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Sammanfat tning

Rapporten redogör för mit t examensarbete, et t bänksystem för det of fentliga rummet. Arbetet har genomförts i samarbete med Lammhults möbel AB. Examensarbetet är 
en resa som beskriver min designprocess, som var styrd av en väldigt specificerad brief. Rapporten beskriver et t nära samarbete med Lammhults produktutvecklare och 
utmaningen i at t gestalta en produktionsanpassad produkt. En annan del av mit t examensarbete var at t genomföra formundersökningar. I det ta arbete utgick jag från Cheryl 
akner-koler formteoretiska lära. I formexperimenten har jag använt mit t bänksystem som grundform. Formstudierna har jag g jort för at t få djupare kunskaper inom ämnet 
och hur jag på et t mera teoretiskt plan kan beskriva och analysera form. Då mit t samarbete med Lammhults sträcker sig under et t års tid kommer den slutgiltiga designen 
inte vara prototypen jag redogör för i denna repport eller den jag visar på examensutställningen. 



Abstract

The report explains my Bachelor thesis, a bench system for public spaces. The work was done in collaboration with Lammhults möbel AB. The examproject is a journey 
that describes my designprocess which was guided by a very detailed briefing. The report describes my work that was very closely linked with the Lammhults product 
development team and the challenge was to design a commercial product that can be put into production. Another part of my degreeproject was to do form studies. The 
form study I did through formexperiments mixed with formtheory. In the experiments, I used my final shape of the bench as a bas. The formstudies is done to gain my 
deeper knowledge and understanding of the form field. This will work as a base to my more theoretical and analytical part of analyze form. My cooperation with Lam-
mhults extends for a year, so probability risk is that the prototype I will show here unfortunately, not are the final productionready prototype.



Förord 

I snart tre år har jag studerat vid Malmstens. När jag tänker bakåt i all hast känns det som vi precis har börjat i et tan. Men när jag börjar reflektera över vad jag lärt mig och 
upplevt under dessa år, känns det faktiskt som ganska lång tid sen jag började och väldigt rimligt at t nu genomföra et t examensarbete. 

Jag hade om jag ska vara sanningsenlig helt andra planer på upplägget av examensarbetet, men ef tersom livet är oberäkneligt så ändrades dessa planer drastiskt. Jag 
vill passa på at t tacka alla mina fina klasskamrater och alla lärare. Jag vill även tacka de företag jag har fåt t möjlighet at t samarbeta med i och utanför skolprojekten och 
framförallt Lammhults möbel AB. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Det ta examensarbete grundar sig i designkurs fem på Carl malmsten Furniture Studies 
som vi genomförde under hösten 2014. Kursen baserade sig i et t projekt som producenten 
Lammhults möbel AB genomförde som het te X-Works 2.0 det var et t samarbete mellan tre 
designhögskolor. Förutom Malmstens så ingick även Beckmans och Konsthögskolan i Ber-
gen, Norge. Slutresultatet av projektet presenterades under Stockholm Furniture Fair i februari 
2015. Lammhults tillkännagav under mässan at t de hade valt fem studenter som skulle 
få chansen at t jobba vidare med dem under det kommande året och jag var en av dem. 
Då jag blev vald vidare i X-Works 2.0 på et t mer vågat konceptuellt projekt så ville jag i det ta 
projekt få en mera styrd verklighetsknuten brief at t jobba med. Jag fick två stycken olika briefs 
och valde at t arbeta vidare med den ena som examensarbete och den andra parallellt vid 
sidan om. 

Då jag kände at t jag ville förutom utvecklingen av et t koncept ef ter en styrd brief så bestämde 
jag mig för at t gå djupare in i området form som jag varit väldigt intresserad av en längre 
tid. Jag har länge haf t vil jan at t försöka förstå och analysera form på et t mer teoretiskt plan 
och genomförde därför genomföra olika experiment. Experimenten grundar sig i Professor 
Cheryl Akner-Koler formteoretiska lära. Cheryl är verkande på institutionen för industriell de-
sign vid Konst fack. Jag kommer at t utgå ifrån en skrif t som Cheryl sammanställt som heter 
Three-Dimensional Visual Analysis . Cheryl formteoretiska lära grundar sig på Rowena Reeds 
formfilosofi. Roewna var professor vid Prat t Institute i New York där Cheryl tidigare studerat. 
Rowenas metodik var at t lära studenterna at t citerat ”think with therir eyes”   

1.2 Syf te

Syf tet med denna rapport är at t förtydliga och dokumentera min designprocess i samarbete 
med Lammhults och deras produktutvecklare. Jag ser även at t mit t arbete kan fungera som 
en handbok för mig och andra samt at t det ska fungera som et t avslut på en ganska meto-
disk och industridesign baserad designprocess. 
Syf tet med formstudierna är at t fördjupa mig och undersöka den formteoretiska delen av 
designyrket och förhoppningsvis få en större klarhet i mina funderingar kring området form. 

Jag vill förtydliga och få klarhet i funderingar och frågor jag har inom ämnet form. At t kunna 
på et t teoretiskt tydligt beskrivande sät t, ut trycka mig muntligt och skrif tligt runt ämnet som 
berör form.

1.3 Mål

Mit t mål är at t ta fram et t koncept till den brief som jag blivit tilldelad alltså en löpmetersof fa/
bänksystem som uppfyller de krav som står specificerat i briefen men även at t sammanväva 
min stil och identitet som formgivare med Lammhults profil till en genomtänkt helhet. Jag har 
även som mål at t utveckla min designprocess yt terligare och bredda mina kompetenser 
samt addera några processverktyg. 

1.4 Avgränsningar

Arbetet kommer beskriva min designprocess samt dokumentation av produktutveckling-
sprocessen med Lammhults produktutvecklingsteam men också av resultat och reflektioner 
på hur jag löst uppdraget. Helt produktionsanpassad prototyp har jag inte som et t måste, jag 
kommer anpassa mig ef ter Lammhults tidsaxel för utvecklingen av produkter som kan sät tas 
i produktion. Jag kommer at t hålla mig till utvalda delar av Cheryl Akner-Koler kompendie och 
göra min egen tolkningar ef ter de teorier hon beskriver.   

1.5 Frågeställning  

• Hur påverkas designprocessen av en så väldigt specificerad brief? 

• Hur ska jag angripa och genomföra uppgif ten så at t jag kan bringa större klarhet i 
mina funderingar kring ämnet form? 

1.6 Metod och källor 

Rapporten är strukturerad så at t den beskriver min designprocess från brief till färdig första 
prototyp. Då projektet behandlar hur en internationell bänk för of fentlig mil jö kan se ut har jag 
g jort studier i dessa mil jöer om hur människor upplever och rör sig. Undersökningen har 
g jorts via halvstrukturerad telefonintervju med säl jare och inredningsarkitekt med lång erfar-
enhet av dessa typer av möbler och sammanhang. Jag har även g jort observationer på 2 
olika flygplatser samt på Stockholms centralstation det ta för at t få en större förståelse för vart 
produkten ska verka i för sammanhang. 

Jag kommer främst använda mig av Cheryl Akner-Kolers, Three Dimensional visual anyses 
som underlag för mina formexperiment.

1.7 Struktur

Rapportens struktur föl jer ordningen i min designprocess och hur den har utvecklat sig. Det 
börjar med bakgrund och brief, däref ter insamlingsetapp och designprocess och sedan 
resultat och formanalys. Sist kommer diskussion och reflektioner.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Vad är design för mig? 

Många förknippar design med gestaltandet av artefakter som t.ex. fysiska bruknings objekt 
som Telefoner, kläder, möbler med mera och själva ordet har använts flitigt av allt och alla 
inte minst media inom mestadels 2000-talet. Men för många som själv inte jobbar inom 
området ser på det som et t ganska praktiskt och abstrakt yrke i själva ut förandet.  
Inom yrket kan design eller skapandeprocessen vara fundamentalt olika för många design-
ers och man kan angripa et t problem på väldigt många olika vis fast man verkar inom 
samma område. Men kollar man helheten och deras processer kan man konstatera at t de i 
stort sät t genomgår samma faser fast i lite olika ordning. 
Under mina tre år på skolan har jag varit inställd på at t i framtiden verka som frilansande 
designer, min första tanke var at t jag skulle arbeta enbart mot möbelindustrin. Under andra 
året och ef ter min praktikperiod under tredje året så har min syn på hur man kan arbeta som 
designer ändrats. Jag ställde under andra året ut i en egen monter i greenhouse på Stock-
holm Furniture Fair. Feedbacken ef ter mässan var väldigt bra. Jag blev inbjuden at t ställa ut 
i Milano som jag även g jorde. Jag startade under samma period företag och det ta för at t 
det var producenter som var intresserade av at t producera mina produkter jag ställde ut. Jag 
vill ef ter Malmstens fösöka leta mig till nya områden än möbeldesign och tror på at t man 
som frilansdesigner med et t öppet sinne för nya områden kan verka inom gränsskridande 
verksamheter i spannet från industridesign till arkitektur.     

2.2 Vad är designprocess?

Det finns antagligen lika många designprocesser som det finns designers och tillväga gång-
sät tet är väldigt olika. Från konceptuell, till metodiskt strukturerad och hantverksmässig process. 
Själva ordet Design kommer ifrån ordet Designo och härstammar från latin och betyder 
avbilda, peka ut, framställa. 

wikipedia förklarar Designprocessen men de använder ordet Design med föl jande. Design 
är at t skapa en plan eller förslag på byggandet av en artefakt eller system. Det kan t.ex. vara 
arkitektur, konstruktionsritningar, af färsprocesser mm. Design kan även som vi designers upp-
fat tar det vara skapandet av objekt så som keramik, grafisk design, elektronik mm.

 

SVID

Stif telsen svensk industridesign är verksamma i hela landet och jobbar mot företag så at t de 
kan expandera genom design. SVID grundades 1989 och verkar genom at t sprida kun-
skap om design och hur det kan fungera som konkurrensmedel. I stort sät t alla företag och 
organisationer vill skapa at traktiva produkter eller t jänster för sina kunder. Dock saknar många 
de rät ta medlen för at t kunna genomföra det. De arbetar för at t design ska kunna fungera i 
allt ifrån innovations och förändringsarbete. De arbetar med brukarens och kundens behov i 
centrum. Och det spelar ingen roll om det är produkter eller t jänster. De arbetar för at t gynna 
företag, of fentliga sektorn, samhället, Sverige men kärnan är alltid användaren.      
 

SVID beskriver designprocessen som uppdelad i fyra faser.

• Behov
• Idéer
• Utveckling
• Genomförande. 

Som ni ser på bilden ovan föl jer de olika faserna varandra och personen i mit ten gestaltar 
användaren. Den gestaltar slutanvändaren men kan även fungera som beskrivning av andra 
användare som är intresserade av slutlösningen. Pilen som ligger innanför de gröna pilarna 
beskriver at t det görs tester under hela utvecklingsprocessen och at t all erfarenhet tas med i 
kommande moment och projekt. 
ht tp://www.svid.se/sv/Vad-ar-design/Designprocessen-fran-ide-till-verklighet1/

 

Sveriges designers

Det är en medlemsstyrd intresseorganisation ska verka för at t underlät ta för formgivare och 
designers i det dagliga livet. Organisationen innefat tar många olika designområden. Design-
ens roll i samtiden har förflyt tats mot en allt mer multidisciplinärt yrke där man arbetar inom 
en rad olika områden. Det gemensamma är dock at t designers jobbar med t jänster och 
produkter för at t stimulera industrins och konsumenternas behov. Du kan läsa mer på ht tp://
www.sverigesdesigners.se/om-om#bakgrund 
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Sverigesdesigners har i samverkan med SVID g jort en likställd syn på designprocessen 
som är enligt föl jande. Designprocess är det medel vi formgivare brukar för at t bearbeta alla 
de moment en uppdrags brief har. Det spelar ingen roll om det är t jänster eller produkter 
den behandlar. Designprocess är en skapandeprocess som används från ide koncept till 
färdig produkt. Processen utvecklas parallellt med funktion och estetiska behov. När man tit tar 
på behov kan det ingå aspekter som teknik, användarvänlighet material, form, mil jötänkande, 
marknadsföring samt af färslösningar. För at t et t bra resultat ska uppnås behövs en balans 
mellan funktion, sociala samt emotionella värden och det ta oberoende om det rör sig om 
produkter eller t jänster. En designer kan arbeta i väldigt olika skalor, det kan vara allt ifrån at t 
göra mindre projekt för et t litet företag, till at t vara med i början at t et t stort projekt. 

Det olika stegen beskrivs enligt föl jande.

• Förstå behov
• Skapa idéer 
• Utveckla koncept 
• Producera design 

ht tp://www.sverigesdesigner.se/design/

 

 

Malmstens Process

På Skolan har vi en ganska blandad inlärning av designprocess men den grundar sig 
mycket i grund och bot ten på boken Vilda idéer och djuplodande analys som vi har använt 
kurslit teratur. Den beskriver på et t lät tbegripligt vis et t designprojekts upplägg och olika faser. 
Boken har sex kapitel.

• Om begreppet design metodik 
• At t planera et t designprojekt 
• Funktionsanalys
• Funktionsanalys. Tillämpning 
• At t kläcka idéer 
• Några exempel på projekt 

Min egna än så länge utarbetade designprocess föl jer et t liknande upplägg. Det finns även 
andra böcker jag använt mig av som t.ex. Design i fokus för produktutveckling- varför ser saker 
ut som de gör? Samt Produktutveckling. 

                         

2.3 Min designprocess
Min process är väldigt metodiskt då jag arbetet fram produkterna processhantverksmässigt. 
Jag har lagt ner väldigt mycket tid på at t renodla produkterna. Mesta dels av min tid har jag 
lagt på utvecklandet av produkterna och bakgrunden/konceptet har inte kommit i första hand. 
Jag kommer under projektet applicera min redan utarbetade process med några tillägg i 
processen såsom intervju och observationer samt elimineringsmatris.   
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Cheryl har under ledning av Professor Lars Lallerstedt vid instutiotionen för industriell design 
kunnat utveckla sit t visuella program. Jag kommer under mina experiment använda mig av 
utdragna delar av innehåll ur skrif ten och göra mina egna analyser av hur jag uppfat tar och 
tolkar delarna som berör:

De fyra baselementen

• Volym
• Plan
• Linjer
• Punkter 
 
Dimensioner på elementen:

• Höjd
• Längd 
• Bredd 

Proportioner:

• Olika element i förhållande till varandra 
• Överdriva elementen 

 Deformera:

• Tryck 
• Fart
• Böja  

 2.4 Bakgrund Cheryl Akner-Kolers formfilosofi  

 
Jag kommer at t genomföra formexperiment enligt skrif ten Three dimensionell visual analysis 
som Professor Cheryl Akner-Koler sammanställt som lärandeunderlag på avdelningen för 
Industrielldesign vid konst fack. Skrif ten är et t underlag som på et t mera teoretiskt plan beskriver 
och analyserar form i förhållande till andra former, rum samt kontext.  
Cheryls formspråk grundar sig i Rowena Reeds filosofi. Roewna var professor vid Prat t 
Institute i New York. Rowenas metodik var at t lära studenterna at t ”think with therir eyes” Och 
transformera den inre visionen till konkreta exempel. Vilket är precis det jag själv är intresserad 
av at t få större förståelse i.  
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3 Designprocess

3.1 Bakgrund Uppdragsgivare 

Lammhults är Sveriges största och ledande producent av moderna möbler med interna-
tionell design. De rik tar sig framförallt mot företag som har höga krav på kvalitet och design. 
De samarbetar med de främsta samtida möbelformgivarna. Produkterna som designas ska 
vara elegant, ef fektiv t och mil jöanpassat. Lammhults ingår i Lammhults designgroup som 
är en börsnoterad koncern där även bl.a. Abstracta och Fora Form ingår. Lammhults grun-
dades av Edvin Sthål 1945 i byn Lammhult i södra Sverige. Företaget har 95 stycken an-
ställda. Lammhults grundar sig på Modernismens principer och man kan se en tydlig tråd 
genom produkterna som många av dem blivit designklassiker. Tidlösa möbler som också 
pekar mot framtiden. En unik design som kännetecknas av innovation och estetik medveten-
het som aldrig tappar stilen”   

Designstrategi 
Lammhults har sedan många år tillbaks arbetet med några av Skandinaviens främsta mö-
belformgivare. Samarbetet med formgivarna är väldigt tät t och intensivt. Det hela började när 
grundaren Edvin Ståhl ville utveckla och expandera företaget och hörde då av sig till en duo 
som het te Lindau & Lindekrantz och frågade dem om de kunde designa en stol. De svarade 
med at t de inte ville designa en, utan två stycken stolar och det var starten på et t väldigt långt 
och framgångsrikt samarbete. Sedan dess har många nya samarbeten uppkommit och 
Lammhults har alltid begränsat sig till et t fåtal formgivare.

3.2 Brief/ Uppdragsbeskrivning Lammhults

jag mot tog den 24 mars två stycken olika briefar jag skulle arbeta ef ter och jag valde brifen 
som behandlade en bänk med ryggstöd som skulle vara för den internationella marknaden. 
Det speciella med den var at t kunden skulle kunna måt tbeställa bänken på cm alternativ 
dm får at t kunna anpassa den flexibelt till de mil jöer den skulle verka i. På kommande sidor 
redogörs den fullständiga brifen.

 

BL00062 

Produktmarknadsanalys	  –	  ny	  produkt/variant	  

Namn	   Centim 
Formgivare	   Andres Nilson 
Bakgrund/Syfte	   Att skapa en internationell produkt i form av en bänk med ryggstöd 

alternativt en soffa där längd ska kunna bestämmas av kund antingen 
i enheten CM eller i enheten DM.  

Tidplan/planerad	  säljstart/lansering	   STFF 2016-2017 
Målpris,	  svenskt	  brutto	   Cirka 3000SEK/m. exkl. tyg 
Uppskattad	  volym	  (antal	  enheter,	  
omsättning)	  

Commerce 

Jämförelse	  med	  konkurrenter(produkt,	  
prisplacering,	  utbud)	  

Longo Materia, Easy Block OFFECCT, Pipeline Erik Jörgensen 

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

Hotell, samlingssal, skola, flygplats, terminal, sjukhus 

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

Ej relevant 

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

Framförallt Europa. 

Designvärdespositionering	   Commmerce 
Uttryck	  (kärnvärden	  hos	  produkten)	   Flexibilitet, 2-dimensionell 
Funktioner/tekniska	  krav	   Möjlighet till ellösning 
Ersätter	  befintlig	  produkt/produkter?	   Bank, A-line 
Befintlig/ny	  produktfamilj?	   Ja 
Ska	  kunna	  koordineras	  med	   Add bord 
Tidplan	  för	  utfasning	  av	  ev	  ersatta	  
produkter	  

1-3 år 

Förväntad	  livslängd	  i	  sortimentet	   15 år 
Verktygskostnad	   250 000SEK 
Tester	  och	  krav	  (Hållfasthet,	  brand,	  miljö,	  ljud)	   Möbelfakta samt brandtester 
Ev	  patent	  och/eller	  mönsterskydd	   - 
Riskanalys	  (använd	  CH00122)	   - 
Övrigt	   - 
	  
	  

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.	  



3.3 Analys Brief

När jag analyserade brifen jag blivit tilldelad så kunde jag fastslå at t den var väldigt stram i 
sin ut formning och jag hade inte så mycket utrymme till at t experimentera och sväva iväg i 
form och koncept. Jag såg dock inte det ta som et t problem utan tyckte snarare at t det skulle 
bli väldigt kul och en stor utmaning at t arbeta ef ter strik tare ramar och gå in mer vad som 
verkligen var viktigt med produkten. 

3.4 Observationer 

Jag genomförde vid tre olika tillfällen observationer, den första ägde rum vid Arlanda flyg-
plats i Stockholm den andra vid J F Kennedy Airport i New York och det tredje tillfället var på 
centralstationen i Stockholm. Mina reflektioner kring observationerna var at t många personer 
saknade påtagligt bord och armstöd framförallt på Arlanda men även på centralstationen. 
Man kunde se at t folk som drack t.ex. kaf fe sökte ef ter någon typ av avställningsyta at t ställa 
ifrån sig koppen på. Vid J F Kennedy var det däremot för många armstöd eller rät tare sagt 
sit tmöblerna där var uppdelade som stolsskal så alla hade armstöd men dessvärre inga 
bord. Det ta g jorde at t något annat än upprät t sit tande var omöjligt. Jag observerade at t folk 
som ville sit ta annorlunda, halvligga eller ligga g jorde det på golvet inklusive mig själv. Det ta 
tog jag med mig i min ut formning senare av bänken.    

3.5 Intervju 

Jag genomförde vid 2 tillfällen telefonintervjuer (Bilaga frågor) med två inredningsarkitekter 
samt 1 säl jare. Ef ter genomförda intervjuer så kunde jag fastslå at t det var ganska svårt 
at t genomföra denna typ av intervjuer. Jag fick dock med lite intressant fakta. Det rådde en 
enhetlighet om at t produkterna skulle passa in i den arkitektoniska helheten och at t den skulle 
vara positiv t formad för människan och hur denna rör sig och interakterar med produkten. 
Alltså det ska vara en skonsam mjuk form som inte sticker ut för mycket i sit t ut tryck. Sedan var 
även flexibilitet väldigt vik tigt och möjlighet till förändring. Det kunde vara möjligheten at t skräd-
darsy produkterna för den mil jö och kontext de skulle verka inom. Alltså bestämma färg på 
tyg, göra speciallösningar. Speciallösningar kunde vara längd, höjd och t jocklek på produk-
terna mm. Städningen var även en viktig del, det skulle vara lät t at t städa på de of fentliga 
platser möbeln skulle brukas. Även hållbarhet och stabilitet var önskvärt då produkter i dessa 
sammanhang utsät ts för et t enormt slitage. En annan aspekt var monteringen at t det skulle 
vara enkelt och smidigt och snabbt at t montera at t produkten var formgiven så at t det gick en-
kelt at t byta ut och montera de olika delarna. Det ta gäller både ergonomiskt samt tekniskt.

BL00065	  

	   	    
	  

Bilaga	  till	  Produktmarknadsanalys	  

Kravspecifikation	  för	  Vil-‐	  /	  Sittmöbel	  

Upprättad	  av	   Andreas Mattisson 
Datum	   2015-02-24 
	    
Produktens	  namn	   Centim 
Formgivare	   Andres Nilson	  
	  
UNDERREDE/STATIV	  
Utseende	  /	  varianter(antal	  
ben,	  medar,	  kryss,	  snurr)	  

Rak modell, svängd sektion både inre och yttre. Rak modell där ryggstöd kan 
delas dvs. rygg i mitten med sits på varje sida. Modell ska kunna beställas med av 
kunden angiven längd i centimeter alternativt decimeter.	  

Stål/metall	   JA 	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

	  
Synligt	  stål/metall	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Massivträ	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Formpressat	  trä	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

	  
Synligt	  trä	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  Ej definierat i brief 
Synliga	  skruv	  /	  beslag	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  Ja, vid behov	  
Armledare	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  Valbart	  
	  
SITS	  /RYGG	  
Mjukt	  sittande	   JA 	  NEJ	   	  Kommentar:	  	  
Hårt	  sittande	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	   
Helt	  överstoppat	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Stoppning JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Klädsel JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
	  
FUNKTION 
Ergonomi	  (sittriktighet	  
långa/korta/tjocka/smala	  
personer,	  långvarigt/kortvarigt	  
sittande)	  

Ej	  relevant	  

Vikt	   Medel 
Byggbart	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Hjul	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Glidfot	   JA	   	  NEJ	   	  Kommentar:	  

     

 
Underlätta	  städning	   Glipa mellan rygg och sits, hög distans mellan sits och golv.	  
Flyttning	   -	  
Rengöring	   Se ovan	  
Tillbehör	   Ska kunna beställas i av kunden angiven centimeter alternativt decimeter	  
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3.6 Konkurensanalys  

I brifen jag blivit tilldelad fanns det med några konkurrerande produkter på marknaden jag 
skulle studera samt at t jag även själv genomförde omvärldsanalyser. Jag såg tydligt at t det 
var brist på liknande produkter där man kunde måt tbeställa på cm/dm och bestämma och 
ha frihet i flexibilitet. Under visas några produkter jag analyserat. 

3.7 Analys av observationer, intervjuer och omvärldsanalyser

Sof fan Senso ifrån Fora From var den sof fa av de jag analyserade som kom närmast det jag 
ville uppnå med min bänk för Lammhults. Det är dock många saker den saknar, saker den 
saknar för at t den ska passa i min uppdragsbeskrivningar är:
• Armstöd
• Bord
• Ha et t 2Dimentionellt utseende och konstruktion så at t den går at t kapa och måt t-
beställa var man vill.
• Ha glipa mellan sits och rygg så at t det underlät tar städning 
Jag hade nu ganska bra koll på vad som skulle göras och vad som fanns på marknaden. 

3.8 Moodboard

Ef ter datorinsamlingen och omvärldsanalysen g jorde jag en moodboard av den känslan 
jag ville förmedla i produkten. Känslan jag ville åt var en ganska återhållsam produkt till sit t ut-
tryck men ändå ha något modernt lät t kaxigt elegant i sin form. Andra ord jag hade med var 
mjukt och snällt till sit t visuella utryck då det är vi människor som ska bruka produkten. Ef ter-
som produkten är tänkt till of fentliga mil jöer tänkte jag mycket på at t den skulle vara ganska 
arkitektonisk och at t man skulle kunna bygga med olika element för at t förmedla helheten fast 
utan at t den ska ta för mycket visuell uppmärksamhet. 

Fördelar Longo: Den är enkel i sin form 
och tar inte för stor visuell plats. Den är 
även enkel i produktionen både i tapet-
seringen samt metallkomponenterna 

Nackdelar Longo: Den är kanske lite 
för enkel både i utryck men framförallt i 
tillverkningen och den är enkel at t kopiera 
på grund av det. 

Fördelar Easy block: Den är väldigt 
lågmäld och enkel at t anpassa till sin 
omgivning.

Nackdelar Easy block: Den har en 
ganska oergonomisk höjd på benen så 
at t det blir väldigt svårt at t städa under 
samt at t det är tillräckligt stort utrymme 
för at t den enkelt ska kunna samlas skräp 
under sof fan.

Fördelar Pipeline: Det ta är den bästa av de 
bänkar/sof for jag studerat om man kollar rent 
funktionellt. Den har en bra höjd på sitsen och 
benens ut formning gör at t det underlät tar 
städningen avsevärt. Den är även enkel at t 
bygga olika moduler med samt at t den har 
lagom visuellt utryck, den tar alltså inte så 
mycket uppmärksamhet. 

Nackdelar Pipeline: Jag gillar inte designen 
på ryggen samt at t det är något med sitsen 
och benen tycker jag har en märklig form 
samt at t de har två olika varianter på ben en 
i rör och en formg juten och det ta beror på 
at t formg jutningen inte klarar alla ytbehan-
dlingar 

Fördelar Galleria: Den är den mest estetiskt 
tilltalande för mig och jag gillar hur man kan 
anpassa den med olika material, kombina-
tioner och tillbehör. Den är enkel at t städa och 
ganska enkel i sin form.

Nackdelar Galleria: Den är lite för dyr i produk-
tionen.

 

Fördelar Senso: Det ta är den bänk jag tycker 
är starkast i sin helhet både när det gäller 
estetiskt och funktionell. Den är enkel i sit t utryck 
fast har ändå en karaktär, den är ergonomisk 
at t städa samt at t den har en liten svårighet 
i produktionen i och med de formg jutna 
benen. Det är även bra at t man kan väl ja 
mellan många olika höjder på ryggen. 

Nackdelar Senso: Man kan inte måt tbeställa 
den på t.ex. cm eller dc på grund av at t sit-
sen är kullad åt båda hållen. Det ta begränsar 
produkten för inredningsarkitekter. En annan 
begränsning är även at t det inte finns några 
svängda sektioner man kan väl ja i mellan 
och det ta begränsar också i inredningssam-
manhang.   

Fördelar Gate: Den är funktionell och har 
trevliga och fiffiga tillbehör. Samt at t den 
är enkel at t ta till sig och enkel at t städa. 

Nackdelar Gate: Jag har dock problem 
med benens ut forming samt at t jag 
tycker det är något med den som känns 
föråldrad.
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3.9 Möte på Lammhults 
Måndag 9 feb

Direkt ef ter mässan och ut tagningen till X-Work 2.0 så bestämde vi utvalda tillsammans med 
Lammhults at t vi skulle köra igång omgående med projektet och redan på måndagen ef ter 
Stockholmsmässan var vi nere igen på Lammhults. Vi hade där individuella samtal med VD 
Lars Bülow och produktutvecklingschef Andreas Mat tisson om hur vi var och en ville lägga 
upp praktikåret. 

Resultat ef ter Möte 
Jag fick möjligheten at t själv lägga upp hur vi ville genomföra praktikåret. Jag bestämde där 
och då at t jag ville genomföra mit t examensarbete tillsammans med dem. Jag bestämde 
samtidigt at t jag ville få en breif at t arbeta ef ter. 

3.10 Koncept skissning

Ef ter informationen jag tagit med mig från researchen hade jag en ganska klar bild på vad 
som var viktigt i gestaltandet. Jag fokuserade helhetsmässigt på at t möbeln skulle vara visuellt 
enkel i sin form och at t den skulle vara flexibel för inredare och inredningsarkitekter at t arbeta 
med. Samt at t vi som ska bruka den har en flexibilitet i användningen samt at t den ska vara 
arkitektonisk i sin helhet med rummet den verkar i. 

Koncept 1
I mit t första koncept ville jag fokusera på olika höjder i sit tandet för at t få en variation och flexibi-
litet och at t den kan anpassa sig för olika längder på människor. Jag hade även en grovyxig 
ide om at t de olika höjderna kan fungera som avställningsytor.

Koncept 2

Där var min fokus på at t göra som en sof fa som man kunde dela lik t en brödlimpa vart man 
ville och at t den skulle vara mer sofflik i sit t utryck och inte stå på långa ben. Jag tänkte här 
försöka föra in quiltning på något vis för at t höja detal jnivån samt ut trycket på sof fan.

           

Koncept 3 

Där fokuserade jag på de absolut vik tigaste bitarna och at t göra den så enkel som möjligt. 
Samt koncentrera mig på smådetal jer i stället för at t ut trycket skulle vara för starkt och ta för 
mycket plats. Jag delade här upp bänken i tre delar sits, rygg och ben för at t på et t så smi-
digt sät t som möjligt kunna sät ta ihop dem ef teråt. 
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3.11 Elimineringsmatris

Ef ter at t jag tagit fram mina tre koncept bestämde jag mig för at t sorterade bort koncept 1 och 
genomförde sedan en sortering via en modell som heter elimineringsmatris. Eliminerings-
matris är metod för at t systematiskt fokusera på vad som är viktigast i et t projekt. Jag tyckte 
det var et t väldigt bra sät t at t systematiskt sortera bort det konceptet som inte uppfyllde kraven i 
brifen samt min ide om hur den estetiskt skulle gestaltas. 

3.12 Skissning & modellbygge 

Ef ter jag eliminerat bort koncept 2 så började jag sedan skissa vidare på konceptet och 
samtidigt byggde jag små skalmodeller i olika skalor. Där experimenterade jag med olika 
små detal jer som form på kanter, quiltning benställning med mera. Under visas några av de 
modeller och experiment jag g jorde.   

 

3.13 Cadgestaltning 
Jag började sedan parallellt med modellbyggandet gestalta i Cad. Jag använder där et t 
program som heter Rhino där man bygger 3Dimensionella datormodeller. Jag g jorde det ta 
för at t underlät ta och komma vidare i processen parallellt med 3D-modeleringen renderade 
jag fram verklighetstrogna bilder i et t program som heter Keyshot. Dessa två program är väl-
digt bra at t testa produkten, inte bara formmässigt utan även rumsmässigt. Du ser i nästa del 
en modell och rendering 
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3.14 Opolerat Koncept

Jag hade alltså bestämt mig för at t sorla ut så jag bara hade et t koncept at t gå vidare med. 
Det ta var lite riskabelt och vågat men jag kände at t jag behövde göra det ta för at t utmana 
mig själv och ta yt terligare steg i min roll som formgivare. Det vanliga skulle vara at t skicka tre 
råa koncept som vi kunde diskutera igenom men jag kände mig ganska säker på konceptet 
jag tagit fram. Det enda jag inte var helt nöjd med var ryggen men det skrev jag i presenta-
tionen jag skickade at t den inte var helt klar men min tanke var också at t vi skulle jobba fram 
produkten tillsammans. 

Feedback inskickat material 
Feedbacken på mit t koncept var positiv den enda invändningen var ryggens form och det 
hade jag beskrivit klart och tydligt i det inskickade materialet at t den behöver jag jobba på. 
Men min tanke var som tidigare nämnt at t det är bät tre at t tillsammans jobba fram produkten 
i stället för at t lägga ner en massa onödig tid som sedan kanske bara var i onödan, jag skick-
ade alltså in et t opolerat utkast. Vi bestämde även at t vi skulle hålla oss till datorn så långt det 
gick för at t förenkla processen då det är en produkt man kan komma ganska långt i utvecklin-
gen med renderingar.

Vidareutveckling av feedbacken
Jag gick sedan vidare och jobbade med utvecklandet av ryggens form. Jag g jorde även 
lite finslipningar och ändrade designen på armstödet samt at t jag fintrimmade formen på 
bordet.

3.15 Möte nere på Lammhults 
31 april

Vi bestämde sedan at t jag skulle åka ner på et t möte på lammhults där vi diskuterade 
produkten samt bollade idéer. Vi kom där fram till at t det inte gick at t g juta benen och få den 
formen jag hade ritat. Anledningen var at t det inte var möjliga at t g juta i aluminium på det 
viset som vi trodde. Vi bollade massa alternativ och jag lämnade Lammhults med inställnin-
gen på at t jag kulle rita et t nyt t förslag på ben.
 
Ny Form på ben samt addering av andra delar

Jag började nu rita på andra alternativ på benlösning som fungerade at t formg juta i alumin-
ium. Jag gick vidare med et t förslag som jag gillade. Jag g jorde dock et t alternativ på den 
första formen men det var jag inte helt nöjd med. Jag skickade dock in båda alternativen.
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3.16 Feedback på det uppdaterade materialet 

Responsen på den nya designen var bra. Jag förberedde nu 3D-filer och ritningar så de 
kunde börja rita upp produkten i sit t egna ritprogram och börja lösa konstruktionen samt rita 
om foten så at t den anpassades för formg jutning.

Konstruktions diskussion
Jag hade sedan et t samtal med en t jej som het te Linnea Andersson som hjälpte till med 
produktutvecklingen och tillverkningen av första prototypen. Vi diskuterade om det var möjligt 
at t gömma infästningen av ryggen så at t den inte syntes. Samt om jag skulle ha vinkel på 
ryggen eller ej på prototypen jag skulle visa på examensutställningen. 

3.17 Avstämning 

Jag pratade sedan och stämde av med Andreas. Allt var i sin ordning och de hade nu ritat 
upp bänken i sit t ritprogram och löst de mesta konstruktionsfrågorna och skulle nu börja med 
tillverkningen av den första prototypen. Ef tersom det var en formg juten underdel brukade 
de tillverka den första prototypern som så at t de 3D-printar ut foten i plast och däref ter sand-
g jutes den i metall. Jah hade till en början tänkt visa en polerad fot men ef tersom ytan blir 
ganska rå så bestämde jag mig för at t visa en svartlackad fot på utställningen i stället vilket jag 
inte hade några problem med. I skrivande stund håller de på med första prototypen. Jag har 
fåt t ritningar av Lammhults på konstruktionen och jag bifogar den som bilaga. Under visas en 
bild på hur föt terna på prototyp nummer et t kommer at t se ut. Under visas till vänter min 3D-fil 
på foten jag ritad och bredvid är den fot Lammhults ritat för at t anpassa den för formg jut-
ning.  
Bilaga 2
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3.18 Sprängskiss

Under visas en sprängskiss på konstruktion förutom foten som de ritat om lite ändrade de 
även pelaren till rör jag hade innan en fyrkan med radie. Ytan på plat tan under sitsen för at t 
öka styrkan på hållfastheten har även ökats samt at t de tagit bort den lilla radien på under-
kanten av sitsen. 

3.19 Formanalys enligt professor Cheryl Akner-Kolers formteoretiska lära

 

Jag började nu min andra del av min undersökning och det var at t genomföra olika formex-
periment enligt den formteoretiska lära Cheryl Akner-Koler utvecklat. Jag arbetade parallellt 
med datorn och för hand i skalmodeller. Jag genomförde experiment och analyser enligt 
föl jande delar av hennes formteori.

Då jag i nuläget håller på at t håller på med experimenten så är det bara Punkt, plan och 
linjer med i rapporten. De andra delarna kommer at t adderas senare då de är färdigställda
De fyra baselementen

De fyra baselementen:

• Volym
• Plan
• Linjer
• Punkter

Dimensioner på elementen:

• Höjd
• Längd
• Bredd
Proportioner:

• Olika element i förhållande till varandra
• Överdriva elementen

Deformera:

• Tryck
• Fart
• Böja
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Under visas de olika delarna jag gör experiment med. För at t experimenten skulle hållas 
samman tillverkade jag en skalmodell i 1:5 av sof fan som jag hade som referens och jag ut-
gick sedan från den när jag g jorde mina experiment. Då jag ville hålla allt enhetligt sprayade 
jag modellen och alla experiment vita. 

Point= punkt 

Min tolkning av Cheryl Akner-Kolers formlära är at t en punkt, kan räknas som et t formelement, 
alltså en del av en linje. Det kan visualiseras som en start och et t slut på en linje. Samt at t det 
kan vara en hörna på en volym. Punkten har ingen del eller yta samt inga dimensionella 
rörelser. Men den ut trycker sin position. 

Jag delade upp bänken i tre olika som jag kallar element, (delar) rygg, sits och ben. Jag 
hit tade sedan de 2 starkaste punkterna även som jag kallar dem spännpunkter, jag tyckte 
hade mest och starkast visuellt utryck i varje element. 

  

Jag renodlade sedan experimentet och tog fram den starkaste punkten i varje element för at t 
försöka skala av gestalten till sin yt terst starka punkt eller visuella grundpunkt 
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Som avslutning av experimentet tog jag ut den punkten med totalt starkast utryck och kopp-
lade ihop dem med varandra för at t få en mer tre dimensionell gestalt. Ef tersom sits och ben 
elementet inte ligger i samma plan set t framifrån så fick jag förflyt ta punkterna på gestalten till 
fördel av den starkaste punkten vilket var framkant på sitsen. 

Reflektion Experiment PUNKT

Det var et t otroligt nyt tigt och bra experiment och jag märkte under tidens gång at t jag pres-
sade mig i tankebanorna och det gick från et t mera avbildande och konkret tänkesät t till et t 
mera abstrakt experiment. Jag tycker den abstrakta formen som blev resultatet, gemförelse 
med den konkreta ”rik tiga” har någonting som påminner om bänken fast man kan inte rik tigt 
konkret sät ta fingret på vad det kan vara utan det är mera subtilt gestaltat vilket jag tycker är 
väldigt intressant. 
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Plane= Plan 
Min tolkning av Cheryl Akner-Kolers formlära är at t et t plan definieras som et t element av en 
volym. När kanten på en yta tydligt kan definieras alltså vid mötet av konturerna samt vart de 
avgränsas. Plan har punkter och linjer som grundläggande delar. Et t plan kan också ober-
oende existera i rummet och är et t 2-dimensionellt element som ut trycker bredd och längd.

Min egen tolkning plan. Jag g jorde både rygg och sits elementet samtidigt då de är lika 
ut formade. Jag bestämde mig för at t utgå ifrån den punkt jag ansåg den visuellt starkast eller 
även kallad spännpunkt.

Jag tog sedan tag och sprängde borde den ”svets” som höll samman det underliggande 
planet med det böjda planet och plat tade sedan till det böjda planet så at t det blev plat t lik t 
underplanet. Vad som hände då var at t överplanet blev längre än underplanet ef tersom at t 
omkretsen är längre när man kavlar ut det.

När jag nu hade två plan det underliggande något kortare i djupet kopplade jag sedan ihop 
planens framkanter med varandra och det under liggande planet fick göra en 180 graders 
loop så at t det la sig i samma plan som det överliggande. Samma sak upprepades med 
ryggen och sitsen byggdes uppåt.

Jag hade nu 2 stora element i två olika plan. Jag kopplade sedan ihop de båda planen och 
rygg elementet fick göra en 45 graders loop för at t kunna lägga sig i sitsens plan.

Jag hade nu skapat et t stort element i samma plan det sista jag g jorde var at t tilta elementet 
45 grader så at t det pekade vertikalt i stället för horisontellt.
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Jag fortsat te experimentet och började nu med at t öppna upp benen på liknande vis. Jag 
öppnade först upp den runda pelaren och plat tade sedan till elementet. Jag g jorde samma 
sak med ovansidorna och kanterna på foten och fick där 2 stycken plan som jag vinklade i 
horisontellt läge och kopplade ihop med varandra. Jag upprepade processen med planen 
som bildades under foten och kopplade ihop dem.

Jag hade nu fåt t 3 stycken delar i olika plan. Jag kopplade sedan samman det lilla planet 
som låg underst med det överliggande.

Jag tiltade sedan elementet som vart i det vertikala läget 45 grader så at t slogs ihop med 
det horisontella. 
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Jag hade nu skapat 2 stycken identiska delar av benelementen.

Jag kopplade sedan ihop mina 3 element till en helhet.

Reflektion Experiment PLAN

Det var en utmanande uppgif t at t fundera ut hur jag skulle göra min egen tolkning. Jag an-
vände mig i slutändan av någon slags omkrets teori som jag sedan plat tade till med någon 
typ av kavlings ide lik t hur man kavlar deg. At t jag sprängde bort de olika planen i spännpunk-
terna tyckte jag fungerade bra och det kändes som en rimlig teknik at t använda sig av. Det 
kanske inte syns på bilden men jag lämnade en tunn knivsskarp linje där sits och ryggplanen 
möttes. Kollar man och gemför med urmodellen så känns det även denna gång som det 
finns något abstrakt igenkännings bart. Jag kan tycka i ef terhand at t jag skulle kopplat ihop de 
två plan som liknar föt ter med varandra så at t de bildade et t bas element i stället som nu då 
de är lite väl figurativa. 
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Line= Linje
 
Min tolkning av Cheryl Akner-Kolers formlära är at t en linje används för at t avgränsa formen 
på et t plan och de hårda övergångar mellan ytor där de formar kanterna på en volym. Lin-
jerna har punkter som sit t grundläggande element. En självständig linje i rummet betonar et t 
1-dimensionellt ut tryck i längd.

Jag utgick i grunden från Cheryls teori och bestämde mig för at t eliminera alla punkter de tre 
elementen var uppbyggda av alltså rygg, sits och ben former, en åt gången. Jag bestämde 
mig för at t ta bort punkterna på varje element tills det bara återstod 3 linjer och punkter, alltså 
iden var at t eliminera alla spännpunkter. Spännpunkterna kom jag fram till var fundamentala 
för et t objekts form. Jag kom fram till at t om jag genomförde denna teori så skulle det i slu-
tendan blir en geometrisk form. Jag begränsade mig till at t genomföra elimineringen så långt 
det gick i 2-dimensionellt format. 

I första skissen har jag tagit fram alla spännpunkter på ryggen och sitsen. I den andra skis-
sen har jag raderat den svagaste. Den tredje visar hur jag nu flyt tat ner punkten till den mest 
fundamentala spännpunkten och nu återstår bara 3 punkter som fungerar som bas för 
linjerna. Jag illustrerar på den f järde skissen hur jag slår ihop de två elementen med at t sam-
mankoppla de närmast liggande punkterna med varandra och tiltar sedan ryggen så at t 
den hamnar i liv med sitsens vänstra linje.

Jag fortsät ter nu med at t eliminera punkterna som har kortast avstånd ifrån varandra. Jag 
drar en linje från i skissen under illustrerat, linjen går från översta punkten på ryggen till översta 
punkten på sitsen och då elimineras den korta sträckan. Ef ter det elimineras linjen mellan rygg 
och sits och jag avslutar med at t eliminera de två korta linjerna med en rak linje från högsta 
punkt till höger spetsen på sitsen. Jag har nu som tredje skissen visar slagit ihop rygg med 
sitselementet och renodlat till tre linjer med 3 punkter som grundelement.

Jag upprepar nu processen med benen. Det blev ingen skillnad på min eliminerings me-
tod. Utan den upprepades konstant med at t de svagaste spännpunkterna eliminerades och 
sedan de kortaste avstånden till en symetrisk triangel som slut form.
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Jag upprepade nu min process och slog ihop elementet som grundar sig i sits och rygg 
med benelementet. Ef tersom jag jobbat uppifrån och ner då jag lät ryggen falla ner på sitsen 
g jorde jag samma sak nu. Jag lät sitsens högra punkt tilta neråt i vinkel så at t den hamnade i 
liv med benelementets högra linje och slog ihop de nu översta punkterna. 

Jag gjorde nu samma sak som tidigare och eliminerade den kortaste linjen och nu återstod en 
triangel med olika långa sidor och som var svagt lutande neråt. Alltså det var bara en punkt 
som nuddade marken.

Jag hade sedan innan en plan på at t göra en 3-dimensionel gestalt tog jag fram två stycken 
sidor i kapaboard lik t triangeln jag tagit fram i 2-dimensionellt utryck. Iden var at t bygga en 
utdragen triangel tänkt dig at t jag adderar ytor tvärs över punkterna som ligger i liv med var-
andra.

Jag bestämde mig dock för at t inte genomföra iden utan bestämde mig för at t försöka il-
lustrera de tre linjerna som jag faktiskt hade utgåt t ifrån genom hela min process hit tills. Jag 
bestämde mig för at t gå hela vägen med iden jag hade om at t det bara skulle bli kvar tre 
linjer och därmed också tre punkter. Jag funderade länge på hur jag skulle åstadkomma det 
i 3-dimensionellt rum. Första iden var at t illustrera konturerna på en rektangel via ståltråd se 
bild under. Problemet med ståltråd var at t det bildades linjer på grund av ståltrådens t jocklek 
samt at t punkternas möten inte var distinkta.   
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Jag bestämde mig slutligen för at t ta ut en triangel i genomskinligt tunt plast där kanten var 
så tunn at t man knappt kunde utskil ja någon t jocklek. Däref ter målade jag kanten vit för at t 
markera linjen så at t det fick en linjeef fekt fast i et t 3-dimensionllt rum.  Då Jag utgick från mina 
experiments resultat så vilar därför linjen på bara en kant och resten ligger svävande i rum-
met. Det var dessvärre svårt at t få till det rik tigt distinkt då jag ville at t plasten alltså kroppen på 
objektet skulle vara helt transparent med en knivskarp linje på kanten. Men jag fick nöja mig 
med resultat.

Reflektion Experiment Linje
Jag upptäckte nu i ef terhand när jag tillbaks i processen och kollade at t punkterna på tri-
angeln var alla representerade från de tre elementen. Det var alla som jag upplevde det, 
de starkaste visuellt från varje element som bildat slut formen. Tit tar man noggrannare så 
härstammar översta punkten på triangeln från ryggen. Understa punkten den som vilar mot 
marken på bilden är från sitsen och slutligen punkten som ligger i mit ten representerar benen. 
Det var en nyt tig process och jag fick än en gång pusha tanken om linjen at t ta det yt terligare 
steg framåt under arbetets gång. Jag kan konstatera at t punktens ställning inte var så stark i 
gemförelse med linjens som jag från början trodde den skulle vara. Jag trodde man skulle 
läsa in punktens visuella utryck i mötet med linjerna mera än vad jag g jorde. Det ta var en 
bra upptäckt jag g jorde, för at t i grund och bot ten var det någonstans hela mit t koncept at t 
framhäva linjen i förhållande till punktens ställning. Jag tycker det blev et t bra flyt i linjen och 
punkten på kanterna fungerar mer som en vägledning för ögat än et t stopp. En metafor kan 
vara at t punkterna fungerar mer som en vägskylt med en pil som pekar åt något håll snarare 
än en stoppskylt. 
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4 Epiolog
 
4.1 Resultat

Jag visar under renderingar och bild på den färdiga prototypen som visades på examen-
sutställningen. Jag tycker prototypen blev bra för at t vara et t första utkast. Proportionerna på de 
olika delarna på bänken kändes bra. Vi ska åtgärda en del saker på bänken för at t den ska 
kunna funka i den kontext den ska verka i. Saker vi behöver förbät tra i framtiden är.
• Stabilisera bänken undertill så at t den blir stadigare och stabilare. 
• Antagligen höja armstöden så at t de blir mer ergonomiska.
• Kanske öka dimensionerna på alla delarna ben, sits, rygg en aning.
• Sedan ska vi tillverka alla andra delar på modulen och se hur det blir när man byg-
ger ihop dem till en helhet. 
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4.2 Analys av resultat

Mit t resultat har blivit et t bänksystem för of fentlig mil jö. 

Viktigt at t pointera är at t formen delarna samt helheten på systemet är designad ef ter den 
mil jö den ska verka i samt underlät ta för t.ex. inredningsarkitekter, inredare och de som ska 
planera in produkten i sit t sammanhang. Produkten är väldigt lät tanpassligt för alla typer av 
mil jöer och man kan enkelt addera de tillägg som finns t.ex. bordet och armstödet utan at t 
det skapar problem i ut formningen. Armstödens design sär ut formad så at t de inte är be-
gränsade till at t t.ex. vara bundna av at t fästa dem på sidan av ryggstöden utan man kan 
frit t placera dem vart man vill på bänken. Det samma gäller ryggen den kan man även den 
flyt ta och placera vart man vill. 

Ser man på marknaden av bänkar som man kan skräddarsy och få måt tbeställt i cm och 
decimeter så är det väldigt få och det finns absolut utrymme för modellen jag gestaltat. 
 
I den andra delen som handlade om mina formexperiment enligt Cheryl Akner-Kolers 
formteoretiska lära, lärde jag mig väldigt mycket. Jag fick stor insikt om hur man kan ex-
perimentera och analysera olika formelement. Jag har tagit med mig sät tet at t tänka och 
analyser i form som en del av min designprocess, precis som jag enligt mit t syf te, mål och 
frågeställning strävade ef ter.     

5. Reflektion kring frågeställning och framtid

Kollar jag på den uppdragsbeskrivning jag förhöll mig till så tycker jag at t de flesta punkter 
uppfylls. Jag tycker at t rammarna jag hade i min uppdragsbeskrivning inte var några prob-
lem under processens gång snarare tvärtom. Kollar jag på hur min gestaltning utvecklade 
sig under projektet kan jag positiv t säga at t den bara höjdes och blev bät tre. Jag såg produk-
tionsbegränsningarna som positiv t, då det i slutändan tycker jag resulterade i något bät tre 
och jag skulle antagligen inte kommit dit om jag inte g jort om och arbetet i nära dialog med 
Lammhults.

Det har varit et t väldigt lärorikt projekt at t arbeta metodiskt mot en stramt åtdragen brief och at t 
kunna jobba flexibelt som designer har varit väldigt nyt tigt. At t se min roll som designer utifrån 
och med et t större helhets tänk har viarit givande. Jag har lärt mig många nya saker via 
mina observationer och intervjuer. Intervjuverna måste jag erkänna at t de inte var helt lät t at t 
genomföra. Jag tycker samarbetet med Lammhults har varit väldigt nyt tigt och jag har lärt 
mig väldigt mycket nyt t som jag inte skulle kunna få insikt i om jag inte jobbade så tät t inpå et t 
företag. At t få inblick i hur en större industri jobbar med produktion och produktionsanpassn-
ing som t.ex. lärdomen om hur man formg juter industriellt i aluminium och varför min första 
design på foten inte fungerade at t producera sådana saker skulle vara exptremt svårt at t förstå 
om jag inte skulle jobbat som jag g jorde. Då utvecklingen av prototypen kommer at t fortsät ta 
ef ter examensutställningen och då jag slutat på Malmstens så kan jag dessvärre inte redog-
öra för den slutliga och produktionsanpassade formen samt alla de moduler bänken är tänkt 
at t bestå av.

Formexperimenten jag genomförde på min form var även det väldigt intressant. Jag kom-
mer absolut studera vidare och fördjupa mig inom ämnet på egen hand även ef ter exa-
mensarbetet. At t stretcha tanken och reflektionen yt terligare i längre banor har varit enormt 
givande. Jag tycker upplägget at t koppla experimenten till min form på bänken var bra och 
höjde yt terligare experimenten.   

Jag ser l just på framtiden och jag ser mit t examensarbete som et t avslut på en ganska 
metodiskt präglad designprocess. Jag känner at t ef ter dessa år behöver och kommer jag at t 
gå vidare till et t lite friare och konceptuellt starkare förhållningssät t i min skapandeprocess. Det 
jag lärt mig på Malmstens ser jag ska fungera som en stabil grund at t stå på och ta mina 
koncept frammåt i designprocessen. Jag har lärt mig otroligt mycket under dessa tre år på 
skolan och jag känner at t jag behöver lite tid at t fundera äver vad jag g jort och ska i fram-
tiden så jag kommer under sommaren ta mig tid at t reflektera över mina lärdomar. Jag ser 
inte det ta examensarbete som något speciellt utöver andra projekt på skolan jag ser det bara 
som en uppsamling och avslut på det jag lärt mig. 
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Data insaml ing 
 
Halvs t ruk turerad in terv ju med Inredningsark i tek ter - Löpmetersof fa  
Tele fon 
 

• Vad har du för yrkesroll? 
• Hur är din syn på inredning och gestaltandet av rummet?  
• Samt vilka sorts rum gestaltar du? 
• Vad tycker du är viktigast i valet av produkter? 
• Spelar varumärke, färg, form, återförsäljare någon roll?  
• Spelar möbelns karaktär roll och om du skulle kunna bestämma detaljer vad skulle det 

kunna vara? 
• Hur ser du att de perfekta möblerna för offentlig miljö ut? T.ex. mötesrum, flyplatser, skolor 

mm?   
• Finns det några sådana varianter och om vilka är det? 
• Ser ni någon skillnad på den nationella marknaden och utbud kontra den internationella? 
• Har ni kontakt med montörerna som monterar möblerna? Om så vad har de för 

synpunkter? 
• Har du någon koll på hur städningen av möblerna fungerar och om så vilka är de 

viktigaste städ aspekterna? 
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