andra går hela vägen och lever ut det till fullo.    

Trender 

Om ett företag inte följer en trend kommer de att tappa kunder och kanske även försvinna från 

marknaden. Att ta tillvara på andra branschers trender kan ge ett mervärde för produkten. Det är en 

viktig del i produktutvecklingsarbetet att undersöka vilka trender som kommer och går, för att vara 

förberedd på svängningarna som finns.  

 

 



32 
 

Trender inom mode och inredning går lite hand i hand, finns en trend inom mode finns det en 

liknande inom inredningen. Idag finns det flera trender men den stora trenden är att ta lite från varje 

trend och göra sin egna unika stil för att inte vara som någon annan. Att använda sig utav trender 

inom arkitekturen och mode skulle kunna lyfta produkten.  

Form och mått på sittmöbler 

Det är viktigt att använda de riktlinjer som finns för både bord och stol för att både långa många 

personer som korta ska kunna använda produkten, men även för att undvika skador. För att personer 

ska kunna använda stolen och kunna sitta vid bordet är det viktigt att använda de olika riktlinjer som 

finns på stolar. Riktlinjerna finns för en orsak; för att flertalet personer ska kunna använda bordet och 

stolarna, vilket även är målet med produkten. En viktig känsla för användaren är att bordet inte 

känns trångt men samtidigt är det viktigt för produkten att bordsskivan inte blir för stor.    

Plywood 

Materialet plywood har Prodelox valt som huvudmaterial för produkten. Plywood är ett 

skivmaterialmaterial som beroende vilka träfaner som väljs kan variera i egenskaper. Att använda en 

plywood istället för endast vanligt träskiva kommer att öka hållfastheten för produkten. Att även 

kunna välja en exklusivare ytfaner begränsar inte produktens utseende utan ger användaren en 

möjlighet att faktiskt få välja, utan att det kommer påverka egenskaper för produkten.      

5.1.2 Trendanalys 

Trendanalysen resulterade i fyra olika trender som författare namngett, beskrivs nedan med 

trendboards, se Figur 16 för trenden Retro, Figur 17 för trenden Geometri, Figur 18 för trenden Natur 

och Figur 19 för trenden Lugn.  

 

Figur 16 Trendboard för den första trenden, Retro.  
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Figur 17 Trendboard för andra trenden, Geometri. 

 

Figur 18 Trendboard för tredje trenden, natur. 
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Figur 19 Trendboard för fjärde trenden, Lugn. 

Undersökning av trenden retro 

Dessa olika decennier (40-, 50-, 60- och 70-talet) och deras stilar flyter mycket in varandra. I början 

av sextiotalet fanns det tillexempel fortfarande en hel del av femtiotalet kvar och så vidare. Alla har 

präglats mycket av sin tid över hur samhället har sett ut. Krig leder till sparsamhet och fred till en stor 

färgexplosion.  

Under 40- & 50-tal blev teakmöbler populärt.  Att blanda olika material som trä med tyg eller skinn, 

trä och metall blev vanligt. Möblerna hade enkla former som är sköna att använda. Moderna stolar 

hade fenformade armstöd gjorda i en kontinuerligt svängd linje från ramen. 

60-talet var en färgglad explosion. Möbler fanns i alla olika former och mönster som skapade yrsel. 

Plasten slog igenom på allvar vilket gav nya möjligheter för färg och form inom möbler. Cirklar och 

markerande konturer på avrundade kanter var populärt. 

70-talet innebar naturliga jordnära färger, mycket lugnare än sextiotalet. Material som trä och glas 

var vanligt förekommande precis som metallben på bord och stolar.   

Litteraturstudien visar att de olika årtiondena har olika karaktärer och stilar som idag lätt kan 

klumpas ihop till en trend, Retro. Möbeln som ska tas fram, bord med stolar ska vara stilren enligt 

uppdragsgivaren men även utstråla kvalité och vara tidlös för att passa in i de flesta hem. 60-talets 

explosion av färg och form passar därför inte riktigt in på den känsla som eftersträvas. Att istället 

använda det bästa från 40- & 50- talet och 70- talet passar bättre.  
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5.1.3 Marknadsundersökning 

Företagen som har undersökts är framförallt de större företagen och återförsäljarna av möbler i 

Sverige, som Ikea, Mio, Europamöbler men även företag som Swedese, Lammhults och NC, dock har 

dessa företag inte mycket inom Compact Living med undantag från Ikea. Undersökning har även 

gjorts för att försöka hitta specifika designers som har tagit fram olika Compact Living möbler som är 

tänkbara konkurrenter till produkten genom att granska bloggar och hemsidor. Vid letandet efter 

produkter har även andra företag kommit fram som säljer möbler inom Compact Living.  

Den absolut största aktören inom Compact Living är idag Ikea. De säljer billiga, funktionella lösningar 

för att spara utrymme hemma. Andra företag har inte alls anammat konceptet på samma sätt. De 

stora möbelbutikerna/återförsäljare som Mio och Europamöbler har enstaka utvalda möbler inom 

Compact Living och konkurrerar inte alls med Ikea. Det finns dock mindre butiker som exempel 

Compact Living butiken i Stockholm som enbart fokuserar på Compact Living men har även lite 

dyrare produkter. En trend som finns på marknaden är att lägga upp sina produkter på internet. 

Företag och designers lägger upp sina möbler för försäljning på hemsidor för att nå ut till folk som 

inte kan ta sig till butiken.    

Prodelox konkurrerar inte alls med dessa möbelföretag. Prodelox är en konsultfirma och tar på sig 

flera olika projekt och utvecklar inte bara möbler. Prodelox skulle istället kunna vara säljare till 

företagen. Om Prodelox har tagit fram en bra produkt skulle de undersöka om det är något företag 

som är intresserade av att köpa konceptet för att på det sättet få ut det på marknaden.  

Produkter 

Idag finns det en rad olika hemsidor som visar olika produkter inom Compact Living. Många av 

produkterna är smarta förvaringsutrymmen som ger användaren mer plats i hemmet. Lösningar på 

hur sängar, bord och stolar på olika sätt kan plockas undan för att optimera bostadens yta finns. Det 

vanligaste som definierar en Compact Living möbel är att den är mångfunktionell, har mer än en 

funktion för att på det sättet behöva en möbel istället för två. Det andra som definierar är att möbeln 

lätt går att plocka fram vid behov men annars står undangömd hopfälld för att spara utrymme. 

Compact Living handlar om att effektivisera boendet, inte ska det behöva väljas mellan utrymme och 

hemtrevnad, se Figur 20 för några av de olika möblerna som hittades vid marknadsundersökningen.  
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Figur 20 Kollage av några möbler som hittades under marknadsundersökningen. 

Idag finns det många olika stolar som kan fällas ihop på olika sätt för att minska utrymmet. Även bord 

finns som lätt kan minskas eller tas bort. Bord och stolar som tillsammans integrerar med varandra 

finns inte alls i lika stor utsträckning. Det som finns är Campingutrustning där bordet är en portfölj 

innehållande fyra pallar.  

Att använda sig utav väggen är ett smart och praktiskt sätt för att få undan bord och öka utrymmet. 

Detta har lösts på flera olika sätt utan att väggen blir förstörd med ett bord hängande. Att göra om 

bordet till antingen en tavla eller spegel gör att inredningen inte förstörs, bara för att ett extra bord 

ska finnas lättillgängligt. Att bordet har en mångfunktion idag gör den mer attraktiv på marknaden. 

Oavsett vilka lösningar som används har alla valts att göras platta, för att inte ta upp onödig plats.  
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Olika lösningar på hur benen fälls ihop har gjorts på många sätt. Några lösningar är mer komplicerade 

än andra. Lösningarna som är lätta att förstå och inte tar lång tid att fälla ihop eller montera är de 

som är mest användbara. En av lösningar som finns är att benen ligger parallellt med bordsskivan för 

att sedan roteras ut 90 grader till rätt position. En annan lösning är att benen finns i själva 

bordsskivan för att sedan dras ut, benen kan även finnas under för att roteras ut vilket är den 

vanligaste tillsammans med att bordsskivan på något sätt lyfts upp för att räta ut benen.     

Att använda sig av väggen för att få undan stolar är inte lika vanligt som bord och har sällan en extra 

funktion. Stolar görs platta för att lätt kunna placeras i en garderob eller liknande. Stolarna finns i alla 

dess former och kan fällas ut på olika sätt. Det finns ett sätt som är vanligare än andra, den klassiska 

hopfällbara stolen. Vissa har dock lyckats bättre än andra med denna lösning och tar inte lika stor 

plats.   

Andra har lyckat komma på andra sätt att fälla ihop en stol. Vissa tar större plats än andra och vissa 

är mer komplicerade. De flesta av stolarna är gjorda för att inte ta upp plats, de är därför väldigt 

platta men även lätta att ta med sig med hjälp av handtag.  

5.1.4 Benchmarking 

Efter att ha gjort en marknadsundersökning valdes elva olika bord och stolar ut för benchmarking, se, 

Bilaga A, Resultatet sammanställdes i Tabell 1 och Tabell 2. Tabellerna baseras på upplevd 

tillfredställelse av behov för bord utan hänsyn till det estetiska. Detta för att senare i projektet 

undersöka de fyra olika trenderna med möblerna. 

Tabell 1 Konkurrenskraftig benchmarking tabell baserad på upplevd tillfredställelse av behov för bord utan hänsyn till det 
estetiskt. 

Krav, bord Viktning 1 2 3 4 5 6 7 

4-5 personer får plats vid bordet  
3 3 3 5 3 5 3 2 

Enkel att fälla ihop/ fälla ut 2 5 3 5 3 4 3 3 

Tar inte mycket plats vid hopfällt 
läge 

3 5 2 4 3 2 3 4 

Pris 2 2 3 1 5 4 3 5 

Lätt att hänga på väggen 1 5 2 1 3 2 3 3 

Summa  8,6 5,8 8 7,4 7,8 6,6 7,4 

Tabell 2 Konkurrenskraftig benchmarking tabell baserad på upplevd tillfredställelse av behov för stolar utan hänsyn till det 
estetiskt. 

Krav stolar Viktning 8 9 10 11 12 13 14 15 

Enkel att fälla ihop/ fälla ut 
2 4 3 5 5 5 5 5 3 

Tar inte mycket plats vid hopfällt 
läge 

3 2 4 5 4 4 3 3 2 

Pris 2 2 3 1 4 2 5 5 2 

Lätt att hänga på väggen 1 2 5 5 4 4 3 3 1 

Summa   5,0 7,3 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 4,3 
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Utifrån tabellerna, kan det utläsas att många utav möblerna som har en mer genomtänkt design är 

dyra. Vid alla borden får ändå 4-5 personer plats, vissa bättre än andra. Bord 1 och 5 har en 

genomtänkt design som gör dem väldigt lätta att fälla ut, till skillnad från de andra borden som är 

mer komplicerade att fälla ut, med eventuellt något jobbigt lyft.  

I hopfällt läge är de flesta utav möblerna platta då de måste förvaras någonstans. Vissa av borden har 

dock stora bordsskivor som ska gömmas undan medan en liten stol är lättare att ställa in i 

garderoben.  

Möblerna som fick högst summa utifrån benchmarkingen var framförallt bord 1, se Figur 21 och stol 

11, se Figur 22. De har båda en genomtänkt design och tar ingen plats då de inte används, dock är 

bordet lite dyrare.  

 

Figur 21 Bord 1 

 

Figur 22 Stol 11 

5.1.5 Sortimentsmatris 

Utifrån 16 olika designade Compact Living- bord och -stolar, se Bilaga B undersöktes de fyra olika 

trenderna, se Trender, som finns på marknaden. Resultatet visar vilken trend som finns mest 

representerad på marknaden.  
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Figur 23 Hur de olika produkterna förhåller sig till de fyra olika trenderna. 

De 16 olika bord och stolarna plottas ut i ett diagram gentemot trenderna. En möbel som enbart 

inspirerats av en trend plottas ut på linjen som representeras av trenden. Har stolen/bordet 

inspiration från två trender plottas den ut mellan linjerna, beroende på hur mycket av trenderna som 

finns i stolen/bordet plottas de olika långt ifrån linjerna, exempel har den mer lugn än geometri 

plottas den närmare linjen lugn. Utifrån diagrammet som tagits fram av författaren, se Figur 23, kan 

det utläsas att trenden som finns minst på marknaden är Retro. Geometri är den som har flest 

medans lugn och natur är jämbördiga.  

5.1.6 Intressentanalys 

I projektet finns det några olika intressenter (se Figur 24 för intressentkarta). Först finns de tänkbara 

användarna till produkten men även en uppdragsgivare, Prodelox AB samt Linköping Universitet och 

en producent. Prodelox är de som har stort inflytande på projektet, de har väldigt klara mål över hur 

de vill att produkten ska vara. De har en positiv inställning till projektet och ser fram emot ett resultat 

som kan användas.      

Marknaden för Compact Living blir bara större och större vilket betyder att allt fler köper smarta 

möbler, inställningen som användarna har till projektet är därför positiv. Att fler olika lösningar på 

problem finns ger dem en variation att välja mellan som inte funnits innan.  
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Figur 24 Intressentkarta för möbeln 

En tänkbar producent skulle kunna vara Ikea. Ikea är ett företag som vill skapa en bättre vardag för 

många människor med form- och funktionsdukliga möbler. De har idag ett brett sortiment av 

Compact Living möbler och skulle därför kunna vara intresserad av kompletterande möbel. Men inte 

bara Ikea skulle kunna vara en tänkbar producent, det finns fler företag/produktutvecklare som 

utvecklar Compact Living möbler som skulle kunna vara intresserad av en ny, ett exempel är Compact 

Living butiken i Stockholm.   

Användarna  

Idag finns en hel del olika Compact Living produkter för hela hemmet ute på marknaden. Företag 

använder sig utav begreppet i olika omfång, vissa specialiserar sig mer än andra. En del personer 

anammar även begreppet och skriver om olika smarta produkter på sina bloggar och hemsidor. Vissa 

menar att Compact Living är mer än bara en livsstil och ägnar stor tid åt att hitta produkter som finns. 

Den största gruppen av användare som använder sig av Compact Living är personer som bor på en 

liten yta men även personer som är intresserade av smarta lösningar. Utifrån att ha definierat vad 

Compact Living är togs tänkbara användare fram.  

Användare av Compact Living; 

 Personer som bor på en liten yta är den största användaren av Compact Living. 

o Personer som väljer ett centralt läge istället för storlek och utrymme. 
o Personer som inte har råd med en större bostad, exempelvis studenter. 
o Personer som vill bo lite mindre. 
o Personer som använder övernattningslägenheter.  

Personer som är intresserad av smarta lösningar. 

Ett företag som lätt behöver kunna möblera om i ett rum.  
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En stor kategori som bor lite trängre är personer som väljer ett centralt läge istället för storlek och 

utrymme. Ofta är det unga människor som har ett jobb som är noga med trend och därför villiga att 

betala lite mer för sina möbler. Detta betyder inte nödvändigtvis att de använder bordet en längre tid 

än studenterna på grund av att en ny trend det vill säga ett nytt bord är mer attraktivt. Hur länge de 

bor kompakt beror mycket på människan. En person flyttar aldrig och trivs bra nära centrum medans 

andra efter ett par år bestämmer sig för att skaffa familj och flyttar till en större lägenhet.   

En helt annan kategori som skulle kunna vara en tänkbar användare till produkten är ett mindre 

företag. Ett företag har inte alltid resurser för att ha flera mötes platser. För att lätt kunna möblera 

om i ett rum skulle bordet vara attraktivt. Antingen om bordet är uppfällt och blockas ner då en 

tänkbar kund kommer och mat och fika ska bjudas, eller att det står nere för att bords yta behövs 

men kanske vid behov av ett större rum fälls det upp.  

5.1.7 Scenarios 

Tre olika scenarier togs fram för tre olika tänkbara händelser där bordet och stolarna skulle ha en 

stor roll. I första scenariot, se Bilaga C, Scenario 1, bordet till vardags uppfällt. I andra scenariot, se 

Bilaga C, Scenario 2, bordet till vardags nerfällt. I det sista och tredje sceneriet, se Bilaga C, Scenario 

3, bordet användas på ett företag. Scenariorna används senare till inspiration för att ta fram olika 

lösningar.   

5.1.8 Semi- strukturerad intervju 

Den semi- strukturerade intervjun har tillsammans med trendanalysen resulterat i en 

kravspecifikation för produkten. Utifrån den semi- strukturerade intervjun framkom parametrar som 

Prodelox vill att bordet och stolen ska uppnå. Semi- strukturerad intervju har även används under 

vidareutvecklingen. Detta för att få en förståelse för vad det finns för olika beslag, gångjärn och 

fjädrar som kan passa bäst för bordet och stolen.    

5.2 Resultat Konceptgenerering 
Kravspecifikationen ligger till grund för beslut om vilka koncept som ska utredas vidare samt att 

benchmarkingen till viss del är baserade av dessa krav. Kraven kommer från uppdragsgivaren som 

alla ska uppnås. Under projektets gång har även fler mer detaljerade krav kommit fram från 

förstudien för att i ett senare skede kunna ta ett beslut om dellösningar. Se Tabell 3 för kraven.     
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Tabell 3 Kravspecifikationen 

Nr Krav Mättal Typ av krav 

1 
Vid bordet ska det få plats fyra 
personer, eventuellt fem 

95 percentil, kvinna och 
man skall kunna sitta 
bredvid varandra vid 
långsidan på bordet 

Skall 

1.1 Stolar som ska göras till produkten. Min 4 Skall 
1.2 Stolar som ska få plats vid bordet. Min 5 Bör 

2 
Enkel infästning vid väggen så att 
bordet är lätt att ta ner 

95 percentil kvinna och 
man skall kunna fälla ut 

bordet och ta fram 
stolen 

Skall 

2.1 
Både långa som korta personer ska 
kunna ta ner bordet. 

95 percentil kvinna och 
man 

Skall 

2.2 Fästas på väggen 
Bordet ska kunna sitta 

på alla olika väggar 
Bör 

2.3 
Ingenting riskerar att ”falla ihop” 
vid en beröring efter utfällning 

Allting som fälls ner ska 
”klicka i” och fastna 

Skall 

2.4 
Lätt att förstå hur bordet ska fällas 
ut 

Enkla och semantiska 
fästen för ben och skiva 

Önskvärt 

3 
Upphängd på väggen ska bordet 
inte se ut som ett bord. 

En extra funktion 
Skall 

3.2 Bordet ska ha ett estetiskt värde. Tavla/spegel/lampa Skall 

4 
Upphängt på väggen ska bordet 
inte gå ut för långt från väggen. 

Max 100 mm 
Skall 

4.1 
Stolarna ska få plats bakom bordet i 
uppfällt läge. 

Min 4 stolar 
Skall 

4.2 Smidigt att fälla ner skiva. Max 4 min  Bör  
4.3 Lätt att fälla ut ben. Max 1 min Bör 
4.4 Skiva och ben får inte bli för tungt.  Max 10 kg för personen Önskvärt 
5 Stolen ska ha ryggstöd Min 330 mm hög Skall 
5.1 Lätt att fälla ut stol. Max 1 min att fälla ut Önskvärt 
5.2 Stolen ska vara så platt som möjligt. Max 40 mm  Bör 
6 Konstruktion   

6.1 Lätt att montera 
En person kan montera 

bordet och stolarna 
Önskvärt 

6.2 Lätt att tillverka 
Delar tillverkas i 

verkstad, speciella 
fästen beställs 

Önskvärt 

7 Formgivning   
7.1 Stilren - Skall 
7.2 Tidlös - Önskvärt        
7.3 Känsla av kvalité - Skall 
7.4 Trenden Retro 

 Enkla former, ”minimal 
chic” 

 Kombinera olika material 

 Naturliga, jordnära färger 
och material 

 Teak  

- Skall 
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5.2.1 Funktionsanalys 

Att dela upp produktens funktioner till delfunktioner resulterade i fem olika delfunktioner. Alla 

delfunktionerna är viktiga i slutkonceptets utformning och funktion. Uppdelningen av produktens 

funktion visas i Figur 25 och Figur 26. Energin för att kunna utföra alla delfunktionerna kommer ifrån 

användaren, användaren använder sin kraft som sätter igång rörelse i produkten, bordet eller stolen. 

Informationen är en viktig del av produkten och hur den tolkas.  

 

Figur 25 Blackbox av funktionen fälla ut bordet 

 

Figur 26 Funktionen nerbrutet till delproblem 

Utifrån funktionsanalysen skissades olika förslag fram på hur ben ska sitta i förhållande till 

bordskivan, var stolarna ska vara placerade och hur stolarna ska fällas ut, se Bilaga D. 

5.2.2 Morfologisk matris  

Efter att ha tagit fram olika lösningar på de olika problemen under brainstormingen användes en 

morfologisk matris för att ta fram koncept på bordet, se Tabell 4 för den morfologiska matrisen. De 

olika dellösningarna på benen och var stolarna ska förvaras; bordskivan kombinerades ihop till olika 

koncept som resulterade i sju olika funktionskoncept på bordet, se Bilaga E för bilder på de sju 

koncepten. 
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Tabell 4 Morfologisk matris för bordet 

Problem Bordsskiva, stolsförvaring Ben 

Lösning 1 Hål i bordet Under bordskiva, endast ben lösa 

Lösning 2 Ribbor Under bordskiva, ben och kant lösa 

Lösning 3 Extra skiva Vid sidan om bordskivan, endast ben lösa 

Lösning 4 Lock Vid sidan om bordskivan, ben och kant lösa 

Lösning 5 Stolar hänger på väggen Ligger i bordskivan, endast ben lösa 

Lösning 6  Ligger i bordskivan, ben och kant lösa 

Lösning 7  Ligger på bordsskivan, endast ben, 270 grader 

Lösning 8  Ligger på bordsskivan, ben och kant, 270 grader 

5.2.3 Konceptval 

Här presenteras resultatet av de olika stegen samt koncepten.  

Utvärdering 

För varje koncept diskuterades olika för och nackdelar för koncepten, vissa av koncepten var mer 

nytänkande än andra vilket var en stor fördel för att inte skapa ett liknande bord eller stol som redan 

finns på marknaden. Även diskussion kring scenariorna hölls, hur de olika koncepten passar till de tre 

olika scenarierna som tagits fram.   

Det var framförallt bordet koncept 7 som gruppen tyckte om, framförallt för att bordet inte visar sina 

ben i uppfällt läge. Ben som väl syns som i koncept 2 och 6 tycktes inte alls om, den ger en känsla av 

att det fortfarande är ett bord. Funktionaliteten på borden hänger en hel del ihop om var benen är 

placerade. Ligger de bakom eller vid sidan om uppfattades de inte vara i vägen som för benen som 

ligger framför. För att användarvänligheten ska vara bra diskuterades det att bordet inte får bli för 

tungt och stolarna bör därför på något sätt hänga på väggen för att slippa den extra tyngd som de 

ger. Placeringen av stolarna blev en stor diskussion, att ha en låda och på det sättet skapa ett extra 

moment för att plocka fram stolarna var inte omtyckt. Att stolarna på något sätt satt fast på skivan 

istället för att hänga på väggen kunde ändå godkännas, dock finns fortfarande tyngdfaktorn kvar i det 

läget. Risker som finns för bordet är klämrisken och därför skapa ett bord med en lite klämrisk och 

med få vridningsmoment för att minska detta. Koncept 7 var ändå det bord som i slutändan alla i 

gruppen tyckte om och ville fortsätta arbeta vidare med då det är ett nyskapande bord.  

Det fanns två av koncept stol som var speciellt intressanta för gruppen, koncept Tyg och Platt nr två.   

Två nyskapande koncept som är väldigt olika varandra där den ena är en platt skiva i uppfällt läge och 

den andra är lite mer kompakt men ”mysigare” och mer inbjudande att sitta i. Att lätt kunna fälla ut 

stolen är viktigt vilket båda koncepten på stolen uppfyller. Att de resterande stolarna inte tilltalade 

gruppen var att många av dem var komplicerade eller liknande redan finns på marknaden.  

Elimineringsmatris 

Efter valdes de två koncepten för stol med högst poäng för vidareutveckling, samt de två med högsta 

poäng för bord. Ett av bordskoncepten som valdes att arbeta vidare med ändrades även från att 

stolarna ligger i en låda till att hänga på väggen, då detta är en bra lösning för att slippa ett tungt 

bord. Se Tabell 5 och Tabell 6 för de olika elimineringsmatriserna. 
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Tabell 5 Elimineringsmatris för bord 

Koncept Viktning 1 2 3 4 5 6 7 

Lätt att fälla ut/upp från 
väggen 

3 3 2 1 2 2 2 5 

Lätt att fälla in/ut benen 3 4 5 3 2 2 5 4 

Lämplig till "tavla" 3 3 1 3 4 4 1 5 

Lätt att komma åt stolarna 2 4 2 4 4 3 3 5 

Summa 
 

9,5 7 7,3 8 7,5 7,5 13 

Tabell 6 Elimineringsmatris för stol 

Koncept Viktning Klapp- 

stol 

Platt Viks Klapp/ 

platt 

Tyg Låda Spjäle Platt nr 2 

Lätt att fälla 
ut/in  

2 2 2 5 2 4 3 1 3 

Tjocklek i 
hopfällt läge 

3 3 3 5 3 2 3 5 5 

Lätt att lyfta 2 4 4 1 4 5 5 1 3 

Sittvänlig 1 3 3 1 3 5 2 1 4 

Summa 
 

6 6 7 6 7,25 6,75 5 7,75 

Det två koncepten av bord som valdes var koncept 1 med en liten ändring, se Figur 27 samt koncept 

7, se Figur 28. Koncept 1 är ett bord som har sina ben placerade vid sidan om bordskivan för att lätt 

kunna rotera benen i utfällt läge. Ändringen som gjordes från det första konceptet var att ta bort 

lådan som finns i bordsskivan för att istället placera stolarna hängande på väggen. Benen skymmer 

inte bordskivan varken i uppfällt eller nerfällt läge. Koncept 7 är ett koncept som har sina ben 

placerade bakom bordet i upphängt läge. Även här kommer stolarna att befinna sig på väggen.  
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Figur 27 Koncept 1, bord 

 
Figur 28 Koncept 7, bord 

De koncept på stol som valdes var, koncept tyg samt konceptet platt nr 2, se Figur 29 och Figur 30. 

Konceptet Tyg går ut på att stolens rygg och sits kan vinklas ut från varandra med ”armstöd” mellan 

som håller ihop det hela, och viks lätt ihop. Tanken är att stolen på något sätt är klätt i tyg och att 

armstöden endast är i något mjukare material. Benen viks lätt ihop upp mot sitsen. Koncept platt nr 2 

är en platt skiva. Skivan är uppdelad och tanken är att sitsen ska kunna skjutas ut med hjälp av ett 

spår mellan rygg och sits och på så sätt skjuta ut sits och ben.   
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Figur 29 Koncept tyg, stol 

 

Figur 30 Koncept platt nr 2, stol 

5.3 Resultat vidareutveckling 
Resultatet av vidareutvecklingen är ett produktkoncept som i nästa delkapitel kommer att 

presenteras mer ingående. Nedan presenteras de resultat av metoder som används under 

vidareutvecklingen. 

5.3.1 Val av koncept 

Här presenteras vad som diskuterades under val av koncept samt de valda koncepten.  

Bord 

Frågan om bordet ska vara löstagbart eller inte var länge oklart. Koncept på både fasta och 

löstagbara bord gjordes därför. Beslut togs ändå tillsammans med uppdragsgivaren att bordet ska 

vara fast på väggen. Om användaren vill ha ett bord som ska vara löst är det lättare att hämta ett 

från garderoben med stolar istället för att lyfta ner från väggen.  
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Under en lång period vidareutvecklades båda koncepten, koncept 1 med benen utanför bordskivan 

och koncept 7 med benen bakom bordskivan. I slutändan var det en viss punkt som blev avgörande 

för valet av koncept. Det avgörande var enkelheten för koncept 7. Beslutet gynnas på att det är 

lättare att fälla ut bordet underifrån, benen är inte lika tjocka som i koncept 1. I koncept 1 var benen 

tvungna att vara tjocka för att bilda en ram runt och inte visa stolarna bakom. Att benen är smalare i 

koncept 7 ger dessutom en mindre vikt. Gemensamt med uppdragsgivaren valdes därför koncept 7, 

se Figur 31 för det valda bordkonceptet. Koncept 7 blir dock tvunget att kombineras med koncept 1. 

Någonting måste hålla bordet uppe på plats. Istället för att benen bildar ramen som i koncept 1 görs 

en tunnare ram för koncept 7. 

 

Figur 31 Koncept på bord 

Stol 

Tre mockups togs fram för de tre olika koncepten som diskuterades, se Figur 32, Figur 33 och Figur 

34. Konceptet tyg, valdes ganska snabbt bort i detta läge då konceptet blev tjockare än vad det var 

tänkt från början, för att kunna skapa den inbjudande känslan som var tänkt. Även andra orsaker 

som att benen är otympliga och svårt att låsa i ett fast läge, både hopfällda och utfällda, var 

avgörande. Kvar var det nya konceptet och Koncept platt nr 2. Det nya konceptet, se Figur 35, togs 

fram efter uträkning att koncept platt nr 2 skulle resultera i 1,2 meter hög. 

 Det nya konceptet går ut på att istället för att skjuta ner sitsen och benen lyfts de upp och på det 

viset undviks en lång rygg. Nackdelen med det nya konceptet blev dock att det på ett smidigt och 

enkelt sätt inte gick och lösa låsningen. Låsningen var tvungen att ske automatiskt vid utfällning vilket 

ingen lösning på det nya konceptet gjorde. Närmaste lösningen var två hakar mellan bakben och en 

ribba som kom fram vid utfällning. Dessa hakar var tvungna att hakas i vilket inte var en bra lösning. 

Resultatet ledde till att koncept platt nr 2 valdes. 
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Figur 32 Mockup på koncept platt nr 2 

 

Figur 33 Mockup på koncept tyg 

 

Figur 34 Mockup på det nya konceptet 
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Figur 35 Det nya konceptet 

Dock visar det sig att även koncept platt nr 2 har vissa brister. Det visade sig inte bli några problem 

med höjden för stolen då bordet kan anpassas efter stolens höjd. Konceptet har istället sin brist att 

det blir ett stort hål i ryggstödet när stolen fällts ut. Olika lösningar med tyg som kan dras fram 

diskuterades intern. Lösningen som togs fram kom från det första konceptet tyg. Att använda en 

tunn skiva med en liten dyna som sitter fast i sitsen kan fällas upp och lutas mot stolens ryggstöd, se 

Figur 36 för det valda stolkonceptet.     

 

Figur 36 Koncept på stol 
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5.3.2 3D-modellering 

Resultatet efter att ha använt Solid Works blev ett bordkoncept och ett stolskoncept som senare 

används för att skapa presentationsbilder och för att undersöka hur bra stolen håller. Se Figur 37 för 

bild av detta bort och stol. 

 
Figur 37 Bord och stol tillsammans, bild tagen från Solid Works. 

5.4.4 Brainstorming  

Intern idégenerering har gett olika lösningar som använts i de olika koncepten. Lösningarna har legat 

till stor grund för valet av stolens koncept samt bordets koncept. Lösningar som tagits fram för 

koncept på bord och stol som inte valts har inte varit lika bra eller betydligt mer komplicerade, vilket 

lett till att de inte valts att arbetas vidare med. Vissa lösningar har valts för att sedan bytas ut mot en 

bättre lösning som framkommit.   

5.5 Koncept resultat 
Vald formgivning samt koncept på bord, stol och tavla kommer här att presenteras.  

5.5.4 Formgivningsval 

För att ta fram formgivningen användes en image bord, se Bilaga F för detta collage. Utifrån image 

boarden och undersökning som gjorts utifrån trenden retro men även utifrån trender inom andra 

branscher, mode och arkitektur togs ett formgivningskoncept fram. Formgivningskonceptet som till 

slut valdes är en trädesign med metalldetaljer vid rotationspunkterna, för att låta stolen se ”mysig” 

ut valdes en tunn sittdyna klädd i något tyg, se Figur 38 för bilder på formgivningskonceptet.   
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Formgivningskonceptet 

 Plywood med teak som ytterfaner 
o Teak användes till många möbler under 50-, 60- och 70-talet. 

 Aluminiumdetaljer 
o Möte mellan olika material användes ofta exempel metall möter trä. Utifrån det 

valdes en lätt och hållbar metall som kontrast till plywooden. 

 Stolen och bordsbenen konformiga 
o Stolsben och armstöd under 50-, 60- och 70-talet var ofta konformade eller 

fenformade vilket därför valdes att återanvändas i bordsbenen och stolens ram. 

 Skivorna har nästan samma tjocklek, 15 och 19 mm, undantag från bordbenen som är 30 
mm. 

o Utifrån undersökningen av trenden retro valdes 60-talet bort och istället titta på 
”minimal chic”. Utifrån det har raka och fina linjer har använts. 

 Samma radier och rundade kanter 
o För att få en samhörighet mellan bordet och stolarana valdes återkommande radier 

och rundande kanter. 
 

 
Figur 38 Formgivningskoncept 
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5.5.5 Bordkoncept 

Konceptet för bord är ett koncept som sitter fast i väggen där fyra stolar får plats bakom. För att 

stolarna inte ska falla ut när bordet är i utfällt läge finns ett elastiskt snöre. Snöret ska vara placerat 

framför stolarna på väggen och vara borttagbart för att lättare komma åt stolarna, se Figur 39. 

Bordet fälls ut underifrån och roteras i bordets övre kant, se Figur 40. För att bordet ska kunna 

roteras finns en axel på vardera sidan, Figur 41. Denna axel löper i ett spår för att bordet ska kunna 

fällas ner i rätt höjd, i detta fall 75 cm från golv. Spåret går ända upp till övre kanten för att bordet i 

uppfällt läge ska kunna få plats, och ligga jämt med ramen. Spåret finns i aluminiumramen som håller 

ihop allt.   

 

Figur 39 Elastiskt snöre med krok framför stol. 

 

Figur 40 För att fälla ner bordet kommer bordskivan att lossas och fällas ut nerifrån med roteringspunk i övre kant 
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Figur 41 Axel i bordskivan som löper i ett spår 

Benen sitter fast i en metallkant som roteras 90 grader med hjälp av ett gångjärn som sitter fast 

mellan metallkant och bordskivan. Kanten sitter på bordskivans undersida. För att benen ska kunna 

sitta fast som i den högra bilen i Figur 42 nedan kommer magneter finnas mellan ben och bordskiva 

som löser detta, se Figur 42 för hur benen roteras.  

 

Figur 42 Hur benen roteras 

När benen fälls ner kommer de att snäppa fast med hjälp av en hake som låser fast benen. Snäppet 

har tagits fram för om rotering kan ske i utfällt läge kan resultera i att ett ben slås till och bordet 

faller ihop. Snäppet som består av en fjäder. Fjädern kommer hela tiden att trycka själva snäppet utåt 

som består av tre olika delar. I benen sitter fästet med ett hål i, se Figur 43 nr 1 i högra bilden. När 

benen fälls ut kommer fästet att trycka isär de två fristående delarna. När benen är fullt utfällda 

kommer den inre delen, se Figur 43 nr 2 i vänster bild, att skjutas in i hålet i fästet som låser fast 

benen. För att sedan lossa benen trycks den yttre delen, se Figur 43 nr 3 i vänstra bilden nedan, in 

vilket leder till att inre delen skjuts in och benen kan lossas, se höger bild nedan.  
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Figur 43 Snäppet som finns på bordet för att inte rotering av ben ska ske i utfällt läge.  

För att bordet inte ska bli placerat högt upp på väggen och är nära taket samt att bordsskivan med 

ben väger lite mer än 10 kg löses med en motvikt. Bordsskivan kommer att ha en motvikt som 

kommer att fungera som hissar med motvikt, se Figur 44 för principiell hiss med motvikt, för mer 

information om hur hissar fungerar se Harris (2011). Motvikten kommer att löpa i ramen bakom 

bordskivan, se Figur 45. Motvikten kommer att dämpa hastigheten som bordet kommer att falla med 

när bordskivan dras ut. Motvikt kommer att glida i ett spår som döljs bakom en skiva, se Figur 46. 

Motviktens totala vikt kommer att vara ungefär 5 kg då bordet väger mellan 11 till 12 kg. Delas 

motvikten upp till två delar, sitter på var sin sida om bordet mot ramen, kommer en motvikt väga 

cirka 2,5 kg. Motvikten kommer att göras i någon form av metall med hög densitet för att inte ta upp 

mycket plats. Det krävs även att spåren görs stora och stabila och att motvikten inte riskerar att åka 

fram och tillbaka.   

 

Figur 44 Principiell hiss med motvikt 

1 2 
3 
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Figur 45 Visar hur motvikten är tänkt att löpa tillsammans med bordskivan, sidovy. 

 

Figur 46 Motvikten döljs bakom den svara skivan, vänstra bilden. I högra bilden ses spåret som motvikten kommer glida i.   

För att hålla bordet uppe i uppfällt läge kommer ett fäste att användas. Dessa kommer att sitta fast i 

ramen för att hålla emot bordet för att minska risk för detta att glida ut, se Figur 47. För att lätt ta 

fram bordet har en utskärning gjorts för att lättare få tag på bordet och minska risk för klämning, se 

Figur 48.  Bordets storlek baseras på mått och riktlinjer för bord. Skivan är 90 x 130 cm för att fyra till 

fem personer ska få plats. 

 

Figur 47 Vänster bild visar fästet infälld, höger bild utfälld. 
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Figur 48 Utskärning gjort för att kunna ta fram bordet.  

5.5.6 Stolkoncept   

Konceptet som tagits fram är ett platt men högt koncept, 120 cm högt. Stolen består av en 

plywoodskiva som frästs ut till olika delar. Dessa delar monteras ihop med olika axlar och gångjärn. 

För att fälla ut stolen hålls ryggstödet fast medan de andra delarna skjuts neråt, vilket medför att 

stolen fälls ut, se Figur 49. För att allt ska kunna glida fint kommer ett spår att finnas med en axel 

som låter de olika delarna röra sig. Det kommer även att finnas en axel i stolens nedre kant för att 

hålla allting på plats, se Figur 50 vänstra bilden för axeln som låter stolen fälla ut sig och se Figur 50 

högra bilen för axeln som håller allt på plats.  

 

Figur 49 Stolen halvt utfälld 
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Figur 50 Vänster bild, axel som låter stolen fälla sig och löper i ett spår. Höger bild, axel som håller allt på plats.  

Hålet i ryggen löstes med inspiration från konceptet tyg. En tunn plywoodskiva med tyg sitter fast 

med ett pianogångjärn på sitsen och kan lätt fällas upp till ett ryggstöd, se Figur 51. Ryggstödet fälls 

in i ett spår på stolsryggens överkant, spåret är gjort med en vinkel som blir då ryggstödet lutar, se 

Figur 52. Stolen kommer även i utfällt läge ha en lätt lutning, se Figur 53, för att skapa en skön stol 

samt att ryggstöd och sitts består av en tunn dyna med tyg. Stolen baseras på mått och riktlinjer för 

stolar och har därför resulterat i att sittdynan är 40 x 40 cm. Sittdyna vid knävecken är 45 cm från 

golvet och sittdynan vid ryggen är 42,5 cm upp från golv. Ryggstödet har några graders lutning för att 

ge en bekvämare känsla, se  

Figur 53 höger bild. Ryggstödet och sittdynan består av tunna dynor klädda i tyg för att skapa en skön 

känsla.    

 

Figur 51 Lösning för stolen hur ryggstödet sitter fast i sitsen, se vänster för uppfälld och höger för nerfälld.  
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Figur 52 Lösning för stolen hur ryggstödet fälls in i ett spår i ryggen, se vänster för spåret och höger för ryggstödet i spåret. 

 

Figur 53 Stolen har en lätt lutning. 

5.5.7 Val av tavla 

Efter diskussion med beställare valdes tre olika förslag. Dessa passar alla in på resultatet av 

enkätundersökningen som har gjorts. Eftersom tavlan kommer att bli bordsskivan i utfällt läge 

kommer tavlan vara tvungen att ha en bra yta. Detta för att inte förstöra känslan då bordet använts.   

Enkätundersökning 

Sammanlagt svarade 27 tänkbara användare på enkäten och resultatet har sammanfattats i Bilaga G. 

Undersökningen visade att det personer helst vill ha på väggen är någon form av armatur, men att 

även någon form av verklighetstrogen bild/ tavla fungerar.  

Förslag 1 

Bordskivan kommer att ha en bild på en kontur eller mönster urfräst i bordskivan och fyllas med 

antingen aluminium eller annat material, se Figur 54 för ett förslag med geometriska former. Motivet 

skulle även kunna vara ett verklighetstroget motiv på ett djur eller träd, se Figur 55 för en uggla som 

motiv. En stor del av tavlan kommer visa ytfaneren och är därför ett naturnära förslag som är diskret 

och inte sticker ut.  
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Figur 54 Ett motiv med ringar, vänstra med aluminium och högra med svart plast.  

 

Figur 55 Motiv med en Uggla, vänstra med aluminium och högra svart plast.  

Förslag 2 

I bordskivan fräses en större yta ut. I den urfrästa ytan läggs en glasskiva för att ge en bra yta för 

bordet. Under glasskivan läggs ett valt motiv, exempelvis en berömd tavla, se Figur 56 högra bilden 

för Gustav Klimts berömda tavla ”the kiss”. Användaren själv skulle kunna få välja en bild som den vill 

ha, exempelvis en plansch, se Figur 56 vänstra bilden för ett Beatles motiv. Detta behöver inte vara 

lika diskret som första förslaget utan om användaren vill ha ett färgexplosivt motiv kan den få det.  
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Figur 56 Vänstra bilden visar Beatles och högra bilden the kiss av Gustav Klimt.  

Förslag 3 

Sista förslaget är det förslag som enkätundersökningen visade att användaren helst vill ha. Tanken är 

att ett en större yta fräses ut på samma sätt som i förslag 2 men en frostig glasskiva används istället. 

Bakom glasskivan finns någon form av armatur som lyser upp bordet för att skapa en diskret och 

mysig känsla. Detta skulle kunna fräsas ut i olika former se Figur 57 för ett cirkulärt exempel.    

 

Figur 57 Bordet som en armatur i detta fall en cirkel.  
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5.6 Slutresultat 
Konceptet som tagits fram består av ett bord som sitter fast i väggen som fälls ut underifrån. I 

uppfällt läge är bordet en tavla som sedan i nerfällt läge är bordets yta. Bakom bordet i uppfällt läge 

finns fyra stolar som lätt kan plockas fram och användas. I uppfällt läge är bordet inte mer än en 

decimeter brett, mått på bord och stol har tagits från riktlinjer på mått för stol och bord. 

Trämaterialet är en plywood med teak som ytterfaner och metalldetaljerna är borstat aluminium. 

Stolens dynor är klädda i ett nöttåligt tyg som kan göras i olika färger.     

5.4 Hållfasthet 
För att undersöka hur bra stolen håller användes Solid Works Simulation. Där undersöktes hur bra 

stolen håller om en person på 100 kg och 200 kg sätter sig, se Figur 58 och Figur 59. Det visar sig att 

stolen inte riktigt håller måttet. Den går inte sönder men den böjs lite väl mycket i sitsen. För att 

undvika böjningen gjordes även två tester där materialets egenskaper ändrades och en när 

dimensionen ändrades. Dessa tester visade båda en förbättring på problemet, Figur 60 och Figur 61, 

men böjs dock fortfarande.  

 

Figur 58 Vänstra bilden visarspänningen och den högra böjningen för 200 kg. 

 

Figur 59 Vänstra bilden visar spänningen och den högra visar böjningen för 100 kg.  
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Figur 60 Bilderna visar spänningen och böjningen då sitsen är 15 mm istället för 8mm. 

 

Figur 61 Bilderna visar spänningen och böjningen då Elasticitets- modulen är dubbelt så stor.  

5.5 Presentationsbilder 
Här visas en presentationsbild av bordet, stolen och en när de är tillsammans. För att se några av 

presentationsbilderna som gjorts med hjälp av Solid Works photoview 360 se   



64 
 

Bilaga H. För bild på bordet se Figur 62, för bild på stolen se Figur 63, för bild på dem tillsammans se 

Figur 64. 

 

Figur 62 Presentationsbild av bordet med uggla som motiv. 
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Figur 63 Presentationsbild på stolen. 

 

Figur 64 Presentationsbild med bord och stol tillsammans. 
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6. Slutsats 
 

Under detta kapitel besvaras frågeställningen och sammanfattar resultatet av arbetet. 

FS 1, Vad innebär Compact Living boende? 

 Vilka villkor finns för att få kalla det Compact Living?  

Compact Living handlar om att effektivisera boendet utan att behöva välja mellan bostadsyta och 

hemtrevnad. Det finns inga direkta krav eller villkor som definierar att ett boende är Compact Living. 

Istället bestäms Compact Living utav känslan som finns. Att fundera och tänka på hur ett utrymme 

skulle kunna se större ut eller på något sätt spara yta är i någon form Compact Living.      

Det finns ändå en stor mängd riktlinjer och råd för Compact Living, hur ett rum skulle kunna kännas 

större än det är. Att använda multifunktionella möbler och produkter som även är vackra optimerar 

bostadens yta. Förger, ljus och mönster kan få ett rum att kännas större än det verkligen är. Nöden 

som idag finns på utrymme ger upphov till ökad kreativitet. Behoven och önskningarna blir mer 

medvetna, samtidigt som de befintliga ytornas möjligheter och begränsningar blir tydligare. Med 

fantasi och noggrann planering kan ett hem bli både bekvämt och tilltalande. Att acceptera det lilla är 

det första steget till att leva stort. Små utrymmen kan till skillnad mot större vara fint utformade för 

att möta de individuella behoven. 

I Japan har det varit ett faktum väldigt läng att utrymme är en lyx och att leva kompakt har därför 

blivit en konstform. Detta har lett till att japanerna idag är ledande inom Compact Living. 

FS 2, Vad finns det för bord och stolar idag på marknaden inom Compact Living 

Idag finns det enkla hopfällbara möbler ute på marknaden som är den största konkurrenten till 

produkten. Dessa hopfällbara stolar och bord är inga permanenta möbler utan tas fram ur 

förvaringsutrymmet när en provisorisk sittplats/bordsplats behövs. Borden och stolen är inte 

anpassade för matsalsbord utan ett mer kompliterande alternativ till bordet som redan finns.  

Det finns dock ändå genomtänkt designade Compact Living möbler ute på marknaden. Dessa är 

smart utformade för att lätt kunna tas fram och fällas ut. Nackdelen är att de är dyrare än de som är 

mindre designade. Att använda väggen som förvaring är ingen ny företeelse, dock är det inte många 

som använder sig utav det. Vissa som har tagit fram en produkt som ska förvaras på väggen har 

lyckats men kostar dock mer. 
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FS 3, Vad innebär trender? 

 Vad definierar en trend? 

 Vad finns det idag för trender inom möbeldesign? 

 Vad finns det för trender inom Compact Living? 

Trend är en stabil, långsiktig förändring i samhället med avseende på t.ex. ekonomi, demografi, 

värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. En trend inom inredning skulle kunna definieras 

med formgivning, färger, mönster och material en viss säsong som har en långsiktig påverkan på 

marknaden. Trender formas av förändringar i samhället, på marknaden och av konsumenterna som 

använder produkten. Olika människor kan skapa en trend, som kändisar, innovativa konsumenter och 

samhällsklasser. Andra faktorer som bidrar till en trends uppkomst är ekonomiska, politiska sociala 

samt kulturella men även vetenskapliga och miljöfrågor.  

Idag finns det framförallt fyra olika trender inom inredning: Retro, Geometri, Natur och Lugn. 

Trenden Retro är den nostalgiska trenden -50, -60 och -70-talet med varma färger och lugna 

trätoner. Trenden Geometri är en motsatts till den första, starka färger och mycket geometri, fraktal, 

3D och teknologi. Trenden Natur är den naturinspirerade, med naturinspirerade former och färger 

som grönt i olika nyanser som övergår lite mot det blåa. Den sista trenden är Lugn, där mycket blekt 

och vitt på vitt finns. Naturliga material där ljus och transparant är viktigt.  

Dessa trender finns mer eller mindre representerade inom Compact Living men trenden som 

framförallt var representerad är trenden Geometri.  

FS 4, Hur kan ett bord med integrerade stolar kunna se ut inom möbeldesign, Compact Living? 

Ett bord med integrerade stolar inom Compact Living skulle kunna vara ett utfällbart bord med 

tillhörande hopfällbara stolar. Bordet är placerat i en ram som sitter på väggen och fälls ut 

underifrån. Benen roteras ut 90 grader och sitter fast med magneter på bordskivans undersida. För 

att benen inte ska kunna sparkas till kommer ett fäste att finns som snäpps fast när benen roteras ut. 

För att lossa benen krävs det att trycka in en knapp för att benen åter igen lossnar. För att på ett 

enkelt och smidigt sätt fälla upp eller ut bordet kommer en motvikt vara ansluten till bordskivan. 

Motvikten kommer att hjälpa till att fälla ut och fälla upp bordskivan. Motvikten kommer vara 

placerad bakom en skiva och kommer inte att synas. Bordskivan kommer att löpa i ett spår som finns 

i ramen. Detta spår kommer att ha en viss längd för att passa in en normal matsalsbords höjd. Längst 

ner på ramen är två fästen placerade i varsin kant för att bordet i uppfällt läge inte ska glida ut. Dessa 

två fästen roteras utåt 90 grader vilket leder till att bordet blir fritt och kan fällas ut.  

Stolarna är placerade inne i ramen bakom bordsskivan och hålls fast med ett gummiband med krok 

som lätt lossas för att ta fram stolarna. Stolarna är i uppfällt läge en platt skiva som lätt fälls ut. 

Benen och sitsen skjuts ner mot golvet vilket leder till att benen fälls ut och bildar en stol. På sitsen 

sitter även ryggstöden som fälls upp och in i ett spår i stolramens övre del. Sitsen och ryggstödet 

består även av ett tunt lager dyna och tyg för att öka bekvämligheten. Både stolsramen och 

ryggstödet lutar för att öka bekvämligheten.    
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I uppfällt läge kommer bordet att ha en estetisk funktion. Tre förslag har tagits fram för detta. Det 

första förslaget är att ett mönster eller kontur fräses ut ur bordskivan som sedan ersätts med ett 

annat material exempelvis aluminium. Det andra förslaget är att en stor bit av bordskivan fräses ur 

och ersätts med en glasskiva, bakom glasskivan kan en plansch av en person eller målning placeras. 

Det sista förslaget är att bordskivan blir en lampa.  

Formgivningen grundar sig i den trend som valt att användas, den nostalgiska trenden Retro. Bordet 

och stolen är därför tänkt att göras i plywood med teak som ytterfaner. Vid rotationspunkterna på 

bordet och stolen har metalldetaljer valt att användas. Bordsbenen är konformiga som stolens 

ytterram och liknande radier har valt att användas. Det är rakt och platt utan några specifika detaljer.  

Bordet och stolens mått är riktlinjer och standarder för mått på bord och stol 
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7. Diskussion 

Kapitlet innehåller diskussion kring resultat, konceptets potential för fortsatt arbete samt diskussion 

kring metoder som använts i projektet samt litteratur.  

7.1 Metoddiskussion 
Metoder som tillämpats i projektet har både varit kreativa och strukturerade varvat med teori. 

Teorin har använts för att förstå miljön bordet och stolarna kommer att användas i medans de 

kreativa och strukturerade metoderna använts för att ta fram olika koncept, lösningar och utvärdera 

resultat. Metoderna som använts i projektet har på det sättet fungerat bra för att ta fram ett koncept 

på en möbel inom Compact Living.   

Projektet innefattar olika steg i produktutvecklingsprocessen som gås igenom. Att genomgå dessa 

steg i utvecklingen hjälper en åt rätt riktning för att komma fram till ett koncept. I varje steg lämpar 

sig olika metoder för att exempelvis hitta kreativa idéer. Produktutvecklingsmetodiken fungerar som 

ett bra stöd i processen genom att förenkla kommunikation av syfte för olika aktiviteter, samt 

beskriva projektets omfattning och framskrivande. En produktutvecklingsmodell som inblandande 

kan referera till undviker missförstånd som kan uppstå och förtydligar även kommunikationen. Vissa 

metoder som använts kan dock ses som akademiska och framförallt användbara i 

dokumenteringssyfte, utan att tillföra mycket till resultatet. Exempel på detta är koncept val, efter 

utvärderingen fanns ett koncept som gruppen var överrens om var ett bra koncept, och två som inte 

håller måttet. Detta resultat gäller oavsett om det illustrerades i en elimineringsmatris eller inte. 

Valet som gjorts av att utesluta/ gå vidare med koncept kan däremot motiveras till uppdragsgivare 

och andra intressenter då kraven vägs in och koncepten bedöms vart och ett mot dessa enligt 

dokumenterad metod.      

Att från början göra en förstudie i projektet gav mycket grund till det fortsatta arbetet. Utifrån 

förstudien undersöktes området, Compact Living som från början var väldigt okänt. Att undersöka 

området gav en känsla för det men även hur användarna ser på problemet. Undersökning gjordes 

även på marknaden och trender för att se vad som idag finns ute i affärerna. Att undersöka vilka 

produkter som finns på marknaden visar att det inte finns mycket produkter inom Compact Living 

som det skulle kunna tyckas, vilket även öppnar upp en stor möjlighet för personer som brinner för 

området. Trendundersökningen ligger till grund för produktens formgivning. 

En avgränsning som gjordes i projektet var att inte göra en stor användarundersökning. Användarna 

är en viktig del av processen som kan ge viktig information. Användare vet dock inte alla gånger vad 

de vill ha. De vet vad som finns och kan därför ha svårt att se utanför ramarna, området Compact 

Living är inte ett stort område och inte många produkter har lyckats vilket även leder till att 

användarna kan ha en negativ bild av området. 
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Metoder som skulle ha lagts ner mer tid på under projektet är testning, mockups, designmodeller 

och etc. En viktig del av att ta fram möbler är att testa, vrida och vända på modellen för att se hur 

den fungerar, vart håller det, vart håller det inte. Detta är någonting som skulle gjorts från början för 

att ta fram olika funktionskoncept och inte enbart använda brainstorming i början av projektet.  

De olika metoderna som har använts under projektet process är väletablerade metoder. De har alla 

gett ett resultat att arbeta vidare med det slutgiltiga konceptet.     

7.2 Litteratur 
Valet av litteratur och källor kommer i huvudsak från externa källor; tryckta böcker, vetenskapliga 

artiklar och webbsidor. En del information finns det inte mycket vetenskapligt skrivet om utan finns 

endast att tillgå genom böcker och webbsidor där personer skriver om ett område de brinner för. 

Trender är information som ständig ändras, olika snabbt inom olika områden och väldigt olik mellan 

vissa källor. Att undersöka många olika källor var därför viktigt för att kunna utskilja enskilda trender 

och att skapa en bild över området. Compact Living är ett område som många böcker har skrivits om, 

böckerna visar hur personer lever på en liten yta och ger råd om hur trånga utrymmen skulle kunna 

lösas. Inom området hittades ingen direkt vetenskaplig artikel, däremot olika tidsskrifter där 

personer gjort reportage om att skapa yta.  

Under produktens utveckling har nödvändig information införts under olika skeden då det 

framkommit att den behövs, det vill säga att all nödvändig information inte har funnits tillgänglig från 

början. Detta kan ha påverkat utvecklingen men inte det slutgiltiga resultatet. Ett exempel är 

avgränsningen som gjordes för trenden Retro. Avgränsningen med hänsyn till likheter och skillnader 

inom trenden framkom sent i projektet vilket lett till att en hel del skissats innan formgivningskraven 

var fullt beslutade.  

7.3 Resultatdiskussion 
Delkapitlet innehåller diskussion kring resultat av förstudien, Konceptgenereringen och 

vidareutvecklingen presenteras. 

7.3.1 Förstudie  

Resultatet av förstudien har legat till stor grund för det fortsatta arbetet till konceptgenerering, 

konceptval och vidareutveckling. Utifrån litteraturstudien, trendanalysen och 

marknadsundersökningen som gjordes kunde olika funktionskoncept och formgivningskoncept tas 

fram. Intressentanalysen ligger till stor grund för de olika scenariorna som sedan gjordes för att skapa 

en bild över hur produkten är tänkt att användas. 

En tankeställare som kan göras är skillnaden på vår västerländska kultur och den japanska. I den 

japanska kulturen tatami ska allt som inte är nödvändig tas bort medan vi i västervärden vill ha allt 

inne i hemmet och det blir trångbott. Västervärden vill ha hyllor och byråer vilket även bordet och 

stolen kan kopplas till. En intressant infallsvinkel är om det på något sätt skulle kunna använda den 

tatami kulturen på något sätt för att ta fram ett bord och stol för Compact Living. Compact Living i 

den västerländska kulturen är att kunna få fram olika utrymmen där våra saker kan få plats, hur 

skulle det istället bli om vi använde oss utav den japanska och tog bort allt det onödiga som verkligen 

inte behövdes? Att använda den tanken tror jag skulle kunna lyfta många trångbodda hem där gamla 

saker som inte används ligger i en låda och skräpar. 
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Trendanalys 

Trendanalysen ligger till stor grund för bordet och stolens formgivning. Hade en trendanalys inte 

valts att göras hade bordet troligen sätt helt annorlunda ut och inte haft någon som helst inriktning 

mot retro. Utifrån de källor som har hittats togs dessa olika trender fram. De trender som tagits upp 

är trender som flera har skrivit och pratat om. Någonting som inte tagits med i beräkningen är om 

någon av trenderna är mer populär än andra och vilka olika personer som använder vilken trend. 

Detta är något som skulle kunnat ha undersökts.  

Marknadsundersökning  

Undersökningen som gjordes till förstudien var i första hand att undersöka vad som finns på 

marknaden. Det visar sig att IKEA idag är den största aktören på marknaden men har mest möbler för 

förvaring och inte lika mycket av enkla fällbara bord. Andra aktörer på marknaden är Compact Living 

butiken. Denna butik finns idag i Stockholm men har större mer komplicerade lösningar som 

våningssängar i olika former. Ingen aktör har en genomtänkt design på ett bord med tillhörande 

stolar, med undantag från campingutrustning. Att ta fram olika produkter till benchmarkingen och 

sortimentsmatrisen blev svårt. Det finns inte många produkter inom Compact Living i den 

utsträckningen som skulle kunna tros. Olika bord och stolar har tagits fram utav olika designers men 

detta är ingen stor marknad då dessa produkter har en helt annan prisklass än ett fällbart bord från 

exempelvis IKEA. Det blev en utmaning att hitta ett antal olika bord och stolar som i verkligheten är 

konkurrenter till produkten som ska tas fram.  

Efter att ha fått fram två tabeller från benchmarkingen kan det utläsas att många utav möblerna är 

dyra. De dyrare är även mer attraktiva och har en mer genomtänkt design. Detta kan vara en av 

anledningarna till att Compact Living inte riktigt har slagit igenom. Varför ska attraktiva produkter 

inom området vara så pass dyrare än vanliga? Skulle fler börja ta fram produkter inom Compact 

Living skulle priserna börja pressas ner och fler skulle ha råd och vilja att köpa. Bordet som fick högst 

poäng är ett bord som är ganska likt det som ska tas fram. Det sitter fast i väggen och har en estetisk 

funktion. Nackdelen med bordet är att benen skymmer stor del av tavlan och bildar en ram. Stolen 

som fick högst poäng är från början en vanlig klappstol men har en genomtänkt design. Den är lätt 

att slänga in i en garderob och samtidigt lätt att plocka fram. Nackdelen är att det finns många 

klappstolar, de är lätta att ta fram men är inte en optimal stol att sitta på för att tillexempel äta en 

middag. 

Resultatet från sortimentsmatrisen visar att trenden retro är minst representerad. Detta kan tänkas 

ha sin logik i att Compact Living möbler i jämförelse med retro möbler är relativt nya på marknaden. 

Att ändå ta beslutet att köra på den inriktningen ger någonting nytt, en känsla som inte finns inom 

Compact Living.   
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Intressentanalys 

Att undersöka vilka intressenter som finns till projektet var bra att göra i början. Det staplade upp 

vilka som kan påverka projektet och vilka som är de tänkbara användarna. De tänkbara användarna 

ligger sedan till grund för användarprofilerna och scenarierna. Ingen utav intressenterna som 

presenterades är någon större förvåning. Det finns en uppdragsgivare, användare och en tänkbar 

producent.  

Det finns många olika tänkbara användare till produkten, inte bara personer som bor trångt. En del 

människor vill skapa en större yta och lätta upp sina hem och använder sig utav Compact Living. 

Tanken med bordet är ändå att personer som bor trångt är den största användaren. Att välja 

personer som valt att bo centralt i stället för yta till primära användare valdes för de är person som 

kan tänka sig lägga ut lite mer pengar för att få en produkt som har kvalité och är stilren. Senare i 

projektet kom även en andra primäranvändare, företag som snabbt behöver kunna möblera om. I 

början var projektet mycket inriktat på boend. Dock skulle ett företag kan ha lika stor nytta av 

produkten som en privatperson. De har olika möten och sammanträden med anställda eller kunder 

som kan spela stor roll.       

Scenarios 

Tre olika scenariers togs fram för att skapa en bild över hur produkten ska användas. Scenarierna 

visar vikten av att produkten är lätt att använda och inte är i vägen. Hade andra huvudanvändare 

tagits fram skulle säkerligen scenarierna se annorlunda ut. Hade scenariorna baserats på en 

ensamstående förälder hade priset spelat en större roll, även utseendet och känslan för produkten 

hade troligen visats inte vara lika viktig som funktionen och snabbat kunna få bort den. Scenarierna 

är även tänkta att i ett senare skede kunna presentera produkten för användarna och övertala dem 

att det är en bra produkt.  

Semi- strukturerad intervju 

Intervjuerna har hela tiden kunnat ge ett svar. Från början var det mycket hur Prodelox ville att 

bordet och stolen skulle vara men med tiden blev det mer detaljfrågor om hur olika lösningar skulle 

kunna lösas.  

7.3.2 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringen togs flera olika koncept fram. Resultatet av Konceptgenereringen ligger 

sedan till grund för det som används i vidareutvecklingen.  

Från början bestod kravspecifikationen enbart av fem punkter som uppdragsgivaren gett. Dessa fem 

punkter är krav som måste uppnås. Att kravspecifikationen uppdaterades under projektets gång har 

varit nödvändigt för att kunna ta fram det bästa konceptet. Att kravspecifikationen inte var 

uppdaterad från början kan ha påverkan olika delar i början av projektet men inte själva 

slutresultatet. Kraven har används under benchmarkingen samt under konceptval; 

elimineringsmatris innan den var fullt uppdaterad. Detta kan ha påverkat dessa slutsatser och beslut. 

Exempelvis benchmarkingen: skulle den fulla kravspecifikationen jämföras mellan de olika 

konkurrenterna är det möjligt att resultatet skulle bli annorlunda, men inte påverka slutresultatet. 
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Funktionsanalysen 

Funktionsanalysen har legat till stor grund för hela konceptgenereringen. Dessa olika delfunktioner 

som ska lösas har varit viktiga i framtagningen av konceptet. Det är det viktigt att göra bordet samt 

stolen tydlig för att inga misstolkningar ska kunna göras och någon olycka ske.  Delfunktionen att fälla 

ner ben påverkar mycket över hur slutkonceptet kommer att bli, denna funktion tillsammans med 

stolen behöver en innovativ lösning på problemen för att ge användaren en enkel och smidig 

produkt. Funktionsanalysen resulterade därför i att till en stor del tid gick för att hitta lösningar på 

dessa delproblem. 

Brainstorming 

Brainstormingen fokuserade mycket i början på hur benen i relation till bordskivan ska sitta, hur 

stolen ska fällas ihop och var stolarna ska förvaras. Anledning till att inte redan i detta skede fundera 

över hur bordskivan ska fällas ner från väggen var att det inte än var beslutat över om bordskivan 

skulle sitta fast i väggen eller inte, vilket gjorde problemet väldigt stort. Beslut togs att i ett senare 

skede bestämma detta efter att beslutat hur benen ska sitta i relation till bordskivan och eventuellt 

göra två olika koncept, där ett sitter fast i väggen och ett är löst. Att dela upp i delproblem på detta 

sätt gjorde det lättare att kunna hitta lösningar. Att försökt hitta bra lösningar på hela produkten 

hade blivit för stort att ta tag i.  

De olika lösningarna som togs fram under brainstormingen grundar sig en hel del på 

marknadsundersökningen som gjordes under förstudien. Framförallt är lösningar på stolarna som har 

haft mycket inspiration från marknadsundersökningen för att se hur olika problem kan lösas. Bordet 

som inte i samma utsträckning finns på marknaden har alla tänkbara lösningar oavsett hur 

genomförbara de är skissats upp.    

Morfologisk matris 

Den morfologiska matrisen gjordes enbart på bordet, stolarna i detta läge var redan olika koncept. 

Det kan diskuteras om stolen hade kunnat delas upp i olika delproblem för att sedan använda 

brainstorming och att ta fram olika lösningar för att sedan använda en morfologisk matris. Dock hade 

detta troligen varit svårt. Stolarna är komplexa att det hade varit svårt att hitta dessa olika 

delproblem som ska lösas. Att endast ta fram ben, sits och rygg för att sedan lägga in i en morfologisk 

matris skulle inte visa hur stolen ska fungera.  

Koncepten som togs fram hade endast två dellösningar som kombinerats ihop. Att endast använda 

två känns i efterhand som lite. Bordet skulle delats upp i fler problem för att ta fram fler olika 

lösningar för att sedan skapa mer komplexa koncept. Koncepten på borden kändes till skillnad från 

stolarna mindre klara. Mycket av detta ligger i att beslut inte tagit om bordet skulle vara fast på 

väggen eller inte. Hade beslut tagits innan detta skede hade olika dellösningar på att få vinkla ut 

bordsskivan tagits med som exempel.   
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Koncept val 

De olika koncept som tagits fram under den morfologiska matrisen samt brainstorming värderades 

nu för att ta fram de bästa. Att använda en utvärdering innan låg till stor grund för 

elimineringsmatrisen som blev det andra och sista steget. Både koncepten för stol och bord hade 

nackdelar som under vidareutvecklingen behövde rättas till. Koncept nr 7 hade betydligt högre poäng 

än koncept 1 som kom tvåa i elimineringsmatrisen. Att välja gå vidare med båda koncepten var att 

skulle någonting inte fungera eller ingen lösning hittas för ett problem skulle det andra konceptet 

fortfarande finnas.  

7.3.3 Vidareutveckling 

Under vidareutvecklingen arbetades ett bord och en stol fram utifrån de koncept som valts tidigare.  

Val av koncept 

Val av koncept skedde naturligt, vissa problem löstes och andra inte. Många timmar lades som 

exempel på det vidareutvecklade konceptet av platt nr 2. Flera personer involverades och försökte 

hitta lösningar på problemet men något bra sätt hittades inte. Detta resulterade i att koncept platt nr 

2 valdes. Efter att ha tagit fram olika lösningar på båda bordkoncepten valdes den som kändes 

enklast och smidigast att använda för användaren. Exempel, att fälla bordskivan uppåt istället för 

neråt.  

Val av tavla 

Efter en brainstorming framkom det ett antal olika resultat. Resultaten jämfördes med 

enkätundersökningen vilket resulterade i tre olika förslag som uppnår det som användarna söker. 

Alla tre förslagen valdes att ha med, det skulle kunna finnas olika versioner av bordet med avseende 

på tavlan. Detta för att användarnas smak och åsikt kan skilja sig mycket från person till person.    

Resultatet av enkätundersökningen var inte förvånande. Användarna vill ha någonting diskret på 

väggen vilket resulterade i en lampa eller något verklighetstroget motiv. Detta ska även passa ihop 

med trenden sam valts att arbeta med.   

3D-modellering 

Att använda CAD-program är ett väldigt bra verktyg för att ta fram olika koncept för att se hur de 

fungerar. Programmet Solid Works har under projektet använts mycket och olika koncept har tagits 

fram under utvecklingens gång. Dessa Cad- koncept har även legat till stor grund för valet att 

koncept. Resultatet som togs fram har använts till både presentationsbilder och för att undersöka 

hållfastheten för stolen.   

Att använda 3D-modelleringen för att ta fram presentationsbilder är ett effektivt verktyg för att visa 

sina koncept i verklighetstrogna bilder. Beroende av vilket program som väljs kan olika kvalité 

framkomma på bilderna. Solid Works photoview 360 är inte ett av de mest avancerade programmen 

men skapar ändå verklighetstrogna bilder. Från början av projektet var det tänkt att använda ett 

annat program, Blender. De koncepten på bord och stol lyckades dock inte importeras till detta 

program vilket ledde till att Solid Works egna fick användas.    
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För att undersöka hur väl stolen håller användes Solid Works simulation. Detta program är ett snabbt 

sätt för att undersöka huruvida konceptet håller. Olika mått eller egenskaper kan lätt ändras för att 

undersöka skillnader mellan material eller dimensioner. Tyvärr så höll inte stolen bra som skulle 

viljas. Det som undersöktes skulle kunna göras är att på något sätt ha en plywood med en hög 

Elasticitets- modul eller ändra dimensionerna. I projektet undersökte bara sitsens dimensioner men 

även hela stolens dimensioner skulle kunna ökas. Dock kommer bordet utifrån det inte längre vara 

100 mm djup utan bli större.  

Brainstorming internt 

För att ta vara på den kunskap som finns på företaget användes brainstorming internt för att ta fram 

olika detaljlösningar. Under de olika sessionerna har två eller tre personer varit involverade i en 

diskussion angående problemet. Att ha haft en större session med flera personer för att ta fram flera 

lösningar till olika problem hade varit lärorikt. Problemet var att olika små problem uppkom under 

projektets vidareutveckling men inget tillräckligt stort för att detta skulle behöva göras. Problemen 

som uppkom försöktes lösas med en gång och samlades inte på hög för att kunna göra en större 

session med personer då en större session med ett litet mindre problem som lätt löstes med rätt 

kunskap kändes onödig.  Att ha använt företagets kunskap i ett tidigt skede i projektet hade även 

varit lärorik, olika syn på olika dellösningar innan de valda koncepten togs fram skulle kunna ha 

gjorts.  

Formgivningsval 

Formgivningen har tagits fram utifrån den trendundersökningen som gjordes. Att fokusera mycket på 

trenden retro har lett till att konceptet ser ut som det gör. Teakmöbler är en stor del av retro även 

metalldetaljer och koniska former, vilket det slutgiltiga konceptet även har.  Att ta fram en 

formgivning efter en trendundersökning har varit en bra metod för att hålla fokus och inte sväva ut.  

7.3.4 Det slutgiltiga konceptet 

Resultatet blev ett uppfällbart bord med tillhörande stol. Bakom bordet i uppfällt läge får fyra stolar 

plats och i uppfällt läge har bordet en estetisk funktion. Bordet är heller inte mer än en decimeter 

djupt i uppfällt läge. Bordet uppfyller de krav som ställts på det. Det är ett smidigt och lättanvändligt 

bord med tillhörande stol. Konceptet är stilrent och passar in mot den valda trenden.  

Utifrån de kulturella aspekterna är bordet ett västerländsk Compact Living bord med tillhörande stol. 

Bordet och stolen förvaras inne i hemmet, det kan ses som ett litet skåp för stolarna.   

Funktioner och lösningar som under projektet tagits fram har inte testats dock är det endast en 

funktion som är lite annorlunda. Motvikten som ska finnas bakom den svarta plattan ska dämpa 

bordskivan när den fälls ut och hjälpa till vid uppfällning. Det är en teori som tagits utifrån 

information om hissar. Denna funktion bör testas och hur mycket exakt som motvikten bör väga för 

att hjälpa bordskivan. Varken en för lätt eller för tung kommer att vara bra och underlätta utfällning 

eller uppfällning. Motvikten måste på ett bra sätt kunna glida upp och ner utan att ha tendens till att 

börja pendla fram och tillbaka. Känslan som ska fås när bordet fälls ut eller in är kvalité vilket 

motvikten förhoppningsvis kan göra.       
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7.4 Framtida arbete 
För vidare arbete är det viktigt att undersöka hur konceptet, både bord och stol håller. Olika modeller 

och prototyper bör göras för att undersöka de olika funktionerna. Detta bör även göras för att 

undersöka om några mått, dimensioner eller liknande behöver ändras. Utifrån undersökningen på 

stolen visade att någonting behöver förstärkas. Det viktiga är att ta reda på om konceptet håller och 

om måtten på bord och stol är bra. Förslagen på tavlan bör undersökas mer för att se hur de skulle 

kunna förbättras. Förslag 3, en lampa integrerad i bordet bör speciellt undersökas, skulle det 

förslaget kunna gå att lösa med elektriciteten.  

Konceptet på ett bord som hänger på väggen och stol som tagits fram lämnas över till en anställd på 

Prodelox. Han kommer att ta tillvara på dessa koncept för att eventuellt senare ta kontakt med olika 

företag om material och tillverkning för att sedan själv eventuellt montera produkten, efter att ha 

undersökt konceptet och tagit fram produktionsunderlag. Är koncepten hållbara och allt går bra 

kommer försäljning från början endast ske via en hemsida som han startar upp.    
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Bilaga A 

Bilaga A presenterar de bord och stolar som användes under Benchmarkingen, metod 1.  

1) Design av Verena Lang, Ivy Design 

 9500 skr 130 x 85 x 78cm 

2) Från Dwell 

            4000 119 X 75Wx28–75H cm 

3) Design av Nils Frederking 

      18 000 H: 75' Ø: 125 cm 

4) Från Ikea 

 495 L: 113 cm W: 64 cm H: 72  

 

 

http://www.ivydesign.at/Picture-Table-en.html
http://www.nils-frederking.de/1a1.htm


 
 

 

5) Från Crate & Barrel 

       2000 166W x 91.5"D x 77.5H cm 

 

 

6) Från the garden gates 

 

 3 200 116 X 76 cm 
 

7) Från Alera 

 760 122 W x 61 D 

 

8) Från Moooi Furniture 

 6000 

 



 
 

 

 

9) Design av Christian Desile 

                  2600 

10) Från Studio Dror  

 11 000 

 

11) Design av David Chipperfield, Alessi  

              1300 

12) Från resource furniture 

http://www.davidchipperfield.co.uk/
http://www.alessi.com/


 
 

            6000 

 

13)  Från Ikea 

                139 

 

14)  Från Mio 

                    390 

 

15) Från Swedese 

                  9000 

 

  



 
 

Bilaga B 

Bilaga B presenterar de bord och stolar som användes under Sorteringsmatrisen.  

1. Design av Verena Lang, Ivy Design 

 9500 skr 130 x 85 x 78cm 

 

1) Design av Nils Frederking 

      18 000 H: 75' Ø: 125 cm 

 

2) Från Crate & Barrel 

       2000 166W x 91.5"D x 77.5H cm 

3) Designad av Gum Design för De Castelli 

     

 

http://www.ivydesign.at/Picture-Table-en.html
http://www.nils-frederking.de/1a1.htm
http://www.gumdesign.it/
http://www.decastelli.it/site/index.php


 
 

4) Grand Center, hopfällbart bord av Sigrid Strömgren & Sanna Lindström 

       

5) Clip, hopfällbart bord av Jonas Forsman 

 

 
6) Spegel/ hopfällbart bord av Porada 

 
 

7) Design av Lodovico Bernardi 

             

 
 

http://www.jonasforsman.se/


 
 

8) Från Moooi Furniture 

         6000 

 

9) Design av Christian Desile 

                  2600 

10) Från Studio Dror  

        11 000 

11) Design av David Chipperfield, Alessi  

                    1300 

 

http://www.davidchipperfield.co.uk/
http://www.alessi.com/


 
 

Bilaga C 

Här presenteras de tre scenarierna som gjordes under projektet.  

Scenario 1, bordet till vardags uppfällt 

 



 
 

Scenario 2, bordet till vardags nerfällt 

 



 
 

Scenario 3, bordet användas på ett företag 

 



 
 

Bilaga D 
Här presenteras de olika lösningsförslag som kom fram under Brainstorming. 

Lösning på ben 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lösning på stol 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

Lösning på skiva 

 

 
  



 
 

Bilaga E 

Under Bilaga E kommer de 7 olika bordkoncepten att visas. 

Koncept 1 

 



 
 

Koncept 2 

 

Koncept 3 

 



 
 

Koncept 4 

 

Koncept 5 

 



 
 

Koncept 6 

 

Koncept 7 

 

  



 
 

Bilaga F 

Här visas de bilder som användes som inspiration, Image boad.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga G 

Här visas resultatet av enkätundersökningen som gjordes. Tabell 7 visar hur de olika användarna svarade 

för varje specifik punkt, medan Tabell 8 visar medelvärdet.  

 

Tabell 7 Hur de olika användarna svarade för varje specifik punkt.  
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Tabell 8 Medelvärdet för varje svar 
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Bilaga H 

Här visas några av alla presentationsbilder som togs fram med hjälp av Solid Works photoview 360. 

Bilder på bordet 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilder på stolen 

 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

Bilder på dem tillsammans 

 



 
 



 
 

 

 

 

 


