
Julia	  Prytz	  
Examensarbete	  i	  möbeldesign	  

Carl	  Malmsten	  Furniture	  Studies	  2015	  

1	  

	  
Möbler	  i	  det	  offentliga	  rummet	  

	  
-	  Designarbete	  med	  stilhistoriska	  utgångspunkter	  

	  
	  
	  
	  

Furniture	  for	  public	  spaces	  
	  

-‐Designwork	  with	  historical	  influences	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Julia	  Prytz	  
MÖBELDESIGN	  

	  
	  
	  

	  
	  
 
                           Carl Malmsten Furniture Studies 

 
REG NR: LIU-IEI-TEK-G--15/00894--SE 

Juni 2015	  
 

 

Julia	  Prytz	  
Examensarbete	  i	  möbeldesign	  

Carl	  Malmsten	  Furniture	  Studies	  2015	  

1	  

	  
Möbler	  i	  det	  offentliga	  rummet	  

	  
-	  Designarbete	  med	  stilhistoriska	  utgångspunkter	  

	  
	  
	  
	  

Furniture	  for	  public	  spaces	  
	  

-‐Designwork	  with	  historical	  influences	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Julia	  Prytz	  
MÖBELDESIGN	  

	  
	  
	  

	  
	  
 
                           Carl Malmsten Furniture Studies 

 
REG NR: LIU-IEI-TEK-G--15/00894--SE 

Juni 2015	  
 

 



 

 
om att berätta något 

EXAMENSARBETE I MÖBELDESIGN 
CARL MALMSTEN FURNITURE STUDIES  2014 

OM ATT BERÄTTA NÅGOT 
EN UNDERSÖKNING AV SKAPANDEPROCESSEN MED 

BERÄTTELSEN och jaget SOM UTGÅNGSPUNKT 
 

 
 

EXAMENSARBETE I MÖBELDESIGN AV SAINA BARAZANDE 
CARL MALMSTEN FURNITURE STUDIES 

2014-06-10 

Julia	  Prytz	  
Examensarbete	  i	  möbeldesign	  

Carl	  Malmsten	  Furniture	  Studies	  2015	  

2	  

MÖBLER I DET OFFENTLIGA RUMMET  

-DESIGNARBETE MED STILHISTORISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMENSARBETE I MÖBELDESIGN AV JULIA PRYTZ 

CARL MALMSTEN FURNITURE STUDIES 2015 
 

 

 

Julia Prytz, Student 

Examinator: Leo Johansson, Universitetslektor 

Intern handledare: Chandra Ahlsell, Universitetsadjunkt  

Extern handledare: Andreas Mattisson, Lammhults Möbler 

Handledning: Kersti Sandin Bülow, Adjungerad professor  

 



Julia	  Prytz	  
Examensarbete	  i	  möbeldesign	  

Carl	  Malmsten	  Furniture	  Studies	  2015	  

3	  

SAMMANFATTNING 

Mitt mål har varit att tillsammans med möbelföretaget Lammhults Möbel AB, ta fram en serie produkter 

till deras produktområde accessoarer. Jag har fördjupat mig i accessoarprodukter för offentliga miljöer 

och vilka behov det finns av dessa produkter i dagens offentliga rum. Jag har också fördjupat mig i 

Lammhults Möbel AB som företag och har studerat deras behov av fler produkter i sitt sortiment. Jag 

har velat tillföra nya produkter som inte konkurrerar med deras befintliga utan istället tillför något nytt 

och utvecklande till företaget. Jag har också velat tillför min egen estetik och arbetsätt samtidigt som jag 

anpassar mig efter Lammhults Möbel AB ramar inom estetik och produktframtagning. Mitt fokus har 

legat i att ta fram möbler för offentliga miljöer som inte bara är tydliga och effektiva utan också har ett 

mervärde i det dekorativa.  

Genom omvärldsanalyser, fältanalyser och intervjuer har jag utstuderat de främsta behoven av 

accessoarprodukter i offentliga miljöer och utifrån mina researchresultat skapat en serie produkter som 

uppfyller både kraven av ett användningsområde men också där fokuset har legat på formen och i det 

dekorativa. Resultatet blev två olika produktfamiljer som ska passa in i flera offentliga miljötyper. Den 

första är en kombinations möbel som fungerar som både avskärmare och markör men också som 

avhängare för kläder och annat. Den andra är en serie garderobsstakar där jag har hämtat inspiration 

från ett förgående samarbete med företaget Lammhults Möbel AB  
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ABSTRACT 

My goal whit this work has been to work with the furniture company Lammhults möbler AB. I wanted to 

develop a series of products for their product range: accessories. I have becomed observed in 

accessory products for public environments and the needs of this kinds of products in today's public 

spaces. I have also deepened myself in Lammhults Möbler AB as a company and I have studied their 

needs for more and new products. I wanted to create new products which not compete with their 

existing products but instead adds something new and stimulating to the company. I also wanted to add 

my own aesthetics and my own design procedure while I was working with Lammhults möbler AB. My 

focus has been to develop furniture for public environments that are not only good for use and effective 

but also have an added value in the decorative style. 

Through analyzes and interviews, I have studied the mainly needs of accessory products in public 

spaces. Based on my research I have created a series of products that fullfills both the requirements of 

the use, but also where the focus has been  the to create beautiful shapes and add more decorative 

furniture to public enviroments. The result was two different product families. The first is a combination 

furniture that are both a screening and a caret but works also as a coat hanger for clothes and other 

things. The second product family is a series of coat hangers where I have been inspired by a previous 

collaboration with the company Lammhults möbler AB 
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FÖRORD 

För mig handlar möbeldesign om så mycket mer än behovsanalys och användningsområden. Även om 

mitt arbete har varit grundat i undersökningar av behov och användning så har mitt primära fokus legat 

på vikten av dekorativa och vackra ting runtomkring oss. Mitt syfte har varit att införa mer dekorativa och 

tillåtande möbler även i offentliga miljöer. Något jag anser att vi har tappat bort de senaste årtiondena. 

Därför har jag tagit avstamp i historien och i det dekorativa 20-talet och Art Deco stilen. Jag tror att med 

starka estetiska uttryck och mer dekorativa ting runtomkring oss kan vi känna ett mervärde i detta och 

därmed öka livslängden på produkterna. Jag tror också att vackra ting gör oss lyckligare och därmed 

tycker jag att det ska sättas högre krav på estetiken i möbler och produkter även i offentliga miljöer.  

 

Under möbelmässan i februari, 2015 fick jag ett erbjudande att påbörja ett årslångt samarbete med 

möbelföretaget Lammhults Möbel AB och ser därför detta arbete som en början på detta samarbete. 

Både arbetssättet och resultaten kommer jag att bära med mig i mitt fortsatta arbete med företaget det 

kommande året och förhoppningsvis genererar detta i fler produkter och förlängt samarbete för mig som 

möbeldesigner. 

 

Jag vill först och främst tacka Lammhults Möbel AB och speciellt produktutvecklare Andreas Mattisson 

för ett bra, roligt och lärorikt samarbete. Jag vill tacka för er professionella input och feedback på mitt 

arbete samt den estetiska skaparfriheten jag har haft i detta projekt. Jag vill också tacka Chandra 

Ahlsell som varit ett bra bollplank i den kreativa processen samt Leo Johansson och Kersti Sandin 

Bülow för bra råd och vägledning.  
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1. INLEDNING  
 

Efter tre år på Carl Malmsten Furniture Studies, möbeldesignprogrammet är det dags för 

examensarbetet. Detta dokument är min examensrapport och här beskriver jag mina frågeställningar 

och mina ingångar i arbetet. Jag beskriver också hur jag har gått tillväga i min undersökande process 

samt i min skapandeprocess, från research till ett första produktförslag med prototyper.   

Jag ville ta fram en serie accessoarerprodukter för företaget Lammhults Möbel AB. Utifrån angiven brief 

från företaget designa en serie produkter som tillhör produktområdet accessoarer. Briefen var relativt 

öppen med jag ville ändå ha ramar i mitt arbete för att smalna av mitt designarbete. 

Accessoarprodukterna skulle vara hårda produkter dvs. inte plädar och kuddar. De skulle tydligt tala 

Lammhults Möbels språk men samtidigt vara nytänkande och utvecklande produkter för företaget.  

Lammhults Möbel har för närvarande relativt få accessoarsystem i sitt produktsortiment och jag ville 

utveckla ett nytt accessoarsystem med nya produkter med har ett starkt formuttryck.  

Det jag ville undersöka i mitt arbete var behovet av accessoarprodukter i offentliga miljöer såsom 

lounger, hotell, restauranger, kontor etc. Jag ville också undersöka vilket behov Lammhults Möbel har 

av dessa produkter i sitt sortiment.  

I mitt arbete har jag jobbat i nära kontakt med Lammhults Möbel AB och deras produktutvecklingsteam 

och de har fungerat som bollplank, utgångspunkt och som kritiker i mitt arbete. De har också hjälpt mig 

att ta fram fysiska tester och prototyper.  

Jag ville under detta projekt tillämpa de kunskaper jag har samlat på mig under mina tre år på skolan. 

Jag ville också få inblick i den praktiska verkligheten som möbeldesigner och lära mig mer om 

tillvägagångssätt inom möbelbranschen.  

 

1.1 BAKGRUND  

Under hösten 2014 arbetade vi i klassen med ett projekt som kallades X-works 2.0 där vi skulle ta fram 

nya produkter till företaget Lammhults Möbel AB. De söker unga designers att starta nya samarbeten 

med och genomförde därför detta projekt med tre olika designskolor för att sedan välja ut några 

studenter att fortsätta samarbeta med under ett års tid. De skolor som deltog i X-works 2.0 var 

Beckmans designhögskola, Bergen konst och designhögskola och vi på Carl Malmsten Furniture 

Studies.  

I detta projekt ritade jag en bordserie men inspiration från Art Deco i både uttryck och beteende. Det 

blev en bordserie för de mer avslappnade arbetstillfällena och samvaro.  
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Jag blev en av de fem utvalda att fortsätta mitt samarbete med företaget Lammhults Möbel och 

bestämde mig därför att göra mitt examensarbete tillsammans med dem. Jag har därför arbetat i nära 

kontakt med företaget och deras produktutvecklingsteam under detta projekt.  Detta samarbete har 

hittills varit en rolig utmaning och jag har fått arbeta med striktare ramar i mitt designarbete samt att jag 

har behövt sätta mig in i ett företags värdegrunder och produktutveckling. Jag har behövt utforska 

Lammhults Möbels estetik och tillvägagångssätt tillsammans med min egen estetik och arbetsätt.  

Lammhults Möbel är bland de främsta möbelproducenterna i Sverige för offentliga möbler och därför har 

jag valt att fokusera på behovet av en specifik produktgrupp i just offentlig miljö. Jag har också fått 

insikter i hur dagens offentliga miljöer ser ut och hur dessa har förändrats senaste åren. I och med 

denna förändring så finns det även nya behov och krav på de möbler och produkter som ska infinna sig 

i dessa miljöer.  

 

1.2 MÅL 

Mitt personliga mål var att genomföra ett godkänt examensarbete inom ramarna för Linköpings 

universitet och Carl Malmsten Furniture Studies, och att ta fram högkvalitativa prototyper till 

vårutställningen med ett väl genomfört designarbete i bagaget. Jag tänker mig att dessa prototyper ska 

fungera som ett första produktförslag som jag sedan kan jobba vidare med efter mitt examensarbete. 

Målet var också att påbörja ett samarbete med företaget Lammhults Möbel med produkter som vi kan 

jobba vidare med och förhoppningsvis sätta i produktion till våren 2016. Jag ville lära mig mer om hur ett 

professionellt designsamarbete ser ut mellan designer och producent samt få möjligheten till ett 

långvarigt samarbete.  

 

1.3 SYFTE 

Jag ville få mer förståelse för möbler i de offentliga rummen och undersöka hur man kan göra dessa 

möbler både effektiva, tydliga och med starka formuttryck. Mitt syfte är att lyfta fram produkter med stark 

estetik i de offentliga miljöerna som ska bidra till vackrare vardag och omgivning. I produkter för offentlig 

miljö ligger oftast fokuset på effektivitet och funktion, jag vill kombinera detta med mer fokus på det 

dekorativa.  
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1.4 FRÅGESTÄLLNING  

Hur skulle behovet av accessoarprodukter i offentliga miljöer kunna beskrivas och sammanfattas och 

vad krävs av dessa produkter för att kunna fungera idag, praktiskt och estetiskt?  

För att kunna besvara denna frågeställning måste jag först besvara följande frågor: 

Vilka accessoarprodukter finns på marknaden för offentliga miljöer idag? Vilka användningsområden 

och produkttyper finns i dessa offentliga miljöer? Ligger behovet av nya produkter i både användning 

och utseende?  

Lammhults Möbel AB har idag få accessoarprodukter i sitt sortiment och jag måste också analysera 

deras sortiment samt ta reda på vad som eventuellt saknas och vad sortimentet skulle kunna 

komplimenteras med innan jag går in i min gestaltningsprocess. 

 

1.5 METOD OCH KÄLLOR 

Mitt arbete har bestått av två delar där den första delen är ett undersökande av marknaden, miljöer och 

Lammhults Möbels sortiment och den andra delen är min egen gestaltningsprocess.  

Jag har undersökt offentliga miljöer såsom hotell, restaurang, lounger, kontor etc. för att se behovet av 

accessoarprodukter i dessa miljöer. Jag har gjort fältanalyser där jag har undersökt vilka produkter som 

används mest i dessa miljöer samt genomfört intervjuer med sakkunniga människor inom 

möbelbranschen. Jag har kommit fram till att det fanns stort utrymme för nya produkter med starka 

formuttryck på marknaden. De företag som jag har intervjuat anställda på är Input Interiör, Senab och 

Lammhults Möbel AB. Jag har även använt mig av nätbaserade undersökningar och källor i min 

research och omvärldsanalys. Jag har också baserat mitt arbete på litteratur om historien och Art Deco 

perioden.   

Jag har analyserat företaget Lammhults Möbel AB för att se vad de har för behov av 

accessoarprodukter i sitt sortiment. Jag har arbetat i nära kontakt med produktutvecklingsteamet och 

använt de som bollplank och praktisk hjälp i arbetet. Eftersom Lammhults Möbel har en lång historia 

med många års erfarenhet inom möbelbranschen så har jag använt mig av deras kunskaper genom 

samtal, intervjuer och produktframtagning. Jag har arbetat speciellt mycket med 

produktutvecklingschefen Andreas Mattisson som extern handledare i mitt projekt. Han har fungerat 

som rådgivare och bollplank i arbetet. 

Designprocessen har varit min egen men i nära kontakt med företaget Lammhults Möbel där de har 

hjälpt mig med att experimentera och ta fram fysiska prototyper samt gett feedback på mitt arbete och 

de produktförslag jag har tagit fram.  Jag har smalnat av arbetet med en angiven brief från företaget 
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Lammhults Möbel.  

Som intern handledare på skolan har jag haft Chandra Ahlsell från designduon Folkform att samtala och 

diskutera med. Leo Johansson kommer att var min examinator i detta examensarbete. 

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

De avgränsningar jag har haft i mitt projekt är dels den angivna Briefen (se sida 12) Avgränsning blev 

också av de ramar vi har för ett godkänt examensarbete inom Linköpings universitet och 

examenskursen samt de tidsramar vi har haft på Carl Malmsten Furniture Studies, det vill säga mars-

juni.  

Angivna begränsningar från Lammhults Möbel är att produkterna ska vara hårda accessoarprodukter 

dvs. inte plädar och kuddar. De ska bestå av gedigna klassiska material såsom trä, plåt, metall osv. 

Verktygskostnaderna får vara max 50 000 för företaget. Produkterna skulle vara inom ramarna för 

Lammhults Möbels sortimentsestetik men samtidigt vara nytänkande och utmanande för företaget. Mina 

reslutat i detta projekt ser jag som ett första utkast på produktförslag baserat på min undersökande del 

och research i arbetet. Produktförslag som jag kommer att arbeta vidare med tillsammans med 

företaget Lammhults Möbel även när examenskursen är slutförd. Jag ser också detta arbete som en 

introduktion av ett arbetssätt och insamling av information som möbeldesigner. 
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2. MIN UNDERSÖKNING 

 

2.1 PROJEKTPLANERING OCH ARBETSPROCESS 
ARBETSETAPPER 

Jag har delat in mitt arbete i fyra arbetsetapper för att underlätta tidsplanen.  Den första etappen är ett 

undersökande av marknaden, offentliga miljöer och Lammhults möbels sortiment och den andra och 

tredje etappen är själva gestaltningsprocessen. I den fjärde och sista etappen färdigställer jag mitt 

tillverkningsunderlag och gör prototyper inför vårutställningen. Examensrapporten har jag att skrivit 

parallellt med mitt designarbete.  

 

ÖVERSIKT ETAPPER 

1. Research och undersökning 

1.1 Research av Lammhults  

1.2 Research av offentliga miljöer.  

 

2. Koncept och inspiration 

2.1 Samla ihop och analysera research och brief. 

2.2 Inspiration och koncept 

 

3. Gestaltning 

3.1 Skissfas 1 

3.2 Skissfas 2 

 

4. Prototyp och utställning 

4.1 Slutdefiniera form skissfas 3 

4.2 Prototyp och utställning skissfas 4 

 

ETAPPER BESKRIVNING 

1. RESEARCH OCH UNDERSÖKNING 16/3-27/3 2015 

I den första etappen har jag undersökt behovet av accessoarprodukter i offentliga miljöer och samtidigt 

undersökt vilket behov Lammhults har av accessoarprodukter i sitt sortiment.   
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För att smalna av mitt arbete fick jag en brief från företaget Lammhults Möbel som jag har anpassat mig 

efter i mitt designarbete.  

Brief mottagen från Lammhults Möbler AB 2015.02.23  

Nedan visar jag min brief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL00062 

Produktmarknadsanalys	  –	  ny	  produkt/variant	  

Namn	   Examine 
Formgivare	   Julia Prytz 
Bakgrund/Syfte	   Accessoarprogram för offentliga rummet men med en estetiskt stil i 

gränslandet Home/Contract 
Tidplan/planerad	  säljstart/lansering	   År 2017 alternativt 2016 
Målpris,	  svenskt	  brutto	   Prisklass medel till hög 
Uppskattad	  volym	  (antal	  enheter,	  
omsättning)	  

Identity 

Jämförelse	  med	  konkurrenter(produkt,	  
prisplacering,	  utbud)	  

Svenskt tenn Josef Frank, Materia diverse, Rexite 

Miljöpositionering	  (Svanen?)	   Möbelfakta 
Användningsområde	  (hotell,	  restaurang,	  
café,	  samlingssal,	  skola,	  konferens,	  flygplats,	  
lounge,	  sjukhus/vård,	  hemmiljö)	  

Hotell, restaurang, konferens, lounge, kontor etc. 

Målgrupp	  (designintresserade,	  yngre,	  
medelålders,	  äldre,	  arkitekter,	  media/press	  osv)	  

Framförallt medelålders till yngre som uppskattar formgivning. 

Målmarknad	  (Sverige,	  Norden,	  Europa,	  USA,	  
Asien)	  

Norden 

Designvärdespositionering	   Identity 
Uttryck	  (kärnvärden	  hos	  produkten)	   Eklektisk, Tydlighet, Effektivitet 
Funktioner/tekniska	  krav	   Accessoarer ska framförallt vara effektiva, de ska klara sin angivna 

uppgift på effektivt sätt samtidigt som städanalysen är av stor vikt. 
Ersätter	  befintlig	  produkt/produkter?	   Nej 
Befintlig/ny	  produktfamilj?	   Ja 
Ska	  kunna	  koordineras	  med	   - 
Tidplan	  för	  utfasning	  av	  ev	  ersatta	  
produkter	  

- 

Förväntad	  livslängd	  i	  sortimentet	   15 år 
Verktygskostnad	   50 000 
Tester	  och	  krav	  (Hållfasthet,	  brand,	  miljö,	  ljud)	   Brand + hållfasthet 
Ev	  patent	  och/eller	  mönsterskydd	   Nej 
Riskanalys	  (använd	  CH00122)	   - 
Övrigt	   Programmet ska framförallt innehålla material som många känner 

igen men som är använda på nytt sätt. Materialen ska framförallt 
vara gedigna klassiska material dvs. ej plast etc. utan mer plåt, trä 
osv. 

	  
	  

Generella	  krav	  –	  gäller	  samtliga	  produkter	  
	  

1. Samtliga	  nyutvecklade	  möbler	  ska	  deklareras	  enligt	  Möbelfakta.	  
2. Samtliga	  möbler	  ska	  utvecklas	  i	  enlighet	  med	  Svanens	  kriterier.	  Under	  ”Miljöpositionering”	  ovan	  anges	  

om	  möbeln	  även	  ska	  certifieras	  enligt	  Svanen.	  
3. Ingående	  trä	  och	  träbaserade	  material	  ska	  komma	  från	  FSC-‐	  eller	  PEFC-‐certiferad	  skogsråvara.	  
4. Tillverkningen	  av	  produkten	  får	  inte	  innebära	  att	  arbetsmiljörisker	  uppstår	  eller	  förvärras.	  
5. De	  kemikalier	  som	  används	  ska	  vara	  bästa	  möjliga	  arbetsmiljö-‐/miljöalternativ,	  med	  bibehållen	  

funktion.	  
6. Produkten	  ska	  konstrueras	  så	  att	  delarna	  enkelt	  kan	  demonteras	  och	  ersättas	  vid	  reparation	  eller	  

renovering	  samt	  då	  produkten	  tjänat	  ut.	  
7. Då	  produkten	  tjänat	  ut	  ska	  så	  mycket	  av	  ingående	  material	  som	  möjligt	  kunna	  återvinnas,	  i	  första	  hand	  

genom	  materialåtervinning,	  i	  andra	  hand	  genom	  energiutvinning.	  
8. Tillverknings-‐/monteringstid	  ska	  minimeras.	  

	  
	  
Produktmarknadsanalysen	  ska	  kompletteras	  med	  bilaga	  för	  respektive	  produktslag.	  
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1.1 Research av Lammhults v.12 

I den första delen av etapp ett har jag analyserat och undersökt Lammhults sortiment. Jag ville se vad 

de har för produkter i sitt sortimentsområde accessoarer och vad som eventuellt saknades. Jag ville få 

insikter om vilka typer av produkter företaget behöver komplettera med i sitt sortiment och vad som 

eventuellt saknas. Jag åkte ner till fabriken och träffade produktutvecklarna samt samtalade med 

Andreas Mattisson för att få mer insikter.  

 

1.2 Research av offentliga miljöer v.13 

I den andra delen av etapp ett besökte jag offentliga miljöer där jag undersökte och analyserade vilket 

behov det fanns av accessoerprodukter i dessa miljöer. Jag undersökte miljöer såsom hotell, lounger, 

restauranger, kontor etc. Jag intervjuade även sakkunniga människor inom Lammhults möbler samt 

Senab interiör och Input interör.  

 

2. KONCEPT OCH INSPIRATION 30/3-10/4 2015 

I etapp två började själva gestaltningsarbetet. Jag sammanställde mina resultat från den undersökande 

delen för att sedan analysera resultatet. Mina undersökningar hade gett resultat som jag sedan kunde 

arbeta vidare på och därefter söka inspiration och göra avsmalnad omvärldsanalys. Efter detta skapade 

jag tre olika koncept och ingångar där jag visade och beskrev min inspiration.  

 

2.1 Samla ihop och analysera research och brief v.14 

Jag sammanställde det jag har gjort hittills och analyserade resultatet av mina undersökningar för att 

sedan göra en smalare omvärldsanalys på detta. Tillsammans med min resultat och briefen samlade 

jag ihop en grund för min inspiration och ingångar i gestaltningsarbetet.  

 

2.2 Inspiration och koncept v.15 

Utifrån mina samlade resultat hittade jag min inspiration och ingång i mitt fortsatta arbete. Jag samlade 

inspirationen i bilder och koncept som jag sedan redovisade för Lammhults. Jag skapade tre olika 

koncept som jag beskrev med referensbilder och text. Efter presentationen valde jag ut två av 

koncepten att arbeta vidare med. 

 

3. GESTALTNING 13/4-24/4 2015 

I den tredje etappen började jag med skissarbetet och urvalsarbetet. Jag skissade utefter mina koncept 

för att sedan välja ett av koncepten och skisserna. Jag skissade för hand, byggde modeller och ritade i 
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Solid Works.   

 

3.1 Skissfas 1 v.16 

I den första skissfasen så skapade jag snabba skisser till båda mina koncept. Jag gjorde många skisser 

för att få ett stort urval att jobba vidare med. Jag skissade på papper samt gjorde modeller och tester. I 

den första skissetappen skissarde jag för mig själv utan presentation.  

 

3.2 Skissfas 2 v.17 

I den andra skissfasen valde jag ut två av koncepten att arbeta vidare på samt gjorde ett urval av de 

skisser jag tyckte lämpade sig bäst för uppdraget. Därefter skissade jag ytterligare och förfinade de 

skisser jag har valt att arbeta vidare med. I slutet av denna etapp arbetatde jag med två olika 

produktgrupper som jag ritade upp i 3d programmet Solid Works. Jag åkte också ner till Lammhults 

fabrik och gjorde tester tillsammans med Andreas Mattisson. Vi hade även möte där jag presenterade 

mina idéer. 

 

4. PROTOTYP OCH UTSTÄLLNING 27/4-8/5 

I den sista etappen definierade jag formen till slutform samt gjorde tillverkningsunderlag för att 

Lammhults skulle kunna framställa mina prototyper.    

 

4.1 Slutdefiniera form v.18 

Jag finslipade på formen till de yttersta och gjorde ritningar i Solid Works. I denna etapp hade jag 

mycket kontakt med Lammhults möbler för att få feedback hur produkterna ska kunna tillverkas på 

bästa, effektivaste sättet. Jag bestämmade material, färg och utförande såsom jag vill att mina 

produkter ska ställas ut på vårutställningen.   

 

4.2 Prototyp och utställning v.19 

I den sista delen skickade jag mina ritningar till Lammhults Möbler och lät de tillverka mina prototyper.  

 

 

 

 

 

 



VÅRUTSTÄLLNINGEN 

UPPSTART/PROJEKTPLAN

ETAPP 1.1
 UNDERSÖKNING

ETAPP 2.1 KONCEPT

MARS APRIL MAJ JUNI

ETAPP 2.2 KONCEPT

FRAMLÄGGNING

TIDSLINJE ETAPPER

ETAPP 1.2
 UNDERSÖKNING

ETAPP 3.1 DESIGN

ETAPP 3.2 DESIGN

ETAPP 4.1 PROTOTYP

ETAPP 4.2
PROTOTYP

Figur 1 Visuell tidsplan
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VISUELL TIDSPLAN ETAPPER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNI

Figur 2 http://www.lammhults.se/sv/produkter
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2.2  LAMMHULTS MÖBEL AB OCH DESS KONKURRENTER  

– en presentation och orientering  

 

2.2.1 SORTIMENTSANALYS  

 

LAMMHULTS NUVARANDE ACCESSOARSORTIMENT 

 

Lammhults har relativt få accessoarprodukter i sitt sortiment. De har sammanlagt fyra olika system i 

dagsläget. De fyra produkterna är Add serien, Info, S70-12 och Stand-By. 

 

Detta är Lammhults Möbel nuvarande sortiment inom accessoarprodukter: 

S70-12 

”Det var sent 60-tal, revolt låg i luften och S70 gjorde verkligen ett förändringens avstamp. 

De kraftiga stålrören och de glada färgerna utgjorde en perfekt blandning av popkulturen och 

modernistisk designtydlighet” Stativ av 35 mm lackerat stålrör. Fot av lackerat stål. Roterande krona 

med 7 krokar Text: Lammhults Möbel AB (http://www.lammhults.se/sv/produkter/accessoarer/s70-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 3 http://www.lammhults.se/sv/produkter

Figur 4 http://www.lammhults.se/sv/produkter
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STAND-BY KLÄDHÄNGARE 

”Klädhängare i två utföranden: Med triangelformad krona inkl. 9 krokar och rund fotplatta alt. med en rak 

list inkl. 5 krokar och rektangulär fotplatta. Krona och pelare av aluminiumprofil. Fotplatta av gjutjärn. 

Lackerat utförande. Krokar av lackerad vit, svart, grå, röd eller blå ABS-plast. Tillval: Paraplyställ” 

Text: Lammhults Möbel AB (http://www.lammhults.se/sv/produkter/accessoarer/stand-by) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO TIDNINGSSTÄLL 

”Det tunna glaset och de smäckra metallbyglarna skapar en minimalisk och elegant förvaring för 

tidningar, böcker etc.”   

Väggmonterat tidningsställ med skiva i tre utföranden: 

- vitlackerat härdat glas  

- ask natur alt. svart eller vitbets 

- svart eller vitlackerad mdf 

Byglar av lackerat eller förkromat stål.  

Text: Lammhults Möbel AB (http://www.lammhults.se/sv/produkter/accessoarer/info) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 5 http://www.lammhults.se/sv/produkter
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ADD-SERIEN  

”Add serien förvarar kläder. Den förvarar tidningar. Den förvarar till och med blomlådor. I Add kan man 

förvara i stort sett det du önskar på ett enkelt och snyggt sätt. Den pulverlackerade eller förkromade 

stålrörskonstruktionen finns i bredderna 50 och 75cm och kan enkelt kopplas samman i olika 

kombinationer. Så det svåraste valet är att bestämma vad som ska förvaras däri” 

Fotplatta i strukturlackerad, svart eller vit, gjuten stål. Ställfötter. Snurrbar fotplatta som tillval. Ram av 

gerat 28 mm lackerat eller förkromat stålrör, bredd 50 alt 75 cm. Klädstång i förkromat ovalrör 30x15 

mm alt. i ask natur som tillval. Krokar i svart eller vit polyamid. Bredd 50 cm inkl. 4st krokar och bredd 

75 cm inkl. 6st. 

Text: Lammhults Möbel AB (http://www.lammhults.se/sv/produkter/accessoarer/add1) 
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SAMMANSTÄLLNING 

Lammhults Möbel har relativt få accessoarprodukter i sitt sortiment.. Om man jämför Lammhults med 

deras konkurrenter så kan man se att de andra har betydligt större utbud inom just denna produktgrupp. 

Ett exempel på detta är möbelproducenterna Materia som har fler än sex olika klädhängarsystem med 

fristående garderobsstakar medans Lammhults för närvarande har två olika garderobsstakar där den 

ena är på väg ut ur sortimentet. (http://materia.se/product-category/kladforvaring/) Detta tyder på att det 

finns utrymme för fler accessoarprodukter i Lammhults sortiment. I samtal med före detta vd Lars Bülow 

och produktutvecklingschef Andreas Mattisson har de båda uttalat sig om att Lammhults efterlyser och 

behöver fler produkter inom detta produktområde. Det finns även produkter som Lammhults inte har 

med i sitt sortiment såsom papperskorgar och rumsavdelare. Alla dessa produkter är potentiella 

produkter i mitt arbete.  

 

2.2.2 INTERVJU MED ANDREAS MATTISSON, PRODUKTUTVECKLINGSCHEF, 

LAMMHULTS MÖBLER AB 

 

Jag träffade Andreas Mattisson i fabriken den 19 mars i Lammhults by. Vi är i full gång att utveckla ett 

annat projekt där vi jobbar med en bordserie som jag har designat åt företaget. Vi sitter därför vid de 

senaste bords prototyperna och jag passar på att hålla i min intervju. Det jag vill ta reda på är vilka 

produkttyper Lammhults Möbler själva kan tänka sig addera till sortimentet. Eftersom jag riktar in mig till 

detta specifika företag så vill jag ta reda på deras egna önskemål samt hur det har sett ut inom 

produktområdet tidigare i företagets historia. Jag ville också veta vilka uttalade konkurrenter de ansåg 

att de har så att jag kan gå vidare med min konkurrentanalys. Andreas har arbetet inom företaget i 

många år och har lång erfarenhet av vad som fungerar och säljer på marknaden, därför valde jag att 

hålla denna intervju med honom. Andreas gav specifika och konkreta svar som jag kunde använda mig 

utav i mitt fortsatta arbete. 

 

FRÅGOR TILL ANDREAS: 

Vilka är Lammhults uttalade konkurrenter? 

Vad tycker du saknas i sortimentsgruppen accessoarer? 

Vilka gamla accessoar produkter har ni som har gått bra? 

Finns det några produkter som ofta efterfrågas? 
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ANDREAS SVAR: 

VILKA ÄR LAMMHULTS UTTALADE KONKURRENTER? 

Vitra, Materia, Offecct, Scandiform, Swedese, Arper, Howe.   

Offecct är egentligen ingen direkt konkurrent eftersom de har annan estetik i jämförelse med 

Lammhults, men Offecct har samma målgrupps kunder.   

 

VAD TYCKER DU SAKNAS I SORTIMENTSGRUPPEN ACCESSOARER? 

Papperskorg, G-stake, Växtförvaring, Hyllsystem, Avskärmning/rumsavdelning, Skrivbordsförvaring, 

Förvaringstavla och Dekorationskuddar 

 

VILKA ACCESSOARPRODUKTER HAR NI SOM HAR GÅTT BRA? 

S-70-12 och papperskorgen i S-70 serien, Add serien, Stand-by 

I övrigt har vagnar och småbord gått bra 

FINNS DET NÅGRA PRODUKTER SOM OFTA EFTERFRÅGAS? 

Inget, kunderna förknippar inte Lammhults med accessoarprodukter eftersom vi har så få. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6 http://www.lammhults.se/sv/produkter
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2.2.3 KONKURRENTSANALYS OCH BRUKARSEGMENT 

Under min vistelse i fabriken den 19 mars i Lammhults by så ville jag bena ut vilka som var Lammhults 

främsta konkurrenter samt inom vilka produktgrupper de var konkurrenter. Istället för att jag skulle själv 

ta reda på detta tog jag hjälp av Lammhults Möbler. Eftersom de redan har gjort analyser av sina 

konkurrenter så fick jag ta del av deras dokument angående strategi oh konkurrentsanalys. Detta 

dokument är inte offentligt men jag fick tillåtelse att använda utdrag av konkurrentsanalysen och vilka 

brukarsegment de levererar möbler inom. Detta var till stor hjälp i mitt arbete då kunde urskilja vilka 

miljöer och företag jag skulle fortsätta undersöka i min research och omvärldsanalys. 

 

Nedan: (Utdrag ur Lammhults Möbler AB dokument Strategi och konkurrenter 2015-2017, icke offentligt 

dokument) 

Lammhults excellensområde är främst möbler för mötesplatsen, allt från den traditionella konferens-- 

miljön till den aktivitetsbaserade kreativa arbetsplatsen. Andra prioriterade segment är möbler för 

sociala ytor, som entréer, caféer och matsalar. Stolar och bord för skiftande behov i lärande miljöer och 

sittmöbler för olika typer av väntan är andra områden där Lammhults har en stark position idag. 

Välutvecklad funktionalitet, hög teknisk och hantverksmässig kvalitet, miljöhänsyn samt nyskapande 

originaldesign är kännetecknande för Lammhults produktsortiment. 

Viktiga ledord för verksamheten: relevant innovation, attractive identity, long term commitment 

Lammhults har tre stycken segment som är ledande inom deras försäljning, arbetsmiljöer, 

lärandemiljöer och vårdmiljöer. Nedan beskriver Lammhults dessa olika segment och har även gjort en 

analys över deras huvudkonkurrenter inom varje segment. 

 

1.ARBETSPLATSMILJÖER  

Arbetsplatsmiljöer är idag Lammhults största brukarsegment, med fortsatt stor tillväxtpotential. Exempel 

på slutkunder är banker, statliga instanser samt små och stora privata företag. Ytan på den traditionella, 

personliga arbetsplatsen minskar, till förmån för sociala ytor och mötesplatser. Detta kräver funktionella 

och kreativa produktlösningar Krav för att lyckas. Utveckla nya starka produktfamiljer för framtidens 

behov. Förstärkt sortiment inom aktivitetsbaserade arbetsplatser. Förvaring, höj & sänkbara bord, nya 

akustiklösningar, högre kvalitet anpassad för offentlig miljö  

 

Huvudkonkurrenter  

Offecct 

Erbjudande: Soft seating och ljudabsorbtion  
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2.2.3 KONKURRENTSANALYS OCH BRUKARSEGMENT 

Under min vistelse i fabriken den 19 mars i Lammhults by så ville jag bena ut vilka som var Lammhults 

främsta konkurrenter samt inom vilka produktgrupper de var konkurrenter. Istället för att jag skulle själv 

ta reda på detta tog jag hjälp av Lammhults Möbler. Eftersom de redan har gjort analyser av sina 

konkurrenter så fick jag ta del av deras dokument angående strategi oh konkurrentsanalys. Detta 

dokument är inte offentligt men jag fick tillåtelse att använda utdrag av konkurrentsanalysen och vilka 

brukarsegment de levererar möbler inom. Detta var till stor hjälp i mitt arbete då kunde urskilja vilka 

miljöer och företag jag skulle fortsätta undersöka i min research och omvärldsanalys. 

 

Nedan: (Utdrag ur Lammhults Möbler AB dokument Strategi och konkurrenter 2015-2017, icke offentligt 

dokument) 

Lammhults excellensområde är främst möbler för mötesplatsen, allt från den traditionella konferens-- 

miljön till den aktivitetsbaserade kreativa arbetsplatsen. Andra prioriterade segment är möbler för 

sociala ytor, som entréer, caféer och matsalar. Stolar och bord för skiftande behov i lärande miljöer och 

sittmöbler för olika typer av väntan är andra områden där Lammhults har en stark position idag. 

Välutvecklad funktionalitet, hög teknisk och hantverksmässig kvalitet, miljöhänsyn samt nyskapande 

originaldesign är kännetecknande för Lammhults produktsortiment. 

Viktiga ledord för verksamheten: relevant innovation, attractive identity, long term commitment 

Lammhults har tre stycken segment som är ledande inom deras försäljning, arbetsmiljöer, 

lärandemiljöer och vårdmiljöer. Nedan beskriver Lammhults dessa olika segment och har även gjort en 

analys över deras huvudkonkurrenter inom varje segment. 

 

1.ARBETSPLATSMILJÖER  

Arbetsplatsmiljöer är idag Lammhults största brukarsegment, med fortsatt stor tillväxtpotential. Exempel 

på slutkunder är banker, statliga instanser samt små och stora privata företag. Ytan på den traditionella, 

personliga arbetsplatsen minskar, till förmån för sociala ytor och mötesplatser. Detta kräver funktionella 

och kreativa produktlösningar Krav för att lyckas. Utveckla nya starka produktfamiljer för framtidens 

behov. Förstärkt sortiment inom aktivitetsbaserade arbetsplatser. Förvaring, höj & sänkbara bord, nya 

akustiklösningar, högre kvalitet anpassad för offentlig miljö  

 

Huvudkonkurrenter  

Offecct 

Erbjudande: Soft seating och ljudabsorbtion  
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Materia  

Erbjudande: Kreativa mötesplatser – accessories  

 

Vitra Omsättning 2013: 2,600 msek, varav 95% export  

Erbjudande: Brett sortiment, designikoner och nya starka designprodukter  

 

Vitra 

Erbjudande: Brett sortiment, designikoner och nya starka designprodukter 

 

Arper  

Erbjudande: Seating  

 

2. LÄRANDE MILJÖER  

Lärande miljöer är Lammhults näst största brukarsegment, med fortsatt stor tillväxtpotential. Exempel 

på brukarmiljöer är skolor, universitet och högskolor samt privata utbildningsföretag. Inredningen blir ett 

konkurrensmedel för att attrahera studenter. Mer fokus på aktivitetsbaserade mötesplatser  

Behovet av mobilitet och flexibilitet för individen ökar. Detta kräver funktionella och kreativa 

produktlösningar Krav för att lyckas. Nya akustiklösningar och visuella produkter.  

 

Huvudkonkurrenter  

Materia  

Erbjudande: Kreativa mötesplatser – accessories  

 

Gärsnäs  

Erbjudande: Trästolar och vissa funktionsmöbler  

 

Casala  

Erbjudande: Brett sortiment stapelstolar, café- och konferensmöbler  

 

Howe  

Erbjudande: Fällbord och stolar  
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3. VÅRDMILJÖER  

En stor och växande marknad, ofta med stora projekt. Stor potential på utvalda exportmarknader. 

Exempel på slutkunder är landsting, privata vårdinrättningar och äldreboenden. Det offentliga blir mer 

och mer prispressat med högre krav, medan det privata går mot mer exklusiva och påkostade lösningar.  

 

Huvudkonkurrenter  

Materia  

Erbjudande: Väntrum, accessories  

 

Swedese  

Erbjudande: Väntrum, trämöbler  

 

Helland  

Erbjudande: Brett anpassat vårdsortiment, trämöbler  

 

NC Nordic Care  

Erbjudande: Trämöbler med hög designnivå, vårdprodukter  

 

-Utdrag ur Lammhults Möbler AB dokument Strategi och konkurrenter 2015-2017, icke offentligt 

dokument 
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2.2.4 RESEARCH KONKURRENTER 

Jag har valt att titta på Lammhults främsta konkurrenter för att se vilket utbud de har på marknaden och 

vad Lammhults skulle kunna utveckla. Jag gör detta främst för att få en överblick av omvärldsanalysen. 

Jag vill se vad som redan finns på marknaden och vad som eventuellt inte finns. Jag vill också se vilken 

typ av estetik det finns bland dessa produkter. Jag har också valt att undersöka företag som inte är 

konkurrenter med Lammhults Möbler eftersom företaget inte vill göra något som deras nuvarande 

konkurrenter redan gör. I och med att Lammhults har etablerat ett samarbete med nya unga designers 

så vill de utvecklas och vidga sitt sortiment på nya sätt som är utmanande för företaget. Nedan listar jag 

bilder på olika produkttyper hos några utvalda konkurrenter och icke konkurrenter. De olika 

produkttyperna är accessoarprodukter som Lammhults uttalat vill utveckla fler produkter av. 
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PAPPERSKORGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSKÄRMNING (UTAN LJUDABSORBENT) 
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VÄXTFÖRVARING 
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2.2.5 RESULTAT AV RESEARCH, LAMMHULTS MÖBEL AB OCH KONKURRENTER  

De insikter jag fick av min research av Lammhults Möbler och deras konkurrenter var att det fanns ett 

stort utrymme för fler accessoarprodukter i Lammhults sortiment och även på markanden. Om man 

exempelvis jämför Materia med Lammhults Möbler så har Materia fem stycken olika garderobsstakar 

medans Lammhults Möbler har två stycken, vilket bara en kommer finnas kvar i sortimentet i framtiden. 

För min egen del kändes det bra att detta utrymme finns och att jag kanske kan bidra med någon ny 

produkt med ett nytt estetiskt uttryck till sortimentet.  

 

PRODUKTER SOM ÄR TÄNKBARA I LAMMHULTS MÖBEL AB SORTIMENT: 

Garderobsstake 

Vägghängda krokar 

Avskärmning/Rumsavdelning 

Förvaring  

Papperskorg 

 

FUNKTIONER ATT FOKUSERA PÅ: 

Förvaring 

Rumsavdelning 

Klädförvaring/upphängning 

Skräpuppsamling 

 

Det jag ville göra är att ta inspiration från mina tidigare produkter Deco Table och den inspirationen jag 

hade till de produkterna och applicera liknande uttryck på en ny användbar, tydlig och effektiv 

accessoarprodukt. Min plan var att fokusera på en ”masterpiece” som sedan kan bli fler produkter med 

samma uttryck men olika funktioner. Jag ville också göra produkter som kunde passa in i Lammhults 

alla tre segment det vill säga arbetsmiljöer, lärandemiljöer och vårdmiljöer. 

Det jag kan se när jag analyserar Lammhults sortiment är att de behöver fler alternativ som är mer 

eklektiska och vågade med mer fokus på en ny estetik för att nå en ny yngre och vågad målgrupp.   

I nästa steg i min process ville jag välja ut en funktion och sedan formge funktionen i en produkt som 

har starkt estetiskt uttryck och som talar mitt formspråk samtidigt som den ska vara anpassad till 

företaget Lammhults Möbler och deras sortiment och produktion.  
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2.3 OFFENTLIGA MILJÖER –en omvärldsspaning 

 

2.3.1 STUDIEBESÖK/FÄLTANALYS 

 

I etapp två av min research ville jag dels göra studiebesök inom alla Lammhults tre olika 

leverantörssegment, arbetsmiljöer, lärandemiljöer och vårdmiljöer. Men jag ville också ta reda på vilken 

efterfrågan av användningsområde det finns av accessoarprodukter inom offentliga miljöer. 

De miljöer jag besökte var hotell, kontor och restaurangmiljöer. Jag läste också om de nya satsningarna 

på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet Jag analyserade dessa miljöer och försökte hitta 

gemensamma nämnare inom de olika segmenten när jag tittade på deras accessoarprodukter. Jag 

samtalade med personalen på de olika platserna och frågade vilket deras största behov inom 

accessoarer var. En återkommande insikt jag fick när jag tittar på offentliga miljöer är att gränsen mellan 

hemmiljö och offentlig miljö suddas ut och möblerna inom offentliga miljöer går mer i hemmiljö andan. 

Självklart sätts större krav på hållbarhet och slitage på möbler för det offentliga rummet men det 

estetiska uttrycket och den mer avslappnande andan som man hittar i hemmiljöer rör sig numera i 

offentliga miljöer. En annan insikt jag har fått genom att titta på dessa tre olika segment är att alltfler 

utrymmen blir lounger och caféer. På arbetsplatser arbetar man på aktivitetsbaserade utrymmen såsom 

lounger och caféer och man skapar även dessa miljöer på kontoren. Inom vård och sjukhus ser man 

alltmer caféer och lounger både i receptionen och i väntsalarna. Samma sak gäller inom lärandemiljöer.  

 

FÄLTANALYS: 

 

ETT HEM 

Ett hem är ett litet lyxhotell i Stockholm inrett av möbeldesignern Ilse Craford. 

Eftersom min hypotes är att marknaden för offentliga möbler behöver fler möbler i det estetiska uttrycket 

hemmiljö så ville jag besöka detta hotell som är inrett i mysig hemanda. Detta hotell är väldigt litet och 

privat. Jag fick inte ta några fotografier tyvärr, jag tror att de vill behålla känslan av de privata rummen. 

Men jag fick en kort rundtur i alla fall. Hotellets gemensamma rum bestod av en liten hall och sedan ett 

kontor/reception. Sedan var det ett vardagsrum, matsal/bibliotek och ett kök. Rummen var rikligt 

möblerade med mycket dekorationer och inredning. I matsalen fanns också ett litet bibliotek och det 

hela kändes som att komma in i någons välinredda våning. De accessoarprodukter jag såg var 

paraplyställ och en garderobsstake i hallen. Detta hotell är essensen av min hypotes men jag tror att 
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många offentliga rum kan få in lite mer av denna hemmatrevliga anda genom att göra produkter som är 

både dekorativa och hållbara. För att jag ska uppnå detta vill jag fokusera mer på estetiken i mina 

produkter men inom ramarna för den hållbarhet, effektivitet och tydlighet som möbler inom offentliga 

miljöer bör ha. 

 

CLARION HOTELL, TORSGATAN STOCKHOLM  

De accessoarprodukter de hade i sin lounge var vägghängda klädkrokar, Stående G-stake och 

papperskorgar. Personalen sa att de användningsområden de behövde accessoarproduker var just 

klädförvaring och papperskorgar.  

 

ELITE HOTELL MARINA TOWER, STOCKHOLM 

På detta studiebesök fick jag bekräftat att de produkter som är viktigast inom accessoarer för hotell och 

lobbys är klädförvaring och papperskorgar. Personalen nämnde även belysning men eftersom 

Lammhults Möbler inte gör belysning så väljer jag att utesluta det. 

 

VAPIANO, KUNGSBRON, STOCKHOLM 

Vapiano är en stor restaurangkedja med många restauranger så jag valde att göra ett besök för att se 

vilket behov de har av accessoarprodukter. De hade uteslutande behov av klädförvaring som tar lite 

plats och som är nära tillhand för deras gäster. Receptionisten på Vapiano förklarade att gästerna 

ogärna hänger av sina jackor och kläder långt ifrån sig därför har de vägghänga krokar och krokar fästa 

under borden. På deras uteservering fanns även behov av papperskorg.  

 

SEB, KARLBERGSVÄGEN 

På detta kontor fanns det största behovet i rumsavdelare utan ljudabsorberande material. De ville skapa 

mindre rum på deras kontor med hjälp av rumsavdelare. Deras behov var att skapa mer privata rum för 

kundmöten osv.  

 

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, KARLBERGVÄGEN 

Detta kontor var litet och behovet låg främst i rumsavdelare med förvaring. För att skapa mer privata 

utrymmen och med hjälp av rumsavdelare med förvaring skapar de både dessa rum och sparar plats för 

förvaring.  
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KAROLINSKA INSTITUTET 

På Karolinska institutet satsar man på nu mer på de informella lärandemiljöerna. De satsar på att göra 

dessa studiemiljöer mer attraktiva för studier och reflektion. Dessa nya miljöer likar lounger och lobbys 

och har därför likande behov som de exempelvis hotell lobbys inom accessoarprodukter. 

http://ki.se/om-ki/framtidens-larandemiljoer 

 

NYA KAROLINSKA SJUKHUSET 

Jag har läst om det nya karolinska sjukhuset, vilket är en jätte satsning på ett modernt sjukhus. Det jag 

kan se är att de planerar att göra en inbjudande entré med café och lounge. Även här behövs likande 

produkter såsom klädförvaring, avskärmning och papperskorgar.  

https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/nyheter-stadsbyggnad-trafik/nya-karolinska-solna/ 
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2.3.2 INTERVJUER MED SAKKUNNIGA INOM MARKNADEN 

 

Eftersom jag började min marknadsanalys med att kolla på redan befintliga produkter och miljöer så 

ville jag få mer kött på benen och intervjua mer sakkunniga personer som arbetar med försäljning, inköp 

och export av dessa typer av produkter. De jag kontaktade var dels exportchefen på Lammhults Möbler, 

Fredrik Ehrström eftersom han har många års erfarenhet inom försäljning och export av möbler.   

Jag kontaktade också säljare på Input interiör och Senab interiör, stora ledande företag inom inredning 

och leverantörer av designermöbler. Båda företagen har stor kompetens inom inredning av kontor, 

hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Eftersom de jobbar med försäljning 

av dessa typer av möbler för offentliga miljöer så hade jag förhoppningar om att de skulle ha svar 

angående efterfrågan och behov. 

https://www.inputinterior.se 

https://www.senab.com/sv 

 

Det jag ville ta reda på var vilken efterfrågan det fanns av accessoarprodukter idag men jag ville också 

höra deras personliga åsikter om efterfrågan.   

Nedan presenterar jag mina frågor och återberättar deras svar: 

 

• Kan du se vilka behov och efterfrågan det finns inom hårda accessoarprodukter för 

offentliga miljöer såsom lounger, café, skola, restaurang mm? 

 

• Är det några speciella produkttyper eller funktioner som efterfrågas mycket? 

 

• Hur kan du se att produkterna förändras i och med de att de offentliga miljöerna 

förändras mot ett mer avslappnad, hemmalikt miljö? 

 

• Finns det förändrade funktionsbehov? 

• Finns det förändrade estetiska behov? 

 

• Vad tycker du personligen skulle vara kul att se nytt på marknaden? 
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INTERVJU MED EXPORTCHEF FREDRIK EHRNSTÖM, LAMMHULTS MÖBEL AB 

Jag kontaktade Fredrik via telefon eftersom han var på resande fot i Sverige. Han svarade gladeligen 

på mina frågor.  

Fredrik kunde se att det finns generella behov såsom skräp och avfalls uppsamlare och förvaring av 

kläder. Men att nyckeln till bra produkter är kombinationen av att tillfredställa grundbehovet med 

mervärdesfunktioner. Exempel på detta är Lammhults Add serie där produkten är både avskärmning 

och förvaring av flera olika saker såsom kläder, växter, tidningar, paraplyer mm. Eftersom allt blir mer 

digitaliserat minskar behovet av display produkter. Inom klädförvaring finns de största möjligheterna till 

bra och långvariga produkter i och med att det behovet kommer alltid att finnas som inom både 

offentliga miljöer och hemmamiljöer. Samma sak gäller även papperskorgar.  

Fredrik uttryckte att de bästa produkterna är de som tillfredställer ett basbehov men med ett mervärde i 

extrafunktioner. Han sa också att mervärdet kan ligga i att själva förvaringsprodukterna kan bli en del av 

det estetiska uttrycket, exempelvis jackor på en klädhängare. Jackorna blir då en del av det estetiska 

uttrycket. I och med det mer digitaliserade samhället finns behovet av att kunna ladda och ställa ifrån 

sig sina digitala prylar såsom telefon, surfplatta och dator. Men Fredrik tyckte då att denna funktion 

skulle vara sekundär, en extrafunktion till basfunktionen. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 

klädhängare med laddningsstation. Personligen var Fredrik svag för paraplyställ. Han tyckte att ”med ett 

schysst paraplyställ med bra funktioner kan man lyfta exempel ett väntrum” 

 

INTERVJU MED CATRINE CEDERBERG, SÄLJARE PÅ SENAB INTERIÖR 

Personalen på Senab interiör hade mycket att göra så jag fick ta intervjun via telefon. Efter mycket 

ringande fick jag tillslut tag på Catrine Cederberg, säljare här i Stockholm.   

Catrine såg efterfrågan i kombiprydnads produkter, exempelvis som många av företagets Hays 

produkter. Hon nämnde också klädhängare och tidskriftsamlare är vanliga produkter inom offentliga 

miljöer. I och med de mer aktivitetsbaserade miljöerna så finns det ett stort behov av att kunna använda 

telefonen och den bärbara datorn inom dessa miljöer. Detta gör att det behövs laddningsstationer med 

eluttag och små bord för dessa prylar. Hon såg också en efterfrågan av telefonhytter och rumsavdelare 

där man kan prata mer ostört i och med de öppna kontorslandskapen. Catrine sa också att hon såg en 

mjukare trend inom offentliga miljöer där man bjuder in starka färger och mer hemkänsla. Det hon skulle 

vilja se mer av är unika produkter eftersom många företag följer varandra och gör mycket likande 

produkter.   
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INTERVJU MED CAROLA KLOSE, SÄLJARE/PROJEKTLEDARE INPUT INTERIÖR STOCKHOLM 

Jag kontaktade Carola Klose efter rekommendationer av hennes kollegor som sa att hon hade bra 

kunskaper angående mina frågor. Eftersom Carola var upptagen så frågade hon om hon fick svara på 

mina frågor via mail, då hon ville tänka igenom svaren ordentligt.  

Nedan återger visar jag hennes svar.  

Är det några speciella produkttyper eller funktioner som efterfrågas mycket? 

 

Snygga, vägghängda hatt- och kapphyllor vimlar det inte av på marknaden. Här skulle man kunna ta 

fram varianter med exempelvis inbyggda paraplyställ, för att få det prydligt i entréer och samtidigt frigöra 

golvyta. Jag tänker främst på hyllor med lite högre kapacitet – det finns rätt många småhängare på 

marknaden, men dessa fungerar inte optimalt när lite fler och tyngre plagg skall få plats. 

 

Hur kan du se att produkterna förändras i och med de att de offentliga miljöerna förändras mot ett mer 

avslappnat hemmalikt miljö? 

 

Det har ju varit mycket kuddar och pynt under ett par säsonger, men det rimmar ju egentligen illa med 

miljötänkande att ha för mycket prylar och jag tror denna marknad snart kommer mättas. Jag upplever 

inte att våra uppdragsgivare/kunder efterfrågar onödiga accessoarer, utan detta känns mer som om det 

kommer från producenthåll. 

 

Finns det förändrade funktionsbehov? 

 

Ja, vi jobbar väldigt rörligt idag – sätter oss i en soffa, på ett café eller lämplig hörna och arbetar. Detta 

ställer krav på bra, små avlastningsytor samt god belysning. Skärmar och annan avskärmning behövs 

också på fler ställen. Behov av el- och dataförsörjning ökar naturligtvis också med att vi sprider ut oss. 

 

Finns det förändrade estetiska behov? 

 

Det behövs visuellt lugnare miljöer, då många dagligen konfronteras med ett överflöd av information. 

 

Vad tycker du personligen skulle vara kul att se på marknaden? 

 

Jag skulle vilja se något som verkligen överraskade och visade på smart nytänkande. Idag kommer 
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alltför många efterföljare till befintliga produkter och mycket är mest kosmetika. Nya, blivande klassiker, 

med en hållbarhet både funktionsmässigt och visuellt – produkter som faktiskt kan få kosta lite mer.  

 

2.3.3 RESULTAT AV STUDIEBESÖK OCH INTERVJUER, OFFENTLIGA MILJÖER 

Jag kunde återkommande se att det fanns tre olika produkter som används i alla tre av Lammhults 

Möblers kundsegment. Dessa är klädförvaring/klädhängare, papperskorg och rumsavdelare. Alla dessa 

tre används i alla dessa miljötyper. Belysning och lampor var också en återkommande produkt men 

eftersom Lammhults uttalat inte tillverkar belysning så uteslöt jag dessa produkter. Mitt mål vart att 

skapa en eller två av dessa produkttyper. Jag ville använda mig av funktionen och användningsområdet 

för att sedan fokusera på estetiken och skapandet av produkter med starkt estetiskt uttryck. Jag ville 

också att dessa produkter ska tala mitt formspråk tydligt men samtidigt vara effektiva, tydliga och 

hållbara.   

 

Under mina intervjuer och studiebesök jag egentligen inte fått så mycket nya insikter utan har istället fått 

en bekräftelse på mina hypoteser om att hemmamiljöerna flyttas in i offentliga rum. Att det behövs 

mjukare, mer estetiskt uttrycksfulla möbler med samma funktioner och hållbarhet som innan. Jag tyckte 

att det kändes skönt att höra från Fredrik att många nya funktioner kan vara sekundära och ett tillbehör 

till en större funktion eller ett estetiskt uttryck. Det var mycket intressant att höra om Carolas reflektioner 

om dagen behov av accessoarprodukter. Med detta som utgångspunkt känner jag att jag har en bra 

research och mer ”koll” på marknadens behov. 

De användningsområdena och funktioner jag valde att fokusera på i mitt fortsatta arbete var 

klädförvaring, avskärmning och papperskorgar.  

 

Mitt fokus: 

Att skapa användbara, effektiva och tydliga accessoarprodukter för offentliga miljöer med ett starkt 

estetiskt uttryck. Jag vill skapa användbara produkter som har ett mervärde i det dekorativa.  

 

Användningsområden: 

Kläd/paraply förvaring 

Skräpuppsamling 

Avskärmning 

Eventuella produkter: 

Kombiprodukt, avskärmning, klädförvaring/förvaring 
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Vägghängda krokar 

G-stake 

Papperskorg 

 

Jag ville fokusera på ett användningsområde och göra en ”masterpiece” som sedan kunde generera fler 

produkter till en accessoarserie. Eftersom Lammhults kommer hjälpa mig med framtagningen av mina 

prototyper kan det bli flera produkttyper på examensutställningen på skolan i maj 2015. 
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2.4 INSPIRATION –stilhistoriska utgångspunkter 

Mitt mål har varit att tillsammans med möbelföretaget Lammhults Möbel AB, ta fram en serie produkter 

för deras produktområde accessoarer. Jag har fördjupat mig i accessoarprodukter för offentliga miljöer 

och vilka behov det finns av dessa produkter i dagens offentliga rum.  Men det primära målet har varit 

att skapa nya, dekorativa produkter med starka formspråk samtidigt som de är anpassade och uppfyller 

de krav som möbler inom offentliga miljöer har. Mitt fokus har legat i att ta fram möbler för offentliga 

miljöer som inte bara är tydliga och effektiva utan också har ett mervärde i estetiken och det dekorativa.  

För mig handlar möbeldesign om så mycket mer än behovsanalys och användningsområden. Även om 

mitt arbete har varit grundat i undersökningar av behov och användning så har mitt primära fokus legat 

på vikten av estetik och vackra ting runtomkring oss. Mitt syfte har varit att införa mer dekorativa, mjuka 

och tillåtande möbler även i offentliga miljöer. Något jag anser att vi har tappat bort de senaste 

årtiondena. Därför har jag tagit avstamp i historien och i det dekorativa 20-talet och Art Deco stilen. Det 

är en period då man införde elegans, lyx och ornamentering i arkitekturen och designen.  

 

Jane Fredlund, Stilguiden möbler och inredning 1700-2000, 2006, s.197 

1920-talsklassicism 

Klassicismen har sköljt som vågsvall gång på gång genom stilhistorien. Omkring 1920 var det dags att 

åter söka sig till de klassiska idealen. 20-talets inredningsstil benämns ofta Art déco efter franskans Art 

décoratif. Lyx och elegans präglade tidens inredningar 

 

Judith Miller, 1900-talets design 2009, s.95 

Författaren W. Francklyn Paris rapporterade att de franska formgivarna hade ”skapat en stil som är 

både homogen och karakteristisk och ett uttryck för en viss maskulinitet, nykterhet i ornamenteringen 

och tillit till de effekter skapade ur proportioner och materialets rikedom snarare än raffinerat snideri eller 

påklistrade ornament. 

Jag tror att med starka estetiska uttryck och mer dekorativa ting runtomkring oss kan vi känna ett 

mervärde i detta och därmed öka livslängden på produkterna. Jag tror också att vackra ting gör oss 

lyckligare och därmed tycker jag att det ska sättas högre krav på estetiken i möbler och produkter även i 

offentliga miljöer.  

Anledningen till att jag har tagit avstamp och inspiration av just 1920–talet är för att stilen Art Déco tillför 

både elegans och lätthet, men också en avslappnande symmetri. Jag tror att detta passar dagens 

offentliga miljöer och arkitektur. Många offentliga byggnader idag är kubiska och har vitmålad interiör 
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och är därför tillåtande att införa arkitekturiska och dekorativa möbler till rummen.  

 

Jag tror att som möbeldesigner kommer jag alltid att hitta inspiration i historien om och om igen. 1900-

talet var ett århundrade då mycket förändrades på kort tid inom stilhistorien och jag tror personligen att 

vi kommer influeras återigen många gånger av de olika epokerna av vårt senaste århundrade. I min 

brief som jag blev tilldelad av Lammhults Möbler så finns Josef Frank med som referens och Josef 

Franks filosofier har följt mig genom arbetet och jag har tagit avstamp i några av hans uttalanden 

 

Nationalmusei utställningskatalog 302, Josef Frank Minnesutställning, 1968 s. 27-29 

Josef Frank: Den goda avsikten att endast skapa nyttiga ting medför alltid en viss förlamning av fantasin 

och en ofrånkomlig tråkighet, som i sin tur måste uppvägas av modesensationer.  

 

Kravet på ögats vila och sinnets vederkvickelse är för Frank en lika viktig fordran på bostadens 

inredning som dess rent praktiska funktioner. När Frank både i teorin och i praktiken reagerade mot att 

arkitekturens kubiska former överfördes på möblerna, så var det mot en missförstådd funktionalism han 

vände sig.  

I verkningsfull kontrast till den gracila elegans, varmed Frank ofta behandlar träet, står den svällande 

rondören i stoppmöblerna och de färgrika och stormönstrade stoffer, med vilka der oftast voro klädda. 

Här återuppstod ornamentet nu och i mera blommande rikedom än någonsin. I en tidsålder, då man har 

velat förjaga naturen även ur bildkonsten har han visat, att den ännu har makt att inspirera till och med 

en ny ornamentik. Som mönsterskapare hör han till de ledande i samtiden. –Gotthard Johansson i 

Svenska Dagbladet i mars 1952 

 

Kristina Wängberg-Eriksson, Josef Frank, Livsträd i krigens skugga, 1994 s.162-163 

Josef Frank om: 

Obundna mönster: Tyget eller mattan vars teckning inte längre är bunden av någon som helst teknik bör 

behålla ornamentet, som delar upp ytan och gör den mindre. Ju friare teckningen är desto bättre. 

Enfärgade ytor: En enfärgad yta verkar orolig, en mönstrad lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt 

av det långsamma framställningssättet som ligger bakom. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt 

utgrunda, den enfärgade ytan däremot, är man genast på det klara med och därmed är den inte längre 

av intresse.  
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3.  MITT GESTALTNINGSARBETE 

 

Mitt gestaltningsarbete är ett resultat av mina utgångspunkter i Art Déco som inspiration och min 

tidigare research i detta arbete. I mitt designarbete har jag valt analyserat min research för att sedan 

utifrån resultaten designa nya produkter. Designprocessen har jag valt att göra på mitt eget sätt 

tillsammans med de lärdomar och erfarenheter jag har från mina tre år på möbeldesignprogrammet på 

Carl Malmsten Furniture Studies. Jag har också valt att inkludera Lammhults Möbler i min 

designprocess och utvecklingen av produkterna. Jag tyckte att jag fick väldigt mycket bra feedback och 

inputs från företaget under våra kontinuerliga möten.  

 

Jag har delat in mitt gestaltningsarbete i tre arbetsetapper för att underlätta tidsplanen. Den första 

etappen är att samla ihop och analysera min research och utifrån det skapa koncept och idégenerering. 

Jag sammanställer mina resultat från den undersökande delen för att sedan analysera resultatet. I den 

andra etappen har jag börjat mitt skissarbete med papper och penna samt gör tester och modeller. I 

den andra skissfasen börjar jag skissa i 3d programmet Solid Works. Där testar jag olika dimensioner 

och former. I den tredje etappen har jag bestämt mig för vilken produkt jag vill fortsätta arbeta med och 

gör slutformen samt produktionsritningar och prototyp i full skala. Mina prototyper ska jag sedan ställa ut 

på skolans examensutställning som startar 21 maj 2015  

 

3.1 INSPIRATION OCH KONCEPT  

 

3.1.1 ANALYS RESEARCH OCH INSPIRATION   

Efter min research och omvärldsanalyser har jag valt att fokusera på att skapa användbara, effektiva 

och tydliga accessoarprodukter för offentliga miljöer med ett starkt estetiskt uttryck. Jag ville skapa 

användbara produkter som har ett mervärde i det dekorativa.  

 

De användningsområden där jag såg störst behov och efterfrågan var de jag valde att fokusera på, 

vilket var kläd och paraply förvaring, skräpuppsamling och avskärmning 

Produkttyper som jag valde att skissa på var kombiprodukt, avskärmning, klädförvaring/förvaring 

vägghängda krokar, garderobsstake och papperskorgar 

 

Gestaltningen i mitt arbete har sitt ursprung ur Art Déco och dess elegans, lätthet och de dekorativa. 
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Tillsammans med min moodboard och den research jag har gjort angående min inspiration har jag 

skapat en material palett för att ännu tydligare kunna förmedla mina tankar och idéer för mig själv och 

för Lammhults Möbel. Denna tillsammans med mitt inspirationsmaterial presenterade jag för företaget 

Lammhults Möbel för att sedan få feedback och vägledning i mitt arbete. I min palett ingår råa material, 

naturnära färger, plåt, stålrör, mässing, trä, glas, sträckplåt och perforerad plåt. Jag ville uppnå känslan 

av rena material tagna ur arkitekturen. Efter att jag presenterat detta så kände jag att jag hade en bra 

grund inför mitt kommande skissarbete och gestaltningsarbete.  

 

Nedan visar jag min materialpalett:  
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Gestaltningen i mitt arbete har sitt ursprung ur Art Déco och dess elegans, lätthet och de dekorativa. 

Nedan visar jag en känslovägg som beskriver den känslan jag vill uppnå med mina produkter 

 

Nedan visar jag bild på min moodboard:  
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Figur 12 materialpalett
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3.1.2  KONCEPT OCH PRODUKTFÖRSLAG  

Jag började med att sätta ihop bilder och ord som förmedlade känslan av det jag ville göra och hämtade 

inspirationen i mitt tidigare projekt med Deco borden som jag också har gjort tillsammans med 

Lammhults:  

Bild på mina bord 

Den känsla och uttryck jag ville att mina nya produkter skulle förmedla var elegans, lätthet, dekorativt, 

art déco, organsikt men samtidigt grafiskt och sterilt. Jag ville också att produkterna skulle samspela 

med Lammhults möblers estetik men samtidigt spegla mig som designer. Produkterna skulle också 

samspela med mina tidigare bord Deco table som det stod i briefen.  

 

Bilder på borden: 
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Sedan skapade jag tre olika koncept, eller snarare produktförslag eftersom hela mitt arbete har blivit ett 

koncept med angiven inspiration och känsla. Jag satte ihop dessa koncept med bilder, ord och skisser 

för att sedan presentera detta för Andreas Mattisson på Lammhults. Jag ville också presentera detta för 

min handledare Chandra Ahlsell för att få inputs och feedback från en erfaren formgivare. Jag fick 

väldigt bra feedback från båda parter som båda besitter olika kompetenser.  

Nedan presenterar jag delar ur mina koncept  

 

Det första konceptet handlar om dekorativ avskärmning. Någon typ av rumsavdelare som ska markera 

rum i rummet men samtidigt tillföra något dekorativt. För att uppnå detta tänkte jag att man kunde 

arbeta med perforering av plåt som skapar skuggspel och mönster i rummet. 

Bilder från Koncept 1: 
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Koncept två är liknande som koncept ett men med fler funktioner. Jag tänker mig att det kunde bli en 

kombiprodukt där man kunde dels förvara exempelvis kläder samtidigt som produkten fungerade som 

en avskärmning eller rumsavdelare. Det blir då en flerfunktionsprodukt med avskärmning och förvaring.  

Bilder från Koncept 2: 
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Det sista konceptet fick jag inspiration från Lammhults möblers S70-serie som är en serie möbler som 

lanserades under 70-talet och som har genererat fler produkter med samma inspiration och uttryck. Jag 

började skissa på garderobsstakar som sedan kunde bli vägghängda eller med samma former kunde bli 

papperskorg mm. Här tog jag mitt ursprung ur Deco borden som jag har designat tidigare och 

återanvände samma former i nya produkter.  

Bilder från koncept 3: 
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3.2 GESTALTNING 

3.2.1 SKISSFAS 1  

I den första skissfasen så började jag med att skapa snabba skisser till alla mina koncept. Jag gjorde 

många ”slarviga” skisser som jag bara gör för min egen del för att testa olika former och mönster. Jag 

arbetade också fysiskt, tredimensionellt med modeller för att testa olika varianter och former. I denna 

fas i skissarbetet så håller jag ingen presentation utan skissar för min egen del och försöker komma på 

nya former och produktförslag. Jag åkte även ner till Lammhults fabrik och gjorde tester samt samtalade 

och utbytte idéer med Andreas Mattisson. När jag var nere i Lammhults så tog vi också beslut om vad 

jag skulle jobba vidare på i mitt arbete. Vi bestämde att jag skulle skissa vidare på en serie 

garderobsstakar i olika modeller och en kombiprodukt som skulle fungera som markör och 

upphängning. Denna produkt skulle då bli mer konceptuell och fri i sitt formspråk.  

Nedan visar jag några av mina arbeten:  
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3.2.2 SKISSFAS 2 

I den andra skissfasen valde jag ut de skisser jag tyckte hade mest potential att bli bra produkter och 

förfinade dessa skisser för att sedan återigen presentera produktförslagen till Andreas på Lammhults 

Möbler. Nu skissade jag i 3d programmet Solid Works för att kunna presentera en så klar bild av mina 

produktförslag som möjligt. Jag fick bra feedback från produktutvecklingsteamet i denna fas då det 

kunde komma med bra förslag på konstruktion och hållbarhet. Jag testade olika former och dimensioner 

på mina garderobsstakar och skärmväggen tills jag tyckte att de hade fina proportioner. Eftersom vi 

hade tidsbrist så kände jag att dessa produktförslag blir som et första utkast som jag tillsammans med 

Lammhults möbler kan arbeta vidare på även efter utställningen och framläggningen.  

Nedan visar jag några av mina produktförslag:  
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3.3. PROTOTYP OCH UTSTÄLLNING  

I den sista fasen i mitt gestaltnigarbete så handlar det om att slutdefiniera form och utförande inför 

prototyptillverkning och utställningen. Nu testade jag mig fram tills jag tyckte att mina produkter hade de 

rätta proportionerna och utseendet. Jag finslipade formen och slutdefinierade form, färg och utförande.   

Jag ritade upp mina produkter i Solid Works för att sedan skicka dessa filer till produktutvecklarna på 

Lammhults Möbler som i sin tur skapade tillverkningsunderlag och ritningar. Sedan skickar de dessa 

ritningar vidare till deras prototypmakare, Tommy i fabriken i detta fall som gör det fysiska prototyperna.  

Eftersom prototyperna inte är färdiga än så visar jag nedan mina slutresultat av produkterna som 

renderingar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Renderingar
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4. AVSLUTNING 
 

4.1 RESULTAT 

 

Nedan visar jag produkterna i form av renderingar som detta projekt genererade.  

Inför utställningen har jag skapat två olika produktförslag. Garderobsstakar i tre olika utföranden och en 

kombiprodukt dekorativ skärmvägg/ klädupphängning. Dessa produkter ser jag som ett första utkast av 

ett produktförslag som vi sedan ska jobba vidare på. 

Jag är nöjd över mina resultat och ser att detta är produkter vi verkligen kan arbeta vidare på 

tillsammans med Lammhults Möbel AB.  

Mina produkter uppfyller de krav briefen ställde angående uttryck, prisklass och produkttyp. Kraven 

angående miljö och möbelfakta märkningar kommer vi arbeta med i ett senare steg då 

gestaltningsarbetet inte är fullt definierat ännu. Jag tycker också att mina produkter är tydliga och har 

det starka formuttryck som jag ville uppnå. De är markanta i sitt uttryck och är grafiska men samtidigt 

dekorativt organiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Renderingar
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Figur 21 Renderingar



Julia	  Prytz	  
Examensarbete	  i	  möbeldesign	  

Carl	  Malmsten	  Furniture	  Studies	  2015	  

51	  

PROTOTYPANALYS: 

När jag studerar mina prototyper kan jag genast se detaljer och dimensioner som jag vill arbeta mer 

med. Exempel på detta är att jag vill utveckla Deco väggen, testa att göra fler storlekar. Jag vill också 

testa att göra grenarna ledade så att de kan ställas som brukaren vill ha de. Jag tror även den höga 

skulle behöva bli lite lägre i höjd. Angående garderobsstakarna behöver Deco original bli vidare i basen 

för mer stabilitet samt eventuellt få en platta att stå på. Jag vill också arbeta mer med formen och mötet 

på de korta krokarna som finns på garderobsstakarna. Detta är detaljer som jag tillsammans med 

Lammhults Möbel AB ska jobba vidare med efter examensarbetet.  

 

Jag har uppnått mina mål att avsluta med ett väl genomfört designarbete min sista tid på skolan. Jag 

har också uppnått mitt mål att ta fram högkvalitativa produkter till vårutställningen på skolan. Jag tänker 

att utifrån dessa prototyper kan jag arbeta vidare med gestaltningen av mina produkter. Jag har startat 

ett samarbete med företaget Lammhults Möbler som vi kan fortsätta med när min skoltid är över. Jag 

har också etablerat kontakt med produktutvecklarna och andra kompetenser inom företaget som jag 

som designer kan lära mig mycket utav. Mitt mål var att lära mig mer om ett professionellt samarbete 

mellan producent och designer och jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket om hur 

produktframtagning går till. Jag har också insett att det inte finns något facit på tillvägagångssätt utan att 

man kan arbeta på det sätt som passar mig och de jag arbetar med. Så länge jag kan förmedla mina 

idéer på ett tydligt sätt så kan jag hitta de arbetssätt som jag själv tycker bäst om.     

Jag tycker också att mitt syfte är uppnått i och med att jag har fått mer förståelse för möbler i offentliga 

miljöer. Det är så mycket mer aspekter som du måste räkna med när du designar möbler för dessa 

miljöer. De måste vara tydliga och effektiva samtitigt som de ska estetiskt hållbara under en lång period. 

Man måste också tänka på städaspekten och hur man kan underlätta renhållningen på och runt om 

produkterna. Slitage är också en viktig faktor som du måste tänka på under gestaltningsarbetet.  

 

De behoven av accessoarprodukter inom offentliga miljöer som jag har kommit fram till är just förvaring 

av kläder, avskärmning och skräpuppsamling. Behovet ligger i att hitta lugnare miljöer där du kan hitta 

vila i detta informationssamhälle. En trygghet och avslappning i att rummet är uppdelat eller att du kan 

förvara dina kläder på ett bra ställe. De användningsområden behoven finns i är just förvaring av dina 

kläder och prylar när du befinner dig i offentliga miljöer. Vi människor har ett behov av att känna 

trygghet i att veta vart våra tillhörigheter är och om ytorna för öppna som det ofta är i dagens offentliga 

miljöer så tror jag att man kan känna en oro över att inte ha en speciell plats åt dessa tillhörigheter 

såsom kläder, paraply, mobil, dator mm.  
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De behoven som Lammhults möbler har av dessa produkter hänger ihop med de behov marknaden har 

eftersom de ska leverera dessa produkter. Lammhults möbler har få accessoarprodukter och har ett 

behov i fler garderobsstakar med andra estetiska uttryck än de befintliga. De har också behov av 

papperskorgar, jag tror att dessa produkter är bra merförsäljningsprodukter med låga 

produktionskonstanter. Jag tror att kunden såsom arkitekter och inredare vill ha ett stort utbud av olika 

typer av estetik och produkter och tror därför att Lammhults möbler gör helt rätt i att etablera fler 

samarbeten med unga designers som kan införa ny estetik och nya idéer. 

Jag refererar till Josef Franks ord angående att bara göra produkter som ska vara funktionella: 

  

”Den goda avsikten att endast skapa nyttiga ting medför alltid en viss förlamning av fantasin och en 

ofrånkomlig tråkighet, som i sin tur måste uppvägas av modesensationer” (Nationalmusei 

utställningskatalog 302, Josef Frank Minnesutställning, 1968 s. 27-29) 

 

4.2 DISKUSSION 

Syftet att lyfta fram produkter i offentliga miljöer med starkt estetiskt uttryck vet jag inte om jag har 

uppnått men jag har i alla fall fått förståelse för vikten av estetik och vackra ting även i offentliga miljöer. 

Vi gör det hemtrevligt och vilsamt i våra hemmamiljöer för att vi ska må bättre och trivas i vår omgivning. 

Varför ska vi inte då göra desamma i offentliga rum i den utsträckning det är möjligt?   

 

Många anser att dagens offentliga miljöer ska vara rena utan för mycket intryck för att det ska vara 

lugnande och inte för rörigt för vårt öga. Jag tror att många resonerar på det sättet för att vi lever i ett 

ständigt informationsflöde och behöver då stilla våra sinnen. Jag anser att vi finner vila i de ornamentala 

och dekorativa. Jag jämför det med att vara i en gammal kyrka med all dess ornamentik och dekor, för 

mig finns det inget mer stillsamt och behagligt. Medans ett vitt sterilt rum kan frambringa stress och 

otålighet. Jag tror att vi människor behöver bejaka och studera saker och ting runtomkring oss. Såsom i 

naturen, det finns oändligt med intryck och former samtitigt som allt är stillsamt och vilsamt.  

Jag refererar till Josef Franks ord angående detta:  

 

”En enfärgad yta verkar orolig, en mönstrad lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt av det 

långsamma framställningssättet som ligger bakom. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt 

utgrunda, den enfärgade ytan däremot, är man genast på det klara med och därmed är den inte längre 

av intresse” (Kristina Wängberg-Eriksson, Josef Frank, Livsträd i krigens skugga, 1994 s.162-163) 
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4.3 REFLEKTION 

I detta projekt har jag fått mycket nya insikter och lärdomar. I mina tidigare projekt har jag känt att jag 

som designer måste inkludera så mycket kunskap i mitt arbete. Att jag som designer ska ha svar på 

både gestaltning, produktion, konstruktion och användning. I detta projekt har jag fokuserat mycket på 

gestaltningen och eftersom jag har arbetat med Lammhults möbler så har de haft mycket idéer 

angående konstruktion och produktion. Det har för mig varit en trygghet i mitt arbete. Att arbeta med så 

många olika kompetenser runt omkring mig har öppnat en ny värld i mitt arbete. Jag har kunnat 

fokusera på gestaltningen och användningen av mina produkter utan att lägga massa tid på att göra 

tillverkningsunderlag och olika hållbarhetstester. Detta arbetssätt passar mig utmärkt och jag är mycket 

glad för mitt fortsatta arbete med företaget Lammhults möbler.  

Jag har också insett att det är en befrielse att arbeta med ett etablerat företag då du som designer 

måste sätta dig själv och ditt egenförverkligande åt sidan. Detta gör att du får en distans till ditt arbete 

och de produkter du tar fram på ett sätt som jag personligen tycker är viktigt.  

Jag ser det kommande året och samarbetet med Lammhults möbler som en förlängning av min 

utbildning där jag lär mig mer om hur ett samarbete mellan produktion och designer går till. Jag ska 

fortsätta utreda behoven av möbler på marknaden och inom offentliga miljöer. Jag vill också lära mig 

mer om tillvägagångssätt i möbelbranschen och tänker att detta år är ett inlärningsår för mig som 

nybliven möbeldesigner där jag tillämpar allt jag har lärt mig under min skoltid på Carl Malmsten 

Furniture Studies . 
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5.3 OPUBLICERADE KÄLLOR 

 

Brief mottagen från Lammhults Möbler AB 2015.02.23  

Utdrag ur Lammhults dokument Strategi ock konkurrenter 2015-2017, icke offentligt dokument 
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