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SAMMANFATTNING
Många offentliga miljöer består idag av stora utrymmen där olika typer av aktiviteter äger rum. 
Ena dagen kan det vara en plats för föreläsningar och andra dagen kan det vara en plats för en 
fika. Därmed ändras behoven för miljöerna vilket ställer andra krav på de sittmöbler som an-
vänds. 

Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete i högskoleingenjörsexamen inom Teknisk 
design och behandlar utveckling av sittmöbler för offentliga miljöer med olika syften. Projektet 
utförs av två studenter på Luleå tekniska universitet under tio veckors tid och behandlar prob-
lematiken kring förflyttning/undanstuvning av sittmöbler i den offentliga miljön. Arbetet utförs 
i samarbete med uppdragsgivaren Stolab Möbel AB, ett svenskt möbelföretag vars värdegrund 
har fokus på kvalitet och hållbarhet. Målet med projektet är att skapa en sittmöbel som speglar 
de behov som kan uppstå i en offentlig miljö. 

För att inkludera alla intressenter har projektet valt att arbeta med en användarcentrerad design-
process. Detta har gjorts då gruppen uppmärksammat att de möbler som finns på marknaden 
idag är anpassade för antingen endast användarna eller endast personalen i den offentliga miljön. 
Genom att inkludera och lyssna till alla intressenter, tillsammans med en mängd olika metoder, 
har detta projekt resulterat i en sittmöbel som är anpassad för alla. 

Den slutliga sittmöbeln grundas i att formen i sig bygger funktionen och är skapad så att den 
kan bilda två typer av möbler. Därmed uppfyller sittmöbeln olika syften. Möbeln har strategiskt 
placerade handtag för att underlätta för arbetare/personal, är lätt att koppla ihop, ergonomiskt 
utformad och staplas helt vertikalt.  

NYCKELORD: Sittmöbel, Stol, Massivt trä, Ergonomi, Teknisk Design, Medveten enkelhet, 
Skandinavisk design, Stolab



ABSTRACT
Today, many public places consist of large spaces where different types of activities take place. 
The activates can vary, one day it can be a place for a lecture and the other day it can be a place 
for a coffee. The needs for the environments to change, also changes the demands on the seating 
furniture that is used. 

This report forms the basis for a bachelor’s degree project in Industrial design engineering and 
describes the development of a seating furniture for public environments with different pur-
poses. The project is being carried out by two students at Luleå University of Technology for a 
ten-week period and deals with the problem of relocation/removal of seating furniture in public 
environments. The work is done in cooperation with Stolab Möbel AB, which also is the client 
of the project. Stolab is a swedish company which manufactures furniture, and their core values 
focus on quality and sustainability. The aim of the project is to create a seating furniture that re-
flect the needs that may arise in a public environment. 

To include all stakeholders the project has chosen to work with a user-centered design process. 
This has been done due to the fact that the group noted that the furniture available on the mar-
ket today are only adapted for either users or staff who works in the public environments. By 
incorporating and listening to all stakeholders and using a variety of methods, this project has 
resulted in a seating furniture that is adapted for everyone.

The result is designed so that the form itself builds the function and is able to form two types of 
seating furniture, thus fulfill different purposes. The concept has strategically placed handles to 
make it easier for staff/users to carry the seating furniture, it is connectable, ergonomically de-
signed and stacks vertically. 

KEYWORDS: Seating furniture, Chair, Solid Wood, Ergonomics, Industrial design engineer-
ing, Simplicity, Scandinavian design, Stolab 
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1.1 INLEDNING
Många öppna/aktivitetsbaserade miljöer består 
idag av stora utrymmen där det ena dagen är 
spring, liv och rörelse medan det andra dagen 
ska kunna bli till en plats där folk kan sitta i 
lugn och ro. Behoven i de öppna miljöerna, 
och därmed funktionen och utseendet, be-
höver av den anledningen kunna ändras. I dag-
släget måste personal arrangera om sittmöbler 
för att dessa aktiviteter ska kunna utföras. 

Efterfrågan på en flexibel möbel som går 
att använda på flera olika sätt samt passar in 
i många olika miljöer skapade grunden till 
detta projekt. Denna projektrapport ligger till 
grund för ett examensarbete inom Teknisk 
design, högskoleingenjörsexamen (D0023A). 
Tidsomfattningen var 10 veckor fulltidsarbete, 
motsvarande 15 högskolepoäng. Projektet 
har utförts i Luleå på Luleå tekniska uni-
versitet (LTU), med distanskommunikation 
med uppdragsgivaren Stolab Möbel AB i 
Smålandsstenar. 

1.2 BAKGRUND 
Projektets uppdragsgivare Stolab har tillverkat 
möbler sedan år 1907. All tillverkning har se-
dan starten skett i deras fabrik i Smålandsste-
nar. Företaget fokuserar på kvalitet och 
hållbarhet, vilket Stolab beskriver i sina kärn-
värden enligt följande: 

“svensk tillverkning, massivt trä, medveten 
enkelhet, form och funktion i harmonisk 
förening, miljöansvar”
Detta arbete grundar sig i en tanke om en typ 
av möbel som identifierats av Stolab.  Att istäl-
let för att till exempel flytta undan en stol, ska 
denna kunna formas om till en bänk som up-
pfyller ett annat syfte i samma miljö. Tanken 
är att denna möbel i största möjliga mån ska 
minska problematiken kring föflyttning/un-
danställning av möbler i en offentlig och/eller 
aktivitetsbaserad miljö.  Med denna egenskap 
ska möbeln även kunna passa in i många olika 
miljöer.

1. INTRODUKTION
   
I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet och vad projektet kommer behandla i form 
av syfte och mål. Även intressenter och avgränsningar presenteras här. 

FIGUR 1, MÖBLER FRÅN STOLAB. FRÅN [1], ÅTERGIVEN MED TILLSTÅND
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1.3 INTRESSENTER
Primärintressenten i projektet är personer eller 
organisationer som är i behov av produkten, 
det vill säga kunden. De intressenter som är 
direkt berörda av projektet är främst uppdrag-
sgivaren Stolab, vilka är sekundärintressenten. 
Målgruppen är personer som kommer att an-
vända sig av och bruka produkten. Det finns 
även personer som inte är direkt berörda eller 
involverade av projektet såsom tillverkare, 
montörer, transportörer, personer som ska sälja 
och även marknadsföra produkten. 

I figur 2 illustreras projektets intressenter. 

1.4  SYFTE & MÅL
Syftet med detta projekt är att utveckla en 
sittmöbel till uppdragsgivaren Stolab som kan 
anpassas efter den givna omgivningen eller de 
behov som kan uppstå i en aktivitetsbaserad 
miljö. Möbeln ska i största möjliga mån spegla 
värdegrunden som Stolab står för och passa in 
i uppdragsgivarens företagsprofil. 

Målet med detta projekt är att skapa sittmö-
bel som speglar de behov som kan uppstå i 
en offentlig miljö. Att ge uppdragsgivaren 
Stolab ett större utbud i form av möbler vilket 
förhoppningsvis kan leda till nöjdare kunder 
och en ökad försäljning är projektets effektmål. 

De frågeställningar som arbetet ska utreda och 
grundas i presenteras nedan i punktform. 

FIGUR 2, INTRESSENTER
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1.5 AVGRÄNSNINGAR
Projektet omfattar 15 högskolepoäng och 
kommer att pågå under cirka 10 veckor. 
Därmed är tiden en avgränsning, och projektet 
kommer i största möjliga mån anpassas efter 
den tid som är satt. 

Lagar, riktilinjer och pris kring vad inköpare 
måste förålla sig till vid inköp av sittmöbler 
kommer inte att behandlas, detta på grund av 
tidsramen av projektet. 

Slutprodukten ska följa Stolabs designspråk 
och grundtankar, vilket begränsar arbetet till 
en förhållandevis avskalad och enkel design, 
men som samtidigt ska vara funktionell och 
estetiskt tilltalande. En annan stor avgränsning 
är att slutproduktens material till största del 
är begränsad till trä, främst i massiv form men 
andra utföranden såsom laminat är också mö-
jligt. 

1.6 ARBETETS STRUKTUR
Kapitel 1 är en introduktion till arbetet, 
där bakgrund, intressenter, syfte & mål och 
avgränsningar beskrivs. Kapitel 2 innehåller 
projektets teoretiska referensram, där olika 
teorier som är relevanta för detta arbete redo-
visas. Kapitel 3 beskriver metod och genom-
förande, den process som har använts och hur 
projektet har gått tillväga i alla faser. Här redo-
visas även en diskussion kring den process och 
de metoder som använts. Kapitel 4 redovisar 
projektets resultat i projektets alla faser. Kapi-
tel 5 redovisar en ingående beskrivning av pro-
jektets slutliga resultat. Kapitel 6 innehåller en 
diskussion av arbetet i sin helhet, detta genom 
relevans och reflektion samt rekommendation 
för fortsatt arbete. Kapitlet beskriver även slut-
satser för arbetet, projektets frågeställningar 
besvaras och en redovisning av huruvida pro-
jektets syfte och mål har uppfyllts beskrivs.
 

FIGUR 3, “ARKA” - EN STOL SOM INEHÅLLER DESIGNSPRÅKET OCH GRUNDTANKAR HOS STOLAB
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TEORETISK REFERENSRAM
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2.1 TEKNISK DESIGN
Då projektet har sin grund i högskoleingenjör-
sutbildningen Teknisk design, med inriktning 
produktdesign, följer nedan en beskrivning om 
vad utbildningen innebär och behandlar.

Enligt Johannesson, Persson & Pettersson 
(2013) har man traditionellt delat produk-
tutveckling i två kompetensområdena, de-
sign respektive konstruktion. Design har då 
ansvarat för utformningen så människan ska 
kunna använda och  förstå produkten, samt 
även uppskatta den. Konstruktion har i sin tur 
avsett hur produkten fungerar med avseende 
på tekniska funktioner. Teknisk design kan 
således ses som en kombination mellan dessa 
två kompetensområden.

Enligt Wikberg Nilsson (u.å) syftar Teknisk 
design till samspelet mellan människan och 
tekniken tillsammans med fokus på hållbar ut-
veckling (se kapitel 2.2). Teknisk design grun-
dar sig alltså i att på en ingenjörsmässig grund 
utveckla eller utforma innovativa produkter 
eller arbetsplatser för det framtida samhället, 
det baserat på människans behov och prefer-
enser.

2.2 HÅLLBAR UTVECKLING
Då Teknisk design har fokus i hållbar utveck-
ling är detta väsentligt för projektet. Hållbar 
utveckling är enligt Johannesson et al. (2013) 
en mycket komplex fråga som omfattar mån-
ga olika parametrar och perspektiv. Med denna 
problemkomplexitet menar Johannesson et al. 
(2013)  även att någon entydig definition ännu 
inte upprättats på hållbarhetsbegreppet. En 
förklaring till vad man vill uppnå med hållbar 
utveckling kan dock tydas från den så kallade 
Brundtalanddefinitionen; 

Begreppet hållbar utveckling kan följaktli-
gen delas upp i tre dimensioner, ekonomisk-, 
ekologisk- och social hållbarhet.  Johannesson  
et al. (2013) menar att ekonomisk hållbarhet 
innebär att långsiktigt ta vara på och på bästa 
möjliga sätt utnyttja både människor och ma-
teriella resurser. Ekologisk hållbarhet syftar 
till att långsiktigt ta vara på jordens resurser 
och att inte skadligt påverka varken människor 
eller natur. Med social hållbarhet menas att 
långsiktigt skapa ett stabilt samhälle där de 
grundläggande mänskliga behoven uppfylls. 
Att notera är att alla dimensioner är beroende 
av varandra och för att skapa bra hållbarhet 
krävs en balans mellan dessa. Enligt Wikberg 
Nilsson, Ericson & Törlind (2013) har man 
som designer/produktutvecklare stor möjlighet 
att påverka framtiden genom att ta hänsyn till 
och adressera dessa aspekter.

2.3 ANVÄNDAERCENTRERAD DESIGN
För att projektets slutprodukt ska kunna 
matcha användarnas behov och preferenser 
är det viktigt att ha god förståelse för an-
vändarcentrerad desig och vad det innebär ur 
ett bredare perspektiv. Detta delkapitel är en 
redogörelse av användarcentrerad design och 
en beskrivning av begreppet.

Användarcentrerad design är, enligt Norman 
(2002), en filosofi baserad på användarnas 
behov och intressen, med fokus att göra pro-
dukterna användbara och begripliga. Med an-
vändarcentrerad design ska användaren direkt 
kunna förstå vad som ska göras, och vad det är 
som händer. Produkten ska så långt som mö-
jligt kunna användas helt utan instruktioner, 
och en förklaring av produkten ska endast be-
höva utföras en gång för att användaren sedan 
ska kunna använda produkten utan problem.

IDEO (2015) menar att ”användarcentrerad 
design” som en bred synvinkel i en design-
process handlar om att tro på att alla världens 
problem går att lösa. Vidare menar IDEO 
(2015) att de som möter problemen varje dag 

2. TEORETISK REFERENSRAM
   
I detta kapitel presenteras projektets teoretiska referensram vilket projektet tar sin grund i. Här 
behandlas teorier såsom hållbar utveckling, användarcentrerad design, ergonomi och materialet 
trä. 

“Sustainable development seeks to meet 
the needs and aspirations of the present 
without compromising the ability to 
meet those of the future.” - (WCED, 1987, s. 
39)
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är de som sitter på lösningen på dem. Det 
handlar om att verkligen förstå människorna 
designen skapas för, och skapa nya lösningar 
som grundar sig i människors faktiska behov.

2.4 AFFORDANCE
För att användaren direkt ska kunna förstå 
hur detta projekts slutprodukt fungerar är det 
viktigt att produktens affordance stämmer öv-
erens med dess funktion. Detta kapitel ger en 
inblick i vad affordance innebär och varför det 
är viktigt.

” Affordance - A property in which 
the physical characteristics of an object 
or environment influence its function” 

– (Lidwell, Holden & Butler,  2010, s. 22).

När affordance hos ett objekt eller en miljö 
stämmer överens med dess tänkta funktion, 
fungerar designen effektivt och blir lättare att 
använda (Lidwell et al., 2010). Tvärtemot, när 
affordance inte stämmer överens med den tän-
ka funktionen, fungerar designen ineffektivt 
och blir då svårare att använda. Ett bra exem-
pel är en dörr, en dörr som har ett handtag 
medger att man ska dra i den för att öppna. 
Ibland har dörrar handtag även om de öppnas 
genom att trycka – dörrens affordance stäm-
mer då inte överens med dess funktion. 

Affordance är alltså mycket viktigt att ha i 
åtanke i produktutvecklingsprocessen för att 
användaren intuitivt ska kunna förstå pro-
dukten och inte ha problem med att använda 
den. Så ofta som möjligt ska produkter, enligt 
Lidwell et al. (2010), designas för produktens 
tänkta användning.

2.5 ERGONOMI
Med ergonomisk design utformas eller utveck-
las produkter, miljöer eller arbetsplatser med 
utgångspunkt i människans förutsättningar, 
begränsningar och fysiologiska respektive 
psykologiska behov (Wikberg Nilsson et al., 
2013). En bra ergonomisk design ska inte slita 
på människans kropp utan istället ge en god 
komfort och även bidra till en säker använd-
ning och hantering av produkten (Wikberg 
Nilsson et al., 2013). 

Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikalesson, 
Mårtensson, Osvalder, Rose & Ulfgren (2008) 
beskriver att ergonomi även är en viktig del 
utanför individnivå enligt följande:

”Ergonomi ska ses som en del av ingenjör-
skonsten, eftersom den medför nytta och 

fördelar för alla som ingår i systemet; den 
enskilda individen, företaget eller organisa-

tioner och samhället.” 
- (Bohgard et al., 2008, s.14)

Där individen kan få nytta och fördelar ge-
nom en ökad säkerhet, minskad risk för oly-
ckor, nöjda och tillfredsställda användare. På 
en företags- eller organisationsnivå beskrivs 
fördelarna som en ökad konkurrenskraft och 
efterfrågan på produkter som är anpassade 
för rätt målgrupp men även användarvänliga. 
Samhället kan dra nytta av ergonomisk design 
genom att bland annat resultera i mindre sjuk-
frånvaro från användarna, en ökad kvalitet och 
en förbättrad.

2.5.1 ANTROPOMETRI 
Berglund (2001) beskriver att människan 
spenderar en allt större tid av dagen sittandes. 
Den sittande positionen medför fördelar som 
bland annat att muskelaktiviteten, energibe-
hovet och upptagningen av syre blir lägre. En 
sittande position medför även en bättre mö-
jlighet till att utföra precisionsarbeten, detta då 
stabilitet och balans ökar när man sitter. 

Berglund (2001) redogör även att om inte sit-
tmöbeln är utformad på rätt sätt kan olika na-
ckdelar eller skador på användaren uppkomma. 
Skadorna kan vara spänningar, smärtor, stelhet 
och belastningar som medför trötthet. Att 
notera är även att skadorna kan bli bestående. 

För att i största möjliga mån eliminera des-
sa negativa aspekter eller skador som kan 
uppkomma är det viktigt att se till männi-
skans mått - Antropometri. Inom området 
antropometri finns det generellt sätt fem 
olika tillvägagångsätt; design för de största 
individerna, minsta individerna, alla, medelin-
dividen och för speciella populationer (Hägg, 
Ericson & Odenrick, 2008). Berglund (2001), 
grundar sig i och rekommenderar att anta 
tillvägagångsättet ”design för alla” som består 
av att designa för 90% av användarna (5% av 
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användarna har större respektive mindre mått), 
vilket även är tillvägagångsättet detta projekt 
kommer anta. Dock nämns det att vilket mått 
som än väljs på en fast sitthöjd blir det inte bra 
för mer än ca 60% av de vuxna individerna och 
att detta i såna fall måste lösas med stolar som 
kan justeras eller ställas in (Berglund, 2001).

2.5.2 RIKTLINJER FÖR SITTMÖBLER
Ordet sittmöbel innefattar ett antal olika typer 
av möbler för olika syften. Sittmöblerna an-
vänds olika länge och därmed ställs olika krav 
på vad möbeln ska klara av. Om man ser till 
en sittmöbel som används i 7 timmar om da-
gen krävs det större möjlighet till anpassning 
eller justering, till skillnad från en sittmöbel 
som används i en kort stund. Det vill säga, ju 
längre tid man sitter desto högre krav ställs på 
sittmöbeln. Dock bör ingen av de ovannämnda 
sittmöblerna vara konstruerad så att de hin-
drar användaren från att växla sittställning, 
det blir således tröttande och ohälsosamt om 
användaren tvingas sitta i samma ställning  
(Berglund, 2001).

2.5.3 BELASTNINGSERGONOMI
Med en sittmöbel i en aktivitetsbaserad miljö 
ställs inte enbart krav på hur stolen ska vara 
anpassad för att sitta på, utan också för hur an-
dra intressenter kan påverkas positivt respek-
tive negativt. Belastningsergonomi ser till den 
miljö individen utsätts för eller vilka arbetsmo-
ment som utförs. Belastningen kan delas upp 
i två delar; muskelarbete som ligger nära max-
imala muskelkapaciteten hos individen i up-
prepande moment och frekvent muskelarbete 
med låg belastning utan vila. Muskler och led-
er kan ta skada om kroppen inte får återhämta 
sig efter olika typer av negativ belastning på 
kroppen (Hägg, Ericson & Odenrick, 2008). 

Det finns även yttre faktorer såsom halt 
underlag, möjlighet till fria rörelser och ej 
optimal arbetshöjd som kan medföra att be-
lastningen på kroppen ökar (Hägg, Ericson & 
Odenrick, 2008). 

2.5.4 DESIGNASPEKTER
Detta projekt grundar sig i att utveckla en sit-
tmöbel för den offentliga miljön, därmed ska 
sittmöbeln kunna användas för sammanträden, 
för besök och mer allmän vardaglig använd-
ning. Berglund (2001) beskriver ett antal rik-
tvärden för dessa sittmöbler vilket redovisas i 
tabell 1. 

TABELL 1, RIKTLINJER FÖR SITTMÖBLER - BASERAD PÅ BERGLUND (2001)

Riktvärden

Sitsens höjd vid framkant Ca 450mm

Sitthöjd Ca 420mm

Sitsens lutning Ca 30mm

Sittdjup Ca 420mm

Sitsens bredd Min 400mm

Sitsens form Stoppad eller skålad

Ryggstöd till överkant min 42mm

Ryggstödets bredd ca 40mm

Vinkel sittyta-ryggstöd ca 103°

�1
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2.6 SKANDINAVISK DESIGN
Detta delkapitel berör begreppet ”Skandina-
visk design” och är en inblick i innebörden och 
historien bakom begreppet. Då slutprodukten 
i detta projekt ska matcha de värderingar och 
känslor som skandinavisk design står för, är 
det viktigt att få en inblick i innebörden av be-
greppet och vad det handlar om.

För att finna rötterna till dagens skandinaviska 
design måste man, enligt Mitchell (n.d.), gå så 
långt bak som vikingatiden. Det var nämligen 
då den skandinaviska hantverkstraditionen 
startade. Kombinationen av ländernas relativt 
lilla storlek, stora naturresurser och homogen 
population, gjorde att den inhemska hantverk-
straditionen överlevde fram till idag. Skandi-
navisk design, som vi ser den idag, föddes dock 
långt senare än vikingatiden (Mitchell, (n.d.)). 
Det var nämligen under den senare hälften 
av 1900-talet som ett sammanhängande de-
signspråk i Skandinavien började utvecklas, 
vilket baserades på demokratiska ideal och 
användandet av nya material så som form-
pressat trä, plast, aluminium och pressat stål. I 
efterkrigstiden reagerade de skandinaviska län-
derna olika på modernismen, men den skandi-
naviska designen stod för humanism, tradition, 
måttfullhet, perfektionistiskt hantverk, blyg-
samhet, stillhet och ändamålsenlighet. Dessa 
värden reflekterades i designen genom enkla, 
minimalistiska, okomplicerade och funktionel-
la lösningar. 

Olika stora utställningar i Europa och Amer-
ika under 1950-talet så som ”Design in Scan-
dinavia” (1954 - 1957) hjälpte till att skapa det 
tydliga internationella begreppet ”Scandina-
vian design”, som än idag ses som lätt, blygsam 
och funktionell (Mitchell, (n.d.)).

2.7 MATERIALET TRÄ
Detta kapitel behandlar trä som material, hur 
det är uppbyggt och relevanta delar för detta 
projekt. 

Eftersom projektet är avgränsat till att endast 
beakta trä som material till slutprodukten, 
är det relevant att i denna rapport redovisa 
grundläggande fakta om trä, samt styrkor och 
svagheter med materialet.

2.7.1 UPPBYGGNAD
Det viktigaste att förstå vid bearbetning av 
trä är, enligt Hoadley, (2000), att det är ett i 
grunden levande material. För att förstå varför 
en träskiva ser ut och beter sig som den gör är 
en bra utgångspunkt att betrakta ett helt träd 
som en enda levande organism, som har flera 
ingående delar. Det finns många olika typer 
av träd, men alla träd är i grunden uppbyggda 
på samma sätt. De har ett rotsystem, en stam 
och en krona. Strukturen inne i en stam är 
dock oerhört komplex, och varierar beroende 
på träslag. Grundläggande består dock en 
stam, utifrån och in, av bark, kambium, splint-
ved, kärnved och märg. Stammens så kallade 
”årsringar” bildas, som namnet antyder, varje år 
som ett resultat av att trädet växer och påver-
kas av yttre förhållanden. Stammen består av 
ett oräkneligt antal celler, både ”levande” och 
”döda”, som i de allra flesta fall är ordnade ver-
tikalt i stammen för att föra näringsrikt vatten 
från rötterna till löven. Det finns även celler 
som är ordnade horisontellt, dessa bildar vad 
som kallas ”märgstrålar”, som transporterar 
näring mellan stammens inre och yttre delar. 

2.7.2 STYRKA
Det finns, enligt Hoadley, (2000), inget enkelt 
svar på frågan  Eftersom trä 
varken är isotropt eller homogent, blir begrep-
pen styrka och mekaniska egenskaper väldigt 
komplicerade när man talar om trä. Styrkan 
hos träet varierar oerhört dels beroende på 
träslag, men också beroende på riktningen, 
radiell, längsgående eller tangentiell. För att 
sammanfatta och få en bild över hur starkt trä 
är generellt, redovisas ett antal värden i tabell 
2. Dessa värden är baserade på 54 olika träslag 
vad gäller sträckgräns, maximal tryckspänning, 
maximal skjuvspänning och E-modul.

TABELL 2, STYRKA TRÄ - BASERAD PÅ HOADLEY (2000)
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Krympning och expandering är, enligt Hoad-
ley (2000), en viktig egenskap att beakta vid 
bearbetning av trä. Krympning och expander-
ing av trä beror på hur bundet vatten i cellväg-
garna tillkommer eller avtar, och rörelsen i ma-
terialet varierar mycket i de olika riktningarna 
(radiell, längsgående och tangentiell). När trä 
torkas från ”grönt” tillstånd krymper materi-
alet, generellt sett sker krympningen störst i 
tangentiell riktning och minst i längsgående. 
Dock sker krympning och expandering, enligt 
Hoadley (2000), ibland ojämnt och kan vara 
svårt att förutse vilket är viktigt att notera då 
trä bearbetas.
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METOD & GENOMFÖRANDE
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3.1 PROCESS
Arbetet har följt en användarcentrerad process 
som tagit sin grund i ”The Human Centred 
Design process” från IDEO (IDEO, 2015). 
Enligt IDEO (2015) är det en process som tar 
fokus i användarens behov och beskriver pro-
cessen enligt: 

“Human-centered design offers problem 
solvers of any stripe a chance to design 
with communities, to deeply understand 
the people they’re looking to serve, to 
dream up scores of ideas, and to create 
innovative new solutions rooted in peo-
ple’s actual needs.” - (IDEO 2015, s. 9)

Processen har till huvudsak bestått av tre fas-
er; Inspiration, Ideation och Implementation. 
Faserna består även av ytterligare delar och 
dessa har iterativa inslag (se figur 4). De sep-
arata faserna har medfört en divergent-/kon-
vergent problemlösning, det vill säga att först 
i varje fas jobba med ett öppet förhållningsätt, 
för att sedan smalna av och rikta projektet. 
Kommande stycke ger en kort beskrivning för 
vad varje fas innebär, notera att metoden och 
de ingående delarna presenteras utförligare 
senare i rapporten. 

Inspiration, som är den första fasen i proces-
sen, har bestått av att identifiera behov hos 
användare och andra intressenter för att sedan 
analysera. Med detta kan gruppen lära sig och 
skapa en förståelse för vad den tänkta sittmö-
beln ska klara av. Den andra fasen, Ideation, 
bygger på det som tidigare identifierats och 
består av att utveckla lösningar för sittmöbeln 
med hjälp av ett antal olika metoder. I den sis-
ta fasen, Implementation, realiseras och testas 
det koncept på sittmöbel som stod sig bäst i 
förhållande till designspecifikation och intr-
essenters behov. 

3.2 PLANERING
För att strukturera och planera arbetet up-
prättades en projektplan. Projektplanen som 
form av planering syftar främst till att säker-
ställa vad projektet ska undersöka, utveckla 
och leverera men även under vilken tid detta 
ska göras. Projektplanen kan alltså sägas vara 
en överenskommelse mellan projektmedle-
mmar och uppdragsgivare som redovisar vad 
projektet ska innehålla (Wikberg Nilsson et 
al., 2013). När planen senare granskats och 
godkänts av handledare kunde projektet vidta 
nästkommande fas. I bilaga 1 illustreras en tid-
planering i form av ett gantt-schema. 

3. METOD & GENOMFÖRANDE
   
Nedan presenteras projektets valda process såväl som metoder och tekniker som kommer använ-
das för att hämta information och utveckla slutprodukten.

FIGUR 4, PROCESSBILD
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3.3 LITTERATURSTUDIE
För att få förståelse och kunskap kring relevant 
information genomfördes en litteraturstud-
ie. Studien behandlade dels fakta riktad mot 
frågeställningarna projektet tidigare ställt upp 
och utfördes i början av projektet för att få 
en grund att bygga projektet på. Studien be-
handlade bland annat teorier kring ergonomi, 
antropometri och trä som material. Informa-
tionen hämtades främst från olika bibliotek 
och från relevanta webbsidor, men även mate-
rial rekommenderat från uppdragsgivaren. 

Under projektets gång har fakta och kunskaper 
inom olika områden även kompletterats och 
undersökts mer. Detta då projektet riktats 
vilket medfört att nya fakta behövts granskas. 

Söktjänsten PRIMO (bibliotekets söktjänst 
på LTU) har använt för att hitta väsentliga lit-
teratur och kunskaper. Sökord som använts är: 

 och
 

3.4 INSPIRATION
Arbetets första fas, Inspiration, innebar att 
identifiera, analysera och förstå intressenter, 
deras behov och information kring ämnet. 
Detta genomfördes för att skapa en bred bas 
för arbetet, och för att projektmedlemmarna 
ska ha en tydlig målbild över vad det slutliga 
resultatet måste uppfylla. För att underlätta 
denna fas och försäkra att resultatet blev rätt 
användes olika metoder för att inhämta in-
formation och användarbehov. De metoder 
som användes var nulägesanalys, intervjuer, 
observationer och studiebesök/guidad tur. Hur 
projektet använde respektive metod beskrivs 
nedan.

3.4.1 ANALYS AV STOLABS DESIGNSPRÅK
För att kunna skapa en design som Stolab kan 
stå för och matcha företagets designspråk och 
värdegrund, genomfördes en analys av Sto-
labs designspråk utifrån företagets befintliga 
produkter. Denna analys genomfördes dels 
när projektgruppen besökte Stolabs fabrik i 
Smålandsstenar, men också genom att stud-
era företagets katalog och hemsida. Efter att 
denna analys genomförts hade projektet större 
förståelse för Stolab och vad de står för, och 
kunde ta med sig detta genom hela processen.

FIGUR 5, INSPIRATION
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3.4.2 BENCHMARKING
Inspirationfasen inleddes med en benchmark-
ing, för att se vad som finns på marknaden 
idag och vad projektet kan lära av dem i form 
av utförande samt funktion. Att genomföra en 
benchmarking är, enligt Wikberg Nilsson et al. 
(2013), bra om man vill inspireras av befintliga 
lösningar för att skapa något nytt, eller ta in-
spiration av något helt annat och applicera det 
i den givna problemställningen. Benchmarkin-
gen i detta projekt genomfördes till största 
delen i butiker där de säljer möbler som kan 
tänkas konkurrera med slutprodukten, men 
projektet besökte även

 för att se hur möbelbranschen 
ser ut idag, vilka de största aktörerna är och 
lära mer om möbler i allmänhet.

3.4.3 NULÄGESANALYS
För att få en bild av vad för 
sittmöbler som finns i de mil-
jöer och lokaler den tänkta 
slutprodukten ska vara anpas-
sad för, genomfördes nuläge-
sanalyser i tio olika miljöer/lo-
kaler. De ställen som besöktes 
var relativt olika varandra, men 
alla hade mer eller mindre 
samma syfte och funktioner. 
Bland dessa ställen var en kyr-
ka, ett hotell, en kombinerad 
café och föreläsningslokal 
samt ett museum. 

3.4.4 OBSERVATIONER
Observationer genomfördes på tre stycken 
olika institutioner där öppna och/eller akti-
vitetsbaserade utrymmen förekommer. En 
observation innebär, enligt Wikberg Nilsson 
et al. (2013), att förutsättningslöst observe-
ra människors beteenden i en viss situation 
och miljö. Målet är att lära sig av och hitta 
mönster i hur människor beter sig i den givna 
situationen och på så sätt kunna hitta nya och 
bättre lösningar, snarare än att ändra på hur 
människor beter sig för att passa en bristfällig 
design. Projektet genomförde observationer 
som ett komplement till de intervjuer som 
även genomfördes. Att genomföra både inter-
vjuer och observationer är fördelaktigt på det 
viset att olika resultat kan komma ur de båda 
metoderna. En intressent kan säga något i en 
intervju, men sedan utföra något annat i prak-
tiken.

FIGUR 6, BENCHMARKING 

FIGUR 7, NULÄGESANALYS
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3.4.5 STUDIEBESÖK/GUIDAD TUR
För att få kunskap om och förstå hur öppna 
och/eller aktivitetsbaserade miljöer och utrym-
men fungerar och ser ut, var projektet på fyra 
stycken studiebesök, vid vilka det även genom-
fördes en guidad tur. En guidad tur kan, enligt 
IDEO (2015), ge mycket information kring 
hur användaren i den givna miljön beter sig i 
form av rutiner och värden. Den guidade turen 
är som en kombination av en intervju och en 
observation, då användaren/intressenten visar 
och samtidigt berättar hur saker och ting går 
till i den givna miljön. I detta projekt bidrog 
de guidade turerna med information dels kring 
hur de olika miljöerna ser ut och fungerar, men 
också vad för typ av möbler som används.

3.4.6 INTERVJUER
En bra metod för att samla åsikter och behov 
direkt från intressenter är, enligt Wikberg 
Nilsson et al. (2013), att genomföra inter-
vjuer, varför projektet genomförde ett antal 
sådana. Olika intressenter som intervjuades 
var 15 brukare, 9 personal och 3 köpare. Enligt 
IDEO (2015) är intervjuer själva kärnan i In-
spiration-fasen, citat IDEO:

” There’s no better way 
to understand the hopes, 
desires, and aspirations 
of those you’re designing 
for than by talking with 
them directly.” – (IDEO 2015, 
s.39 )

Intervjuerna genomfördes hos respektive in-
tressents arbetsplats/miljö, och intervjufrågor 
förbereddes innan intervjuerna. Det projektet 
fick ut av de olika intervjuerna var vad person-
al uppskattar och tycker mindre om i de loka-
ler och miljöer de arbetar i, vad användare vill 
ha ut av en sittmöbel i dessa miljöer, och inte 
minst vad de som köper in möblerna främst är 
ute efter.

FIGUR 8, INTERVJU MED BRUKARE
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3.5 IDEATION
Ideation, som är den andra fasen i processen 
består först och främst av att tolka informa-
tionen funnen i förgående fas (Inspiration). 
Därefter följer en mängd olika idegenerering-
smetoder/stödmetoder såsom Brainstorming, 
Brainwriting för att hitta idéer och skapa en 
mängd olika lösningar. Denna fas har även in-
nefattat en workshop som utförts med hjälp av 
potentiella användare/brukare.

3.5.1 TOLKA
För att tolka och sammanställa de behov och 
problem som identifierats hos intressenter ska-
pades en designspecifikation utifrån dessa. En 
designspecifikation är, enligt Wikberg Nilsson 
et al. (2013), en lista över vad den slutliga 
lösningen bör klara av. Designspecifikationen 
bör innehålla både krav och behov från in-
tressenter för att produkten ska bli attraktiv 
och användbar. De problem och behov som 
identifierat sammanställdes och konkretise-
rades till designparametrar och ställdes upp i 
en designspecifikation, som låg till grund för 
idéarbetet i ideationfasen.

3.5.2 IDÉGENERERING
Första steget i Ideationfasen bestod av en 
Brainwriting-session. Sessionen bestod av att 
gruppmedlemmarna enskilt utvecklade idéer 
under en viss tid, för att sedan dela idéerna, 
varpå en ny session tog vid. På så sätt kunde 
gruppmedlemmarna bygga vidare på eller ta 
inspiration från varandra. Metoden är enligt 
Johannesson et al. (2013) bra då man utnyttjar 
fler infallsvinklar på ett problem, metoden 
grundar sig även i att man utvecklar idéer själv 
vilket bidrar till att inte begränsas av någon 
annans tankar. Att nämna är även att metoden 
prioriterar idékvantitiet före idékvalitet.

Till en början skapade och genererade grup-
pen idéer helt utan förutsättningar eller ämne, 
det kunde vara helhets- eller dellösningar och 
i fokus stod som tidigare nämnt kvantitet och 
inte kvalitet. Detta gjordes under en längre 
tidsperiod för att få en mängd lösningar. 

Som ett komplement till den ovannämnda 
metoden har gruppen även idégenererat i 
grupp med hjälp av metoden brainstorming. 
Brainstorming syftar enligt Johannesson et 
al. (2013) till att utveckla så många idéer 
som möjligt, även här går idékvantitet före 

FIGUR 9, IDEATION
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idékvalitet. Metoden går ut på att föra en 
diskussion eller samtala kring ett visst ämne/
problem och på så sätt utveckla nya lösningar 
( Johannesson et al., 2013). Metoden tillåter 
även att gruppmedlemmarna bygger vidare på 
varandras idéer. 

Då projektet fortskred begränsades 
frågeställningen, vilket gjorde att separata 
delproblem kunde ses från andra infallsvinklar 
och perspektiv. Detta möjliggjorde att nya 
kreativa lösningar kunde hittas. När sedan en 
mängd helhets-/del-lösningar kategoriserades 
dessa. Detta för att få en bättre översyn över 
vilka dellösningar eller lösningar som var av 
samma typ eller hade liknande inslag. 

3.5.3 WORKSHOP
IDEO (2015), vars process detta projekt följer, 
skriver: 

“The people you’re designing for can 
tell you plenty, and they can show you 
more.”- (IDEO (2015), s.109)

I fokus för utvecklingen av sittmöbeln står 
alltså användaren och för att få input, synvin-
klar och idéer från dem arrangerades en work-
shop. Workshopen tog plats på Luleå tekniska 
universitet och tio utomstående personer del-
tog. Tillvägagångsättet bestod av olika session-
er där personerna fick generera idéer både själv 
och i grupp. Workshopen behandlade främst 
tre typer av frågeställningar; hopkoppling, för-
flyttning/undanstuvning och sittmöbler i olika 
miljöer. 

FIGUR 10, WORKSHOP
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3.5.4 KOMBINATION & EXKLUDERING
Då gruppen hade skapat ett antal olika 
lösningar eller dellösningar inom olika prob-
lemområden var det dags att kombinera dessa 
till fungerande kon-
cept. Detta gjordes ge-
nom att lägga ut/sätta 
upp alla skisser från 
både workshop och ti-
digare idégenereringar 
så de var synliga. Med 
det genomfördes en ny session av idégenere-
ring där inspiration kunde tas från de tidigare 
lösningarna. 

När ett antal koncept hade skapats uppkom 
nya frågeställningar kring om konceptens 
lösningar verkligen skulle fungera. Detta 
medförde att koncepten testades med hjälp 

av modeller. Enligt 
Wikberg Nilsson et al. 
(2013) är modeller ett 
verktyg som kan hjälpa 
till att öka förståelsen 
för koncepten, men 
modellerna kan även 

visa på nödvändning förändring eller minska 
osäkerheten för koncepten. 

3.5.5 VISUALISERING 
Då gruppen hade skapat de fysiska modellerna 
visualiserades dessa med hjälp CAD-modeller. 
En fördel med att använda CAD-modeller är 
enligt Johannesson, H. et al. (2013) att man 
kan ange parametervärden vilket ger en stor 
frihet till att anpassa och ändra geometrin. 
CAD-modellerna tillverkades dels för att ge 
bättre förståelse kring konceptens konstruk-
tion och detaljer om hur funktionerna skulle 
bete sig. Med morellerna kunde även kon-
cepten visualiseras på samma villkor i form av 
miljö, storlek och funktion. Modellerna tillät 
således gruppen att på ett enhetligt sätt visa 
hur koncepten skulle kunna tänkas se ut och 
fungera i verkligheten. 

“Modeller tillverkades för att 
minska osäkerheten i koncepten.”

FIGUR 11, FYSISKA MODELLER

FIGUR 12, CAD-MODELLERING
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3.5.6 UTVÄRDERING
För att undersöka vilket koncept som stod sig 
bäst i förhållande till behov från användare och 
övriga intressenter betraktades ett antal olika 
infallsvinklar. Dels utvärderades koncepten 
utifrån den designspecifikation som stod till 
grund för de krav och behov som identifierats. 
Gruppen utförde sedan en bristanalys på kon-
cepten, vilket enligt Johannesson et al. (2013) 
är en metod som består av att kritiskt granska 
och analysera en produkts form eller funktion-
er. Med metoden uppmärksammades problem 
som kan uppstå med avseende på funktion, 
konstruktion eller i samband med användning 
av sittmöbeln. 

För att få feedback och tankar från utom-
stående utfördes dels ett utskick via mail till 
20 personer. Utskicket inkluderade koncepten 
visualiserade i form av renderade CAD-mod-
eller och beskrivande text till hur koncepten 
fungerade såväl som grundtankar kring kon-
ceptens helhet. Utskicket skickades dels till 
utvalda personer med erfarenhet i möbelbran-
schen, inom hållbarhetssektorn men även till 
framtida användare och intressenter. Utskicket 
medförde att gruppen fick en bred input med 
olika typer av infallsvinklar. 

Som ett komplement till det webbaserade 
utskicket genomfördes en undersökning där 
gruppen gick runt och pratade med studenter 
såväl som professorer och doktorander inom 
relevanta ämnen på Luleå tekniska universitet. 
Här visades utskrivna bilder av koncepten, 
även här på renderade bilder (se figur 13). Un-
dersökningen var till viss del styrd då specifika 
frågor kring hopkoppling, förflyttning och 
förvaring ställdes. 15 personer deltog i un-
dersökningen och fick även ge allmän feed-
back på koncepten. Undersökningen bidrog till 
en annan typ av kontakt/känsla där personerna 
mer i detalj kunde förklara vad de såg för för- 
och nackdelar med koncepten, till skillnad från 
utskicket som tidigare redovisats. 

3.5.7 VAL AV KONCEPT
Som avslut av denna fas, valdes ett av de tre 
koncepten att rikta projektet mot och ta vidare 
till nästkommande fas. Vid valet samlades 
all input från intressenter tillsammans med 
brister som hade identifierats. Sedan poäng-
sattes koncepten med skalan 1 - 3 utifrån de-
signspecifikationen där   ”1 – uppfyller kravet”, 
“2 – uppfyller kravet bra” och ”3 – uppfyller 
kravet utmärkt”. Ju högre poäng desto bättre 
uppfylldes kravet eller önskemålet i specifika-
tionen, att notera är att poängsättningen 
baseras och vägs i förhållande till varje koncept 
och baseras på diskussion inom projektgrup-
pen.

När alla koncept sedan rankats med hjälp av 
poängsystemet låg detta till grund för valet. 
Dock baserades inte valet endast på detta 
poängsystem, utan hänsyn togs även till ut-
vecklingspotential samt hur väl konceptet 
samspelade med Stolabs profil och värdegrund 
samt övriga kommentarer från intressenter. 

 

FIGUR 13, UTVÄRDERING MED BRUKARE
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3.6 IMPLEMENTATION
Implementation som är den sista fasen i pro-
cessen bestod av att åter öppna för ett diver-
gent tankesätt. Det konceptet som gick vidare 
från förgående fas (Ideation) utvecklas här 
med avseende på detaljer för att sedan proto-
typa och testa konceptet.

3.6.1 DETALJDESIGN
Detaljutvecklingen har till stor del har bestått 
av att analysera konceptets ingående delar 
och sedan utvecklat brister. Nya lösningar 
har skapats genom att skissa för att sedan 
bygga datormodeller. Skisserna har här hjälpt 
gruppen att skapa en kvantitet av förslag och 
datormodeller i CAD har visat på om dessa 
skulle fungera. Detta utfördes i ett antal ses-
sioner tills gruppen enats om ett förslag till 
utveckling.

3.6.2 SKALMODELLER & PROTOTYPER
För att se konceptet i verkligheten och ut-
värdera det tillverkades skalmodeller i former 
av 3D-utskrifter. Modellerna var i skala 1:2 
och hjälpte gruppen i att praktiskt kunna testa 
på olika funktioner men även att analysera och 
utvärdera former. 

Då skalmodellen utvärderats och funktioner 
respektive form ännu en gång korrigerats ska-
pades två stycken prototyper i full skala. Pro-
totyperna visar på hur det slutgiltiga konceptet 
kommer se ut, vilka funktioner det har och 
den tänkta användningen. Med prototyperna 
kunde även sittmöblerna testas och därmed se 
om ytterligare modifiering krävdes för fortsatt 
arbete och implementering. 

Genom att utgå från skalmodeller blev lär-
domen om konceptet större och brister som 
tidigare inte identifieras kunde ändras. Skalm-
odellerna visade även på om grundtanke och 
funktioner med konceptet skulle fungera så 
som det var tänkt. När sedan tillverkning av 
prototyper i skala 1:1 tog vid hade projektet 
större insikt i konstruktionen och hur formen 
skulle bygga funktionen.

FIGUR 14, IMPLEMENTATION

FIGUR 13, UTVÄRDERING MED BRUKARE
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“För att se konceptet i 
verkligheten och ut-
värdera det tillver-
kades skalmodeller i 

form av 3D-utskrifter”

FIGUR 15, TILLVERKNING AV SKALMODELLER
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“Med prototyper-
na kunde gruppen 

testsitta möblerna och 
därmed se om yttligare 

modifiering krävdes 
för fortsatt arbete och 

implementering“

FIGUR 16, TILLVERKNING AV PROTOTYPER



23

3.7 PROCESS & METODDISKUSSION
I detta kapitel presenteras en diskussion kring 
de metoder och den process som använts i det-
ta projekt. Kapitlet är uppdelat och redovisas 
enligt följande; process, Inspiration, Ideation, 
Implementation, projektplanering, litteratur-
studie. 

3.7.1 PROCESS
Det gruppen lade märke till innan arbetets 
start var att sittmöblerna som användes i de 
aktivitetsbaserade utrymmena i dagens läge 
ofta var anpassade för endast brukaren (per-
sonen som sitter på sittmöblen) och inte gick 
att stuva eller plocka undan särskilt bra. I mån-
ga fall var även sittmöbeln anpassad för endast  
personal vilket blev på bekostnad av ergonomi 
för brukarna. 

Detta medförde att gruppen valde en process 
som speglar alla intressenters behov och pref-
erenser, IDEOs process – Human Centerd 
Design. Processen i sig har tagit sin grund i 
att kolla till och inkludera olika intressenters 
behov, vilket medför att utvecklingen av sitt-
möbeln blir en spegling av vad gruppen får för 
input. Hur, på vilket sätt och på vilka grunder 
detta har gjorts redovisas nedan i faserna In-
spiration, Ideation och Inplementation. 

Processen som använts har bestått av tre sepa-
rata faser. Vid slutskedet av varje fas har grup-
pen analyserat vad som har gjorts i varje fas. 
Detta  för att samla tankar och för att se om 
allt som skulle göras har gjorts, men även för 
att veta om kvalitén på fasen håller den nivå 
som eftersträvats. När analysen hade utförts 
valdes det om något behövde kompletteras 
eller om  nästa fas kunde vidta. På så sätt har 
en form av kvalitetskontroll utförts innan fasen 
avslutats. 

3.7.2 INSPIRATION
Under denna fas inhämtades den informa-
tion som stod till grund för projektet. För att 
säkra informationen valdes det att se prob-
lemområdena och frågeställningarna från 
olika infallsvinklar. Dels användes en mängd 
olika metoder för att hämta information, 
vilket redovisas i kapitel 3.4. Metoderna var 
i sig ganska lika men gav olika resultat – för 
att nämna ett exempel sa personal att de var 
nöjda med hur det såg ut i dagens läge, men 

under en observation såg gruppen att det var 
en väldig krånglig och komplicerad process att 
koppla ihop stolar. 

Att notera är dock att det handlar om specifi-
ka människor på specifika platser som metod-
erna applicerats på, och att om metoderna 
hade gjorts någon annanstans hade resultatet 
kanske sett annorlunda ut. För att göra en mer 
utförlig studie hade fler relevanta platser för 
projektet kunnat besökas, det för att dels säkra 
informationen mer men även se om mer behov 
fanns i andra miljöer. 

3.7.3 IDEATION
I Ideationfasen har arbetat varit iterativt till-
sammans med både divergent och konvergent 
problemlösning. Detta har medfört en kvan-
titet av idéer och lösningar som sedan smalnat 
av till en kvalitet. Detta har bidragit med att 
kunna gå tillbaka i processen för att hämta 
inspiration eller kombinera idéer och/eller 
lösningar. 

I  denna fas har ett antal olika metoder för 
att generera idéer använts, både enskillt och i 
grupp. Denna fas har även involverat utom-
stående personer, i form av en workshop, för 
att få nya infallsvinklar, tankar och idéer till 
lösningar. 

Under denna fas har lösningarna testats och 
försäkrats om att de skulle fungera med av-
seende på konstruktion, detta genom att skapa 
ett antal olika modeller. Dels gjordes fysiska 
modeller i kartong för att få en snabb bild över 
hur konceptet skulle se ut och fungera. Sedan 
tillverkades modeller med hjälp av datormjuk-
vara, det för att dels förstå sig på koncepten 
mer, men också för att få mer noggrannhet i 
konstruktionen. 

Som grund till utvärderingen för koncepteten 
gjordes en likställning av de tre koncept som 
skapats. Detta gjorde att inget koncept fa-
voriserades, till koncepten skapades även en 
”riktad” text vilket ännu en gång gjordes för att 
motverka favorisering. Koncepten hade dock 
kunnat visa på mer funktion och inte arbetats 
lika långt innan de visualiserades och ut-
värderades med användare. Detta då många av 
användarna endast granskade formen och utt-
rycket av konceptet och inte grundtanken och 
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funktionen illustrationerna var tänkta att visa. 

För att säkerställa informationen från feedback 
och input användes två metoder (se delkapitel 
3.5.6). I metoderna var det olika intressenter 
och personer med olika bakgrund som svarade, 
vilket ännu en gång gav en bredd. 

En större variation av lösningar hade dock 
kunnat utvecklats, vilket kanske hade resulterat 
i ett annat slutligt koncept. Att nämna är ännu 
en gång tidsramen på projektet. 

3.7.4 IMPLEMENTATION
Även denna fas har haft iterativta inslag, till-
sammans med en divergent/konvergent prob-
lemlösning. Vid starten av denna fas öppnade 
det upp för nya idéer som kunde bilda ett 
koncept med samma funktioner – detta result-
erade i en ny typ av konstruktion men med 
samma tanke och filosofi. För att se konstruk-
tionen i verkligheten tillverkades en modell 
med hjälp av 3D-utskrift. Utskriftens funk-
tioner kunde sedan testas och analyseras. 

Vid prototyptillverkning fanns inte mö-
jligheten att skapa sittmöblen i de tänkta ma-
terialen och alternativa material fick användas 
– detta medför att konceptets uttryck/hållfas-
thet kommer anta ett annorlunda uttryck vid 
eventuell implementering. 

Om inte modeller hade tillverkats för att se-
dan testats och analyserat hade resultatet med 
största sannolikhet blivit annorlunda.  

3.7.5 PROJEKTPLANERING
Planeringen som upprättades för projektet har 
till största delen legat i fas, dock har vissa faser 
i processen dragit ut på tiden vilket har re-
sulterat i att projektet har gått ifrån tidplanen. 
Alla modeller och prototyper som skulle göras 
enligt projektplaneringen har även tillverkats 
och uppfyller sitt syfte, de visar på det de ska 
visa.

3.7.6 LITTERATURSTUDIE
Litteraturstudien utfördes främst i början av 
projektet för att bli bekant med ämnet, dock 
har denna del kompletterats i med att projek-
tet har riktats och fortskridit. Fler källor hade 
kunnat nyttjats, det för att säkra informationen 
ytterligare. 
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RESULTAT
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4.1 RESULTAT AV INSPIRATION
I denna del presenteras resultatet av projektets 
första fas, Inspiration. De resultat som pre-
senteras är vad som finns på marknaden idag 
och dessa produkters form och funktion, och 
de behov som projektet har identifierat hos de 
olika intressenterna.

4.1.1 STOLABS DESIGNSPRÅK
I analysen av Stolabs designspråk kunde det 
identifieras att företagets mest karaktäristiska 
produkter är tillverkade helt i massivt trä, har 
något rundade former och innehåller svar-
vade pinnar. Detta kan ses i en mängd olika 
produkter (se figur 1 & 3). Det kunde dock 
konstateras att det fanns en del produkter 
som såg mycket annorlunda ut än dessa, som 
hade raka former och var tillverkade i både 
massivt trä och alternativa material. Det som 
alla produkter hade gemensamt var främst 
att de i grunden var tillverkade i massivt eller 
laminerat trä. Det kunde även identifieras att 
samtliga modeller hade förhållandevis enkla 
och minimalistiska former vilket kan relateras 
till skandinavisk design (se kapitel ”2.6 Skan-
dinavisk design”).

4.1.2 BENCHMARKING
I de möbelbutiker som besöktes kunde mycket 
inspiration hämtas, främst från mer allmänna 
sittmöbler då det var dessa som dominerade i 
butikerna, men även en del befintliga lösning-
ar på projektets uppdrag. De lösningar som 
beskådades var dock en kompromiss och hade 
fokus antingen på kompakt förvaring eller 
hopkoppling för att bilda långa rader av flera 
enheter.

Vid kunde 
många olika befintliga lösningar beskådas, 
och olika typer av lösningar kunde diskuteras 
med ett flertal personer och producenter inom 
möbelbranschen. Även Stolab hade en monter 
på mässan, där deras sortiment visades och in-
spiration kunde inhämtas i form av känsla och 
designspråk (se 4.1.1). Det projektet tog med 
sig från mässan var dels det faktum att det 
finns oerhört många varianter på sittmöbler, 
och de flesta av dessa möbler har utgått från 
en grundtanke som kan skilja sig oerhört från 
möbel till möbel. Vissa av de sittmöbler som 
beskådades hade en liknande grundtanke 
som detta utvecklingsarbete, dessa kunde då 
betraktas som befintliga lösningar. Många av 
dessa befintliga lösningar hade stort fokus på 
form och skandinavisk design, där funktion i 
vissa fall var lägre prioriterat.

4. RESULTAT
   
I detta kapitel redovisas resultatet från varje fas i processen; Inspiration, Ideation och Implemen-
tation. 
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4.1.3 NULÄGESANALYS
I de lokaler och miljöer projektet besökte 
kunde det konstateras att sittmöblerna ofta 
var valda för att passa in i den givna miljön, 
och att formen i vissa fall gick före funktionen. 
Detta skiljde sig dock men ett samspel kunde 
ses bland miljöerna.

Då vissa av de miljöer som besökts liknat va-
randra väljer projektet att endast redovisa ett 
antal typer av miljöer som kan representera 
dessa andra. 

Vid besök i en kyrka identifierades det att en 
mer enkel, stapel- och hopkopplingsbar sitt-
möbel med fokus på funktion vad vald för att 
bilda extra bänkrader, men också för att ställas 

ut som enskilda stolar vid olika tillfällen (se 
figur 17). Möbeln hade även utbytbara dynor 
och när den inte användes ställdes undan i ett 
förråd. 

På ett hotell besöktes en sal som går att boka 
för middagar, föreläsningar, mässor och kon-
ferenser med mera (se figur 18). I denna sal 
användes samma typ av sittmöbel för samtliga 
tillfällen, detta var en stol med aluminiumram 
och klädd sits som gick att stapla, men gick 
ej att koppla ihop. När lokalen skulle tömmas 
transporterades alla möbler till ett separat för-
råd. 

FIGUR 17, SITTMÖBLER I KYRKA
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Vid besöket på den kombinerade café- och 
föreläsningslokalen undersöktes en öppen sal 
vars syfte dels var att hålla föreläsningar och 
middagar, men fungerade till vardags som en 
del av ett café. Även här användes samma typ 
av sittmöbel (i svart, se figur 19) till alla olika 
tillfällen, dock hade denna lokal stapelbara 
trästolar till skillnad från hotellets aluminium-
stolar. Dessa stolar gick att koppla ihop.

Det museum som besöktes hade en mindre 
lokal där det hölls konferenser, filmvisning och 
aktiviteter som krävde att golvytan skulle vara 
tom. Även i denna lokal användes samma typ 
av sittmöbel till samtliga tillfällen, denna gån-
gen en stol med en tunn stålram med ryggstöd 
och sits i laminerat trä. Denna stol gick att 
både koppla ihop och stapla, och när golvet 
skulle tömmas ställdes alla möbler undan 
utmed väggarna i lokalen.

“Här användes 
samma typ av 
sittmöbel till alla 
olika tillfällen”

FIGUR 18, SITTMÖBLER I HOTELLSAL

FIGUR 19, SITTMÖBLER I KOMBINERAD CAFÉ- & FÖRELÄSNINGSSAL
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Vid nulägesanalysen upptäcktes även att den 
allra vanligaste typen av stapling av sittmöbler 
är snett framåt, men vissa möbler staplas även 
horisontellt eller vertikalt. Att möblerna stap-
las snett framåt meför både för- och nackdelar. 
På grund av sittmöbelns utforming behöver 
inte användaren lyfta möbeln lika högt vid sta-
pling. Dock medför stapling snett framåt att 
tyngdpunkten ändras, och stolarna vippar efter 
att ett visst antal staplats. I figur 20 förtydligas 
hur de olika varianterna av stapling ser ut.

4.1.4 INTRESSENTERS BEHOV
Utifrån de intervjuer, observationer och stud-
iebesök/guidade turer som använts för att 
identifiera intressenternas krav, behov och 
önskemål har mycket och blandad information 
kommit fram. Från intervjuer med personal 
kom det fram att ett behov av att möbeln ska 
vara lätt, och samtidigt smidig att kompri-
mera/stuva undan då de inte används. Det 
kom även fram att personal ofta struntar i att 
koppla ihop sittmöblerna då de ska bilda rader, 
trots att de är hopkopplingsbara, på grund av 
att hopkopplingssystemet är för krångligt och 
tidskrävande att använda. 

Intervjuer med brukare visade på ett behov av 
sittmöbel som främst skulle vara bekväm att 
sitta på i cirka två timmar, men också att den 
gärna ska uppmana till att variera sittposition 
och vara intuitiv vid användning. Både person-
al och användare berättade att de även lägger 

stor vikt vid att möbeln ska vara stabil ock 
säker. 

Projektet genomförde även intervjuer med 
personer/aktörer som köper in möbler till akti-
vitetsbaserade lokaler, och här framkom det att 
många av dessa hellre betalade ett högt pris för 
en sittmöbel som håller länge, än ett lågt pris 
för en som håller en kortare tid. Det framkom 
även att de gärna köper in möbler där delar 
kan bytas ut om de slits eller går sönder, istället 
för att byta ut hela möbeln. 

När projektet genomförde observationer 
och deltog i guidade turer identifierades ett 
flertal problem som inte framkommit under 
intervjuerna. Vid en av de guidade turerna 
demonstrerades hur rutinen för hopkoppling 
av sittmöbler ser ut. Personalen visade då en 
relativt krånglig och tidskrävande process som 
dessutom utfördes i en obekväm position, 
men de förklarade efteråt att de var nöjda med 
detta system och inte såg några problem med 
det. Vid en av observationerna var lokalen ut-
formad på ett sådant vis att när möbler skulle 
flyttas var de tvungna att passera en nivåskill-
nad, vilket gjorde att det uppstod problem då 
sittmöbler skulle flyttas med vagn. Så istället 
för att använda den vagn som var anpassad för 
att på ett smidigt och bekvämt sätt flytta sitt-
möblerna, så lyftes dessa istället och bars iväg 
för hand av personalen.

“. . .vanligaste typen av stapling av sittmöbler 
är snett framåt, men vissa möbler staplas även 
horisontellt eller vertikalt”

FIGUR 20, OLIKA TYPER AV STAPLING 
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4.2 RESULTAT AV IDEATION
Detta kapitel redovisar resultatet av den an-
dra fasen i processen, Ideation. Som tidigare 
nämnt bestod denna fas av att tolka informa-
tion från förgående fas, skapa och utveckla 
idéer, för att sedan utvärdera dem. 

4.2.1 TOLKA
Projektet identifierade att miljöerna/lokalerna 
i huvudsak vill kunna placera sittmöbler på tre 
olika sätt, i ring, i rader och enskilt, men man 
vill också kunna tömma golvet helt på möbler 
(se figur 21).  

RADER

ENSKILT
GRUPP/RING

FIGUR 21, ILLUSTRATION AV SITTMÖBLERS PLACERING
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Nedan (tabell 3 och 4) visas projektets de-
signspecifikation, vilket är en tolkning av 
resultatet från Inspirationfasen. Designspe-
cifikationen är en sammanställning av identi-
fierade problem och behov som uppkommit 
vid nulägesanalysen samt de intervjuer, obser-
vationer och studiebesök/guidade turer som 
projektet genomfört. Att notera är att inköpare 
ibland måste förhålla sig till pris och regler 
(röd text i tabell 4), detta är något som projek-
tet avgränsats från och inte behandlar (se 1.5 
Avgränsningar).

TYPER AV ANVÄNDNING

RING/GRUPP

RADER

ENSKILLT 

UNDANFLYTTAD

�1

4.2.2 IDÉGENERERING
Idégenereringen startade med ett divergent 
tankesätt för att skapa en kvantitet av lösning-
ar att hämta inspiration eller tankesätt från. I 
figur 22 presenteras en mängd utvalda lösning-
ar/skisser i det tidiga stadiet av idégenerering.

FIGUR 22, TIDIG IÉGENERERING

TABELL 4, DESIGNSPECIFIKATION - INTRESSENTER

TABELL 3, DESIGNSPECIFIKATION - TYPER AV ANVÄNDNING

INTRESSENTER

 INKÖPARE PERSONAL ANVÄNDARE/BRUKARE

PASSA MILJÖ LÄTTFLYTTAD INTUITIV

HÅLLBARHET LÄTT ERGONOMISK

REGLER SMIDIG HOPKOPPLING VARIERA POSITION

PRIS TA LITEN PLATS VID 
FÖRVARING

STÖDJA RYGG

STABIL & SÄKER

�1
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4.2.3 WORKSHOP
I workshopen deltog personer som tidigare 
inte hade varit inblandade i projektet, vilket 
medförde att det uppkom många förutsättn-
ingslösa idéer. Bland idéerna var en form av 
möbel som kunde utvecklas i fler steg. Möbeln 
grundade sig i att både kunna vara en pall, ett 
bord och en stol (se figur 23). Andra idéer och 
möjliga lösningar framkomna i workshopen 
illustreras i figur 24.  

FIGUR 24, BLANDADE SKISSER FRÅN WORKSHOP

FIGUR 23, IDÉ FRÅN WORKSHOP

TABELL 3, DESIGNSPECIFIKATION - TYPER AV ANVÄNDNING
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4.2.4 KOMBINATION & EXKLUDERING
Vid detta steg i processen kombinerades olika 
typer av dellösningar eller funktioner för att 
bilda koncept. Medan steget fortgick blev ut-
vecklingen av idéer och därmed lösningsrym-
den allt mer konvergent och resulterade i mer 
realiserbara koncept. Detta då lösningar och 
funktioner som inte stod upp till de krav och 
behov som presenteras i designspecifikationen 
avfärdades. 

Då tre idéer om koncept hade skapats model-
lerades dessa fysiskt (se figur 25), dels för att 
se om dessa var möjliga att tillverka, men även 
för att öka förståelsen om hur koncepten skulle 
kunna se ut. De fysiska modellerna fungerade 
med avseende på funktion och konstruktion. 
Detta säkerställde att alla idéer kunde arbetas 
vidare med och bilda koncept.

4.2.5 TRE KONCEPT
I kommande delkapitel redovisas resultatet 
från Ideationfasen i form av tre koncept. De 
tre koncepten beskrivs nedan utifrån funktion, 
form och hopkoppling. Hur koncepten står 
sig i förhållande till designspecifikationen 
respektive input från användare och experter 
redovisas även. Att notera är att koncepten vis-
ar endast på funktion eller grundtanke. I slutet 
av detta kapitel redovisas även vilket koncept 
gruppen valt att gå vidare med till nästkom-
mande fas. 

FIGUR 25, FYSISKA MODELLER
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Koncept Platt
Koncept Platt (se figur 26) grundar sig i en tanke om att formen i sig ska bilda funktionen hop-
koppling. Detta löser koncept Platt genom dess asymmetriska ben, som även innehar fixturer för 
att ”låsa” sittmöblerna. Vid hopkoppling bildar även sittmöblerna “bänkrader”. I koncept Platt 
staplas även stolarna helt vertikalt. 

Med bristanalysen iakttogs att staplingen av koncept Platt medförde ett antal problem. När 
konceptet staplas måste sittmöblerna lyftas relativt högt för att överkomma höjden på underlig-
gande stol. Om sittmöblerna staplas av en lång person kan det senare uppkomma problem då en 
kort person ska lyfta ner och ställa ut möblerna. I konceptets nuvarande form uppträder även en 
”luftficka” mellan sittmöblerna då de är staplade. 

Konceptets ben har en snäv lutning i förhållande till horisontalplanet vilket kan medföra stora 
spänningspunkter vid infästningen i sitsen, konceptets ryggstöd är även infäst vid en liten yta 
vilket kan försämra hållfastheten. När sittmöblerna är hopkopplade överlappar konceptets ben 
varandra vilket gör att en stol i mitten av en rad inte går att lyfta ut. Att konceptet har olika ben 
på höger och vänster sida medför fler delar och en dyrare tillverkningsprocess. 

I tabell 5 redovisas hur koncept Platt förhåller sig till 
designspecifikationen. Kraven för hållbarhet, smidig 
hopkoppling, ergonomi, stöd av rygg samt stabil och 
säker uppfyller konceptet utmärkt. Detta då formen 
bygger funktionen, konceptet inte tar del av några 
externa eller rörliga delar och användare/brukare får 
stöd över hela ryggen. Att notera är att resterande 
punkter i specifikationen uppfylls bra. För att se hur 
resterande koncept uppfyller designspecifikationen 
samt jämförelse av dem hänvisas läsaren till tabell 6, 
7 och 8. 

FIGUR 26, KONCEPT PLATT

Platt

 INKÖPARE

PASSA MILJÖ 2

HÅLLBARHET 3

PERSONAL

LÄTTFLYTTAD 2

LÄTT 2

SMIDIG HOPKOPPLING 3

TA LITEN PLATS VID FÖRVARING 2

ANVÄNDARE/BRUKARE

INTUITIV 2

ERGONOMISK 3

VARIERA POSITION 2

STÖDJA RYGG 3

STABIL & SÄKER 3

�1

TABELL 5, DESIGNSPECIFIKATION - PLATT
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Koncept Spetsig
Koncept Spetsig (se figur 27) grundar sig i en tanke om att sittmöbeln ska kunna ”staplas” hori-
sontellt. Koncept Spetsig uppfyller detta genom dess konstruktion, sittmöbelns framben är plac-
erade på insidan av bakbenen och sitsen är fri att rotera (sisten hålls upp med hjälp av remmar). 
Hopkoppling av möbeln sker med en extern modul som placeras på frambenens toppar (se figur 
27). 

Utifrån bistanalysen uppmärksammades främst tre stora brister med koncept Spetsig. Den störs-
ta problemet som identifierats är hållfastheten på konstruktionen, men även att konceptet inne-
har många komponenter tillsammans med externa delar är något som guppen ser som problem 
och bör reduceras i största möjliga mån.

I tabell 6 presenteras hur koncept Spetsig 
förhåller sig till designspecifikationen. Kon-
ceptets delfunktioner såsom hopkoppling och 
stapling medför rörliga och externa delar. Detta 
resulterar i att konceptet inte uppfyller något av 
kraven utmärkt (se tabell 6). 

FIGUR 27, KONCEPT SPETSIG

Spetsig

 INKÖPARE

PASSA MILJÖ 2

HÅLLBARHET 1

PERSONAL

LÄTTFLYTTAD 2

LÄTT 2

SMIDIG HOPKOPPLING 1

TA LITEN PLATS VID FÖRVARING 2

ANVÄNDARE/BRUKARE

INTUITIV 1

ERGONOMISK 2

VARIERA POSITION 1

STÖDJA RYGG 2

STABIL & SÄKER 1

�1

TABELL 6, DESIGNSPECIFIKATION - SPETSIG
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Koncept Rund
Koncept Rund (se figur 28) grundar sig i samma tanke som koncept Spetsig; att möbeln ska 
”staplas” horisontellt. Konstruktionen på koncept Rund grundar sig även här i att bakbenen är 
placerade utanför frambenen, dock kan sitsen på koncept Rund roteras 90 grader (detta då sitsen 
enbart sitter fast i ramkonstruktionen). Hopkoppling av koncept Rund sker med hjälp av mag-
neter som är placerade i mitten av ramen. 

De bister som uppmärksammades under analysen av koncept Rund var bland annat hur kon-
struktionen på sitsen skulle se ut och fungera för att skapa en bra hållfasthet. Att hitta rätt styrka 
på magneter, det vill säga att magneterna ska vara så pass starka att de bidrar till enkel hopkop-
pling samtidigt som att de inte får sitta för hårt, så användaren måste kämpa för att lossa dem 
ses även som en brist i konceptet. Konceptets utformning kan även bidra till att användaren får 
en obekväm placering av armarna, det då ”bågen” (bakbenen som kopplar ihop sits och rygg) 
sitter så nära stolens mittpunkt. Formen på ryggstödet i dess nuläge bidrar heller inte till att an-
vändaren får en ergonomisk sittposition.  

I tabell 7 illustreras koncept Rund i förhållande till 
designspecifikationen. På samma sätt som koncept 
Spetsig tar koncept Rund hjälp av rörliga delar, 
dock skiljer sig hopkopplingen och formen vilket 
ger ett annat utslag i designspecifikationen (se ta-
bell 7).   

FIGUR 28, KONCEPT RUND

Rund

 INKÖPARE

PASSA MILJÖ 2

HÅLLBARHET 1

PERSONAL

LÄTTFLYTTAD 3

LÄTT 2

SMIDIG HOPKOPPLING 2

TA LITEN PLATS VID FÖRVARING 2

ANVÄNDARE/BRUKARE

INTUITIV 1

ERGONOMISK 2

VARIERA POSITION 2

STÖDJA RYGG 1

STABIL & SÄKER 1

�1

TABELL 7, DESIGNSPECIFIKATION - RUND
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4.2.6 UTSKICK & UNDERSÖKNING
Nedan presenteras en sammanställning av kommentarer, synpunkter och citat från användare, 
det hämtat från den undersökning och det utskick som presenteras i kapitel 3.5.6.

Enligt metoderna upptäcktes snabbt en röd tråd i vad användarna hade för tankar och önskemål 
kring koncepten. Platt var med stor marginal det koncept användarna tyckte bäst om, det främst 
då det var formen som byggde hopkopplingsfunktionen och inte tog vid några externa moduler 
eller ditsatta lösningar.

” Jag gillar idén med att ha kopplingsbeslag i benet, jättekul tanke” 
– Björn Dahlström, formgivare & industridesigner

Platt grundar sig även i att vara en ”vanlig” stol med fast sits och rygg, vilket enligt användarna 
känns mer rejält då konceptet inte innehar rörliga delar. Majoriteten av användarna tyckte även 
att sittmöblerna med horisontell stapling (rund & spetsig) var för komplicerade. Att nämna är 
dock att användarna gillade den horisontella staplingen då man slipper lyfta stolarna för stapling.

”Med den horisontella staplingen slipper man göra komplicerade lyft för 
att stapla stolarna”

 – Serena W. Forselius, student

Utifrån undersökningen och utskicket uppkom även en mängd av de tidigare nämnda proble-
men som redovisas i bristanalysen för vardera konceptet, att nämna är dock att användarna hade 
olika synvinklar på problemen. För att ännu en gång citera Dahlström angående koncept Rund;

”Magneter tror jag kan bli krångligt, när man ska resa sig kanske nyckelk-
nippan i kavajfickan sitter fast i stolen. Jag skulle satsa på mekanisk koppling, 

något i stil med koncept Platt.” 
– Björn Dahlström, formgivare & industridesigner
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3.2.7 VAL AV KONCEPT
I detta kapitel redovisas vilket koncept projektet har valt att gå vidare och på vilka grunder detta 
gjorts. 

Utifrån den designspecifikation som ställts upp, och presenteras i kapitel 4.2.1 kan det noteras 
att alla koncept uppfyller de typer av användning som ska kunna ske, det vill säga; stå i rader, en-
skilt och ring eller grupp. Koncepten skiljer sig dock på vissa plan vilket redovisas i tabell 8. 

Enligt tabell 8 kan det noteras att koncept Platt är det koncept som uppfyller designspecifika-
tionen bäst i förhållande till de andra koncepten. En av orsakerna till detta är att konceptet inte 
innehar några rörliga eller externa delar och kan ses som en hel konstruktion till skillnad från 
de andra koncepten. Detta kan kopplas till köparens intressen med hållbarhet och tålighet vilket 
uppmärksammats och är en stor faktor till investering, samt till hur stabil och säker sittmöbeln 
är. 

Personal hade stora krav på att sittmöblerna skulle ta liten plats vid förvaring vilket alla koncept 
speglar och är utformade för. Koncepten löser detta genom att staplas, antingen horisontellt eller 
vertikalt. Enligt användarna var den horisontella staplingen bra då man inte behövde lyfta sitt-
möblerna, dock anser gruppen att den vertikala staplingen tar mindre plats om man till exempel 
förvarar stolarna i ett separat rum (detta då de bygger på höjden).

Att koppla ihop och bygga rader löser koncept Platt på bästa sätt, både enligt undersökningen 
och utskicket som gjorts till användare men även enligt projektgruppen. Konceptet använder 
inte några externa moduler eller tillsatta lösningar för att skapa hopkopplingen, utan hela for-
men bygger i sig på att bilda funktionen hopkoppling. Detta är även något som kan relateras till 
skandinavisk design och Stolab som företag med avseende på enkelhet och funktionalitet.

Med det belägg som redovisas ovan, tillsammans med input från utskicket och undersökningen 
som gjordes i kapitel 4.2.6 väljs koncept Platt att tas vidare till nästa fas för att detaljutvecklas.

Platt Spetsig Rund

 INKÖPARE

PASSA MILJÖ 2 2 2

HÅLLBARHET 3 1 1

PERSONAL

LÄTTFLYTTAD 2 2 3

LÄTT 2 2 2

SMIDIG HOPKOPPLING 3 1 2

TA LITEN PLATS VID FÖRVARING 2 2 2

ANVÄNDARE/BRUKARE

INTUITIV 2 1 1

ERGONOMISK 3 2 2

VARIERA POSITION 2 1 2

STÖDJA RYGG 3 2 1

STABIL & SÄKER 3 1 1

27 17 19

�1

TABELL 8, DESIGNSPECIFIKATION - JÄMFÖRELSE AV KONCEPT
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4.3 RESULTAT AV IMPLEMENTATION 
I följande kapitel redovisas resultatet från sista 
fasen i processen, Implementation. Fasen be-
handlar detaljutveckling av koncept, skalmod-
eller och prototyper.

4.3.1 DETALJDESIGN
Detaljdesignen startade med att specificera 
de brister och vilka delar i konceptet som 
hade möjlighet till utveckling, tillsammans 
med förslag för att lösa dem. Dessa redovi-
sas nedan. Att notera är att konceptets delar 
bygger på varandra och att lösningen blir en 
sammansättning av form, funktion och intr-
essenters behov. 

”Luftficka” uppstår vid stapling - För att 
i största möjliga mån optimera konceptet 
för att kunna staplas så tätt som möjligt har 
benen ändrat utgångsvinkel och form. Den 
nya benen grundar sig i en nättare och rundare 
form vilket möjliggör att sittmöblerna kom-
mer närmre intill varandra vid stapling och 
förhåller sig bättre till Stolabs formspråk. 

Infästning av ben i sits för att bibehålla en 
bra hållfasthet - För att göra konceptet stabilt 
och säkert med avseende på infästning av ben 
har en ramkonstruktion under möbelns sits 
utformats. Konstruktionen är utformad på det 
sättet att både ben, sits och ryggstöd fästs i 
ramen.

Höga spänningspunkter vid infästning av 
ryggstöd - För att eliminera de höga spän-
ningspunkterna har ryggstödet utformats på 
så sätt att mer volym tar upp den utbredda 
kraften, detta medför att ryggstödet tål en 
större last och blir mer stabilt.

Obekväm att sitta länge på då sitsen/ryggen 
inte är skålad - För att skapa en sittmöbel som 
inte skadar användaren eller är obekväm har  
ergonomiska principer analyserats och imple-
menterats i en högre utsträckning.

Göra sittmöbeln lättflyttad – För att möjlig-
göra lätt förflyttning av sittmöbeln har projek-
tet i största möjliga mån minskat på koncep-
tets totala volym, det utan att kompromissa 
sittmöbelns ergonomi, hållfasthet, uttryck och 
funktion. För att underlätta för relevanta intr-
essenter har även ryggstödet utformats så det 
går att lyfta i på ett smidigt sätt, vilket bidrar 
till en lättare förflyttning.

Olika ben vilket medför fler delar - De olika 
utformade benen är något som konceptets 
form grundar sig i och bygger på. Därmed är 
avfärdar projektet denna brist, men är fullt 
medvetna om att den finns. 

Överlappande ben då stolarna är hopkop-
plade – Även detta är något de asymmetriska 
benen bidrar till, projektet avfärdar även denna 
brist, men är fullt medvetna om att den finns. 
Detta då funktionen ännu en gång bygger for-
men. 

Krånglig hantering då olika personer staplar 
sittmöblerna - Detta är överlag ett problem 
som kan ses hos sittmöbler som staplas verti-
kalt. Då gruppen ser andra fördelar med denna 
typ av stapling, och som enligt gruppen väger 
över detta probelm, har denna problematik 
rankats lägre. 

En grundtanke som gruppen hade med kon-
ceptet var även att, när stolarna kopplas ihop 
ska de bilda bänkrader. Detta har medfört att 
konceptets sitt- och ryggyta har formats med 
detta i åtanke. Bänkraderna bidrar till ett nytt 
uttryck av möbeln och möjliggör även att fler 
personer får plats om det är trångt.
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4.3.2 SKALMODELLER & PROTOTYPER
Här presenteras ett första utkast till koncept i 
form av renderingar och 3D-utskrifter. Men 
också vad gruppen fick ut och kunde lära sig 
av dem. 

Enligt utvärdering med modellerna kunde 
gruppen dels bekräfta att hopkopplingen av 
möblerna skulle ske lättare en förväntat. Hela 
stolen behövs inte lyftas för att hopkopplin-
gen ska ske, det krävs bara en liten ”tippning” 
så kopplas stolarna ihop. Gruppen verifierade 
även att sitsen på stolen skulle bidra till att bil-
da en ”bänkkänsla” då möblerna kopplas ihop. 
Ryggstödet enligt figur 29 och 30 behövdes 
dock mer utveckling för att passa in i rest-
erande form. I dess nuläge bidrar inte ryggstö-

det till att stödja användarens rygg i tillräckligt 
stor utsträckning och ger enligt gruppen inte 
uttrycket ”bänk” då stolarna står intill varandra.

Efter ännu några sessioner av idégenerering 
kom gruppen fram till ett ryggstöd, tillsam-
mans med en konstruktion under sits, som gav 
stolen ett förbättrat uttryck, vikt och bärfunk-
tion. Då denna prototyp även ligger till grund 
för projektets slutresultat hänvisas läsaren till 
näsktommande kapitel (5. Slutligt resultat) för 
illustrationer av denna. 

FIGUR 29, FÖRSTA UTKAST TILL KONCEPT I FORM AV CAD-MODELLER
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FIGUR 30, SKALMODELL I FORM AV 3D-UTSKRIFT
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SLUTLIGT RESULTAT
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5.1 FOLK
Projektets slutliga koncept FOLK är en mång-
sidig produkt anpassad för offentliga miljöer 
med flera olika syften, där flera enheter kan 
kopplas ihop för att bilda bänkrader utan att 
kompromissa dess tydliga uttryck som en ”stol” 
då FOLK står ensam, genom sin design med 
fyra ben, en sits och ett ryggstöd. 

Det slutliga konceptet är döpt till FOLK för 
att det är designat för just folk. Dels genom 
att möbeln är utvecklad med alla intressenters 
behov och preferenser i åtanke, men också för 
att möbeln i första hand är tänkt att användas 
i offentliga miljöer där mycket folk rör sig och 
kommer använda produkten.

FOLK är ett tydligt exempel på hur form och 
funktion kan förenas och bilda en samman-
hängande helhet, utan några externa moduler 
eller extrafunktioner. FOLK är på det viset 
en kompromisslös produkt, ingen funktion på 
möbeln har tagits bort eller försämrats för att 
uppfylla någon annan.

FOLK karaktäristiska asymmetriska utformn-
ing tillåter inte endast en mycket smidig sta-
pling och hopkoppling av flera enheter, utan 
ger även produkten en tydlig karaktär och ett 
spännande intryck som grundar sig i filoso-
fin kring skandinavisk design med enkelhet, 
minimalism, okomplicerade och funktionella 
lösningar.

5. SLUTLIGT RESULTAT
   
I detta kapitel presenteras projektets slutliga koncept ”FOLK”. Konceptet i sig och dess in-
gående delar, hur konceptet står sig i förhållande till ergonomi, och vilka värden konceptet står 
för vad gäller uttryck och form presenteras här.

FIGUR 31, FOLK
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5.2 FUNKTIONER
Det som gör FOLK till en mångsidig och 
speciell sittmöbel är dess funktioner. En av 
FOLKS delfunktioner är också anledningen 
till att dess ben är asymmetriska. Möbeln går 
att koppla ihop genom att benen på höger och 
vänster sida placeras ovanpå varandra (se figur 
32). 

Denna typ av hopkoppling skapar en mycket 
smidig och intuitiv process då bänkrader ska 
bildas. Istället för att ha en extern modul eller 
en invecklad hopkopplingsenhet, krävs endast 
ett par enkla rörelser för att två enheter ska 
kopplas ihop. 

Måtten och vinklarna på ben, sits och ryggstöd 
är noga valda för att möbeln ska kunna staplas 
helt vertikalt och mycket tätt (se figur 33). Till 
skillnad från de flesta stolar på marknaden 
som staplas snett framåt, blir FOLK myck-
et platseffektiv då många enheter ska ställas 
undan för att skapa en tom yta i den aktivi-
tetsbaserade miljön. Detta på grund av att fler 
enheter kan staplas utan att det välter.

FIGUR 32, HOPKOPPLING AV FOLK
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FIGUR 33, STAPLING AV FOLK
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5.3 ERGONOMI
För att kunna säkerställa brukarens upplev-
else av en bekväm sittmöbel har FOLK både 
skapats utifrån teorier kring hur en ergono-
misk sittmöbel ska se ut, och genom intervjuer 
och användartester. Alla mått och vinklar mel-
lan sits och ryggstöd, sits och golv, totalhöjd 
med mera är valda för att brukaren ska kunna 
sitta bekvämt under en längre tid (se figur 34). 

FOLK är även en förhållandevis bred sittmö-
bel, detta för att brukarna inte ska sitta för tätt 
när flera enheter är hopkopplade och bildar 
en bänk. För en utförligare beskrivning av 
FOLKS mått, se bilaga 2.

FIGUR 34, MÅTT PÅ FOLK
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5.4 UTTRYCK & FORM
FOLK är en sittmöbel som är anpassad för 
den offentliga miljön, men fungerar även i 
hemmet. FOLK har ett uttryck av minimalism 
kopplat till skandinavisk design, och speglar 
genom detta Stolabs profil och värdegrund. 
Främst ser man detta i FOLKS enkla och 
karaktäristiska former, utan några extra eller 
onödiga element. Det kan även ses i mate-
rialvalet, FOLK är tillverkad helt i trä med 
ben och underrede i massivt trä, och sits och 
ryggstöd i laminerat trä. 

FOLK ser, som tidigare nämnt, ut som en 
”stol” när den står enskilt, men också som en 
”bänk” när flera enheter är hopkopplade med 
varandra (se figur 35 & 36). Dess enkla och 
platta former i kombination med att enheter-
na står tätt då de är hopkopplade, skapar en 
”bänkkänsla” och gör att fler personer kan 
få plats på färre enheter om man så vill. Att 
enheterna står tätt då de är hopkopplade gör 
även att brukarna inte nödvändigtvis måste 
sitta ”mitt på” en enhet då de är hopkopplade, 
utan det blir lika bekvämt att sitta mellan två 
enheter.

FIGUR 35, BÄNKKÄNSLA
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FIGUR 36, FOLK I RADER, BÄNKKÄNSLA
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5.5 PROTOTYPER
För att kunna se om alla funktioner fungerade 
och om FOLK gick att använda som det var 
tänkt, skapades två stycken prototyper i full 
skala. Prototyperna tillverkades av projekt-
medlemmarna i Luleå på LTU. De tillverkades 
helt i trä, med ben och ram i massiv björk och 
sits och rygg i plywood. 

När prototyperna var färdiga kunde alla funk-
tioner testas. Det första som kunde konstateras 
var att möbeln var lätt att lyfta och bära iväg, 
genom handtaget i ryggstödet. Sedan testades 
hopkopplingen, och enheterna satt fast i va-
randra och kunde användas utan problem. 

Därefter staplades prototyperna ovanpå va-
randra, och även detta fungerade bra för både 
långa och korta personer att utföra. Enheter-
na blev även så tätt staplade som projektet 
förväntat. 

Slutligen testades ergonomin, genom att låta 
flera olika personer testa att sitta prototyper-
na. Även detta var enligt dessa personer inga 
problem, många av personerna blev dessutom 
positivt överraskade över hur bekväm FOLK 
var.

I figur 37, 38, 39 och 40 visas prototyperna.

FIGUR 37, PROTOTYPER
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FIGUR 38, PROTOTYPER - HOPKOPPLING
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FIGUR 39, JÄMFÖRELSE AV PROTOTYPER & ANNAN SITTMÖBEL
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FIGUR 40, ANVÄNDNING AV PROTOTYPER
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DISKUSSION & SLUTSATSER
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6. DISKUSSION & SLUTSATSER
   
Detta kapitel innehåller en diskussion kring arbetet och resultatet, vad det har bidragit till ur 
olika synvinklar samt vad som rekommenderas till fortsatt arbete.

6.1 RELEVANS
För oss i projektgruppen har detta projekt 
varit mycket lärorikt på många olika sätt. 
Framförallt har vi fått genomföra ett projekt 
direkt mot en uppdragsgivare, vilket har gjort 
att de teorier och metoder som vi har fått ta 
del av i utbildningen har kunnat appliceras i 
ett praktiskt sammanhang, och ”knutit ihop 
säcken” för hela utbildningen. Vi har även tagit 
lärdom från mer specifika delar, såsom hur 
möbelbranschen ser ut idag, hur trä fungerar 
att jobba med som material, och fått en inblick 
i vad begreppet skandinavisk design innebär 
och står för. 

Arbetet har även genom sitt resultat bidragit 
till att skapa en ny produkt, FOLK, som 
förhoppningsvis kommer att förenkla han-
teringen av sittmöbler i den offentliga och 
aktivitetsbaserade miljön samt bidra till att 
brukaren får en bekväm och intuitiv sittplats 
antingen i dessa miljöer eller i sitt eget hem. 
Om implementering sker kommer FOLK 
även ha bidragit till att skapa ett bredare utbud 
av sittmöbler i Stolabs sortiment, vilket även 
kan bidra till att skapa en bredare målgrupp 
och merförsäljning. 

Utvecklingen av FOLK har även grundat sig 
i teorier kring hållbar utveckling, skandina-
visk design, affordance och ergonomi. Genom 
FOLKS material och enkla utformning är 
tanken att den ska kunna hålla en längre tid 
utan att behöva kasseras eller bytas ut. Detta 
gör att FOLK på ett bra sätt kan möta de krav 
på ekonomisk och ekologisk hållbarhet som 
ställs i dagens samhälle. Samtidigt är FOLK 
utformad främst för användaren, men också 
med andra intressenter i fokus för att säk-
erställa att alla som kommer i kontakt med 
produkten kommer få en bra upplevelse. På 
detta vis kan FOLK även möta krav på social 
hållbarhet. 

FOLK har med sin formgivning, tillsammans 
med de funktionella elementen och trä som 
material, bildat en helhet som passar in på 

definitionen för skandinavisk design. Mitchell, 
R. (n.d.) beskriver, som tidigare nämnt, att 
begreppet ”Scandinavian design” ur en interna-
tionell synvinkel står för humanism, tradition, 
måttfullhet, perfektionistiskt hantverk, blyg-
samhet, stillhet och ändamålsenlighet. 

Begreppet affordance som presenterades i ka-
pitel ”2.4 Affordance” har under hela processen 
funnits i åtanke. På slutresultatet kan man se 
detta framförallt i dess uttryck, när man tittar 
på FOLK ser man direkt att det är en stol med 
en sits, ett ryggstöd och fyra ben. Även hop-
kopplingsfunktionen är designad med affor-
dance i åtanke, när två enheter står bredvid 
varandra ser man direkt att benen på den ena 
enheten hör ihop med benen på den andra 
enheten, och att de ska kopplas ihop.

De ergonomiska teorier som tagits upp tidig-
are i denna rapport har beaktats och applicer-
ats på FOLK, framförallt genom att specificera 
hela möbelns mått för att brukaren ska kunna 
sitta på möbeln under en längre tid utan att få 
problem med värk och liknande. Lutningen 
på sitsen tillsammans med vinkeln mellan sits 
och ryggstöd, höjd på ryggstöd och sits, och 
djup på sitsen är måttsatta utifrån de teorier 
Berglund (2001) beskriver och som redovisas i 
kapitel ”2.5.4 Designaspekter”.

6.2 REKOMMENDATION
För fortsatt arbete och implementering följer 
nedan en rekommendation om vad gruppen 
anser bör göras. 

FOLKS konstruktion bör ses över och event-
uellt utvecklas. Dels för att göra FOLK lättare 
och för att minska materialkostnader, men 
även för att produktionsanpassa produkten. 
Vi rekommenderar även att se till alternativa 
material gällande ramkonstruktion. FOLK bör 
även implementera någon form av “skydd” på 
insidan av benen, för att i största mån un-
dkomma slitning. 
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För att kunna använda FOLK i olika typer 
av offentliga miljöer bör FOLK testas i olika 
trätyper och/eller färger för att se vad som står 
sig bäst kring hållfasthet, vikt och uttryck.

Då inköpare har krav och riktlinjer gällande 
möbler i den offentliga miljön uppmanas det 
att kolla till dessa och även att kvalitetstesta/
säkra FOLK. 

Vi har även identifierat att förflyttning av 
möbler har varit ett stort problem för arbetare/
personal. Vi rekommenderar därför att utveck-
la någon form av konstruktion för att enkelt 
förflytta många enheter av FOLK från A-B.

6.3 SLUTSATSER
Nedan beskrivs projektets slutsatser i förhål-
lande till syfte och mål, samt svaren på projek-
tets frågeställningar.

6.3.1 SYFTE & MÅL
Syftet med projektet var ”att utveckla en sit-
tmöbel till uppdragsgivaren Stolab som kan 
anpassas efter den givna omgivningen eller de 
behov som kan uppstå i en aktivitetsbaserad 
miljö. Möbeln ska i största möjliga mån spegla 
värdegrunden som Stolab står för och passa in 
i uppdragsgivarens företagsprofil.” 

Genom FOLKs hopkopplingsfunktion och 
kompakta vertikala stapling uppfyller möbeln 
projektets syfte att kunna anpassas efter den 
givna omgivningen och behov som kan uppstå 
i öppna/aktivitetsbaserade miljöer. FOLKs 
minimalistiska intryck och förhållande till 
skandinavisk design i kombination med att 
den är tillverkad i trä gör även att möbeln 
speglar Stolabs värdegrund och företagsprofil. 

Målet med projektet var ”att skapa en sittmö-
bel, i form av en prototyp som speglar de be-
hov som kan uppstå i en offentlig miljö. Att ge 
uppdragsgivaren Stolab ett större utbud i form 
av möbler vilket förhoppningsvis kan leda till 
nöjdare kunder och en ökad försäljning är pro-
jektets effektmål.” 

Då två prototyper har tillverkats av FOLK, 
som är projektets slutprodukt, kan det kon-
stateras att målet att skapa en prototyp har up-
pfyllts. FOLK är även en sammansättning av 

alla behov, vilket redovisas utförligare i kapitel 
5, Slutligt koncept. Eftersom FOLK inte har 
implementerats på marknaden har dock effek-
tmålet ej ännu uppfyllts.

6.3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

För att finna svaret på denna frågeställning 
sammanställde och analyserade projektet den 
information som inhämtats under nuläge-
sanalysen. Behov som identifierades hos per-
sonal som arbetade i dessa miljöer var bland 
annat att sittmöbler ska vara lättflyttade, smi-
diga att koppla ihop och ta lite plats vid för-
varing. De funktioner som det identifierades 
att sittmöbler skulle ha var att de skulle kunna 
stå i rader, i ring och enskilt, men också att 
golvytan skulle kunna tömmas helt. För ut-
förligare beskrivning se kapitel 4.1.4 och 4.2.1.

Genom att använda ”The Human Centred 
Design process” från IDEO (IDEO, 2015) i 
detta projekt och behandla teorier både kring 
användarcentrerad design och ergonomi har 
projektmedlemmarna fått stor insikt i denna 
fråga. Användarcentrerad design går ut på att 
designa med användaren i fokus, vilket i sig 
innefattar att användaren ska kunna använda 
den slutliga designen på ett bekvämt sätt utan 
att skada sig, och det är just detta ergonomi 
handlar om.
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Bilaga 1, Gantt-schema
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Bilaga 2, CAD-ritning
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Bilaga 3, Miljöbild


