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Förord
Innan vi presenterar detta arbete vill vi rikta blicken mot de personer 
som stöttat oss genom processen.

Först och främst vill vi tacka Tenzo AB för att vi fått möjligheten genomföra arbetet, framfö-
rallt säljchef och vår externa handledare Anders Roos för förtroendet. Vi vill också tacka all 
personal på Tenzo för input med såväl feedback som rundvandring i fabriken. 
Vi vill också tacka vår handledare Andreas Björklund som under hela processen varit ett 
enormt stöd med feedback och support. Vi vill också tacka Examinatorn Åsa Wikberg Nilsson 
för vägledning vid startandet av projektet och Peter Törlind på Luleå tekniska universitet för 
all hjälp med Virtual Reality användartesterna. 
Vi vill även passa på att tacka de personer som deltagit i projektet genom workshops, inter-
vjuer och användarundersökningar.

Pontus J.E Gaversjö
Juni 2018
Luleå

Anders J Holmström
Juni 2018
Luleå

Figur 1: Bild på Pontus Gaversjö till höger & Anders Holmström till vänster.(Wikström, 2018)



Abstract 
In a world that only spins faster and where information is available in abundance, the need to 
multi task has grown bigger than ever before. The need to eat or work from the sofa is growing, 
while the trends say that the coffee table should be low. This conflict of interest forces people 
to make a choice, following the trends or being able to easily multi task from the sofa. Or do 
they have to?

The thesis work described in this report may provide a solution to the problem. The work 
consists of 10 credits and is carried out by two students as a final stage of the bachelor’s degree 
in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. The work is carried out in 
collaboration with the furniture manufacturer Tenzo AB. Tenzo is a, privately owned, Swedish 
furniture manufacturer with a business idea aimed at trendy furniture in the international 
market, according to Tenzo (2018), 95% is exported to Europe and major retailers in France, 
Germany and Switzerland.

The goal has been to develop a conceptual lift top coffee table. With a user-centered design 
process, the user was involved continuously throughout the work, during a workshop and in 
interviews with the goal of exploring the question ”What is important in a coffee table?”, in 
evaluative interviews and in Virtual Reality (VR) to test the concepts and ideas.

The final concept embraces a more classical table shape than the lift top tables available on 
the market today, but is also developed with future trends in mind. The trends identified are 
colors with more hue than the bright pastels we see today, rounder and softer shapes than 
the boxynes observed among today’s lift top coffee tables, and that the light wood is replaced 
by darker woods. The color options presented give the table both the ability to melt into an 
environment or stick out and demand presence in the room.

KEYWORDS: Virtual reality, Coffee table, Furniture design, Industrial design engineering, 
Scandinavian design, Lift top

Sammanfattning
I en värld som snurrar allt snabbare och där information finns i överflöd har behovet att multi-
taska vuxit sig större än någonsin förut. Behovet att äta eller jobba från soffan växer, samtidigt 
som trenderna säger att soffbordet ska vara lågt. Denna intressekonflikt leder till att människor 
måste välja, följa trenderna eller kunna multitaska från soffan enklare. Eller måste de?

Det examensarbete som beskrivs i denna rapport kan vara en lösning på problemet. Arbetet är 
på 15 hp och utförs av två studenter som avslutande moment i högskoleingenjörsutbildningen 
Teknisk Design på Luleå tekniska universitet mot möbelföretaget Tenzo AB. Tenzo är ett svenskt 
privatägt möbelföretag med en affärsidé riktad mot trendiga möbler på den internationella 
marknaden, enligt Tenzo (2018) exporteras 95% till Europa och stora butiksåterförsäljare i 
bland annat Frankrike, Tyskland och Schweiz.

Målet har varit att ta fram ett konceptuellt höj- och sänkbart soffbord. Med en användarcentrerad 
designprocess involverades användaren under hela arbetet, under en workshop och i intervjuer 
med målet att utforska frågan ”vad är viktigt i ett soffbord?”, i utvärderande intervjuer och i 
Virtual Reality (VR) för att testa idéer och koncept.

Det slutgiltiga konceptet anammar en mer klassisk bordsform än de höj- och sänkbara borden 
som finns på marknaden idag men är samtidigt utvecklat med kommande trender i åtanke. 
De trender som identifierades är introduktionen av mer kulörta färger än de ljusa pasteller vi 
ser idag, rundare former än den kantighet som observerats bland annat hos dagens höj- och 
sänkbara soffbord samt att det ljusa träet ersätts av mörkare träslag. Färgalternativen som 
presenteras ger bordet både möjlighet att smälta in i en miljö eller stick ut och kräva närvaro i 
rummet.

NYCKELORD: Virtual reality, Soffbord, Möbeldesign, Teknisk Design, Skandinavisk design, 
höj- och sänkbar.



Ordlista
• Klass A, B & C ytor
Ytor på produkter delas generellt in i tre olika klasser efter hur synliga de är och vilka egenska-
per de därför behöver besitta. En klass A yta är väl synlig och har höga krav på yt-övergångar 
och ytjämnhet. En klass B yta är även den synlig, men i sammanhanget inte lika viktig, kraven 
på ytegenskaperna är här lägre. En klass C yta är tänkt att vara ”osynlig” och har därför de lägst 
ställda kraven på ytegenskaper. 
Exempel på de olika ytklasserna är; en motorhuv, dörröppningen på en bil och komponenter i 
motorrummet respektive. 

• Beslag
Beslag är ett samlingsnamn på de gångjärn, handtag, monteringsdetaljer och dylikt som an-
vänds i möbler. 

• CAD
Computer Aided Design, datorstöd konstruktion på svenska. I denna rapport åsyftas de pro-
gram (Siemens NX & Autodesk Alias) som använts för att skapa datormodeller av soffborden.
 
• CC-mått
Måttet från centrum till centrum på ett antal objekt, ex.vis avståndet mellan hål. 

• CNC
Computer Numerical Control, syftar på metoden att med en dator och ett numeriskt koordi-
natsystem styra ett verktyg/maskin, t.ex. sågar, fräsar och svarvar.  

• Gasfjäder
Cylinder med trycksatt gas som fungerar liknande en tryckfjäder. 

• MDF-skiva
Medium Density Fibre, träfiberskiva innehållande så små träfibrer att materialet inte kan sägas 
ha någon riktning. Även bearbetade kanter är släta nog att måla. 

• Skandinavisk design
Definieras av Nationalencyklopedin (Scandinavian Design, 2018) som ”..klar funktion och so-
ber, elegant form präglade ting åtkomliga för alla”.

• Spånskiva
Liknande MDF men med betydligt större träfibrer, har grova kanter som måste behandlas 
innan målning. 

• VR
Virtual Reality, virtuell verklighet. En datorframtagen, alternativ, verklighet som presenteras 
för användaren i ett dedikerat rum med stora skärmar eller med ett headset med små skärmar. 
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Uppdraget baseras på Tenzos framtidsanalys 
från möbelmässor runt om i Europa. En trend 
med höjbara soffbord, oftast att bordsskivan 
eller delar av bordsskivan höjs med hjälp av 
beslag, har blivit populära. 

1.2 INTRESSENTER
De intressenter som berörs av detta arbete 
kan delas upp i tre grupper, de som är delakti-
ga i arbete, de som berörs av arbetet i en pro-
fessionell kontext och användare/slutkunder. 

• De som är delaktiga i arbetet är handle-
dare på Luleå Tekniska Universitet och 
Tenzo, arbetets examinator på LTU samt 
konstruktions- och utvecklingsanställda 
på Tenzo. 

• De som berörs av arbetet i sitt yrke är Ten-
zos övriga personal, underleverantörer 
och försäljare. 

• Användaren är personen som köper och 
nyttjar den färdiga produkten.

1.3 SYFTE & MÅL
Syftet med detta projekt var att skapa en 
möbel som tillfredsställer konsumenten och 
samtidigt är lönsam för Tenzo, vilket i sin tur 
bidrar till att stärka företagets ställning på 
marknaden.
Syftet med studiebesöket var att skapa kon-
takter på produktutvecklingsavdelningens 
olika avdelningar och samla kunskap kring 
företagets produkter, produktutvecklings-
process med ingående materiella aspekter 
samt produktion. Syftet med användarunder-
sökningar och litteraturstudien var att genom 
nutidsanalys och framtidsanalys tillsammans 
med föreliggande kognitiva kunskaper de-
signa med avseende på trender, behov och 
funktionalitet.
Projektets mål var att utarbeta ett konceptu-
ellt höj/sänk-bart soffbord som erbjöd en mer 
omfångsrik användarupplevelse än konkur-
rerande produkter för den stilmedvetna kon-
sumenten. Målet var även att koncept skulle 
passa in i Tenzos existerande produktprocess, 
ligga rätt i tiden och vara en användbar del av 
hemme

1.4 PROJEKTOMFATTNING  
Projektet omfattar utvecklingen av ett 
konceptuellt soffbord, därmed lämnas pro-
duktionsförberedande arbete och kostnads-
kalkyler utanför projektet. Detta på grund 
av begränsningen på 10 veckor, då tidsramen 
ansågs vara för snäv för att behandla alla 
aspekter i en produktframtagningsprocess.

1.5 RAPPORTSTRUKTUR
• Inledning, kapitel 1,  behandlar arbetets 

bakgrund, vart och varför det genomförs, 
vilka det berör samt vilket syfte och mål 
det har. 

• Kontext, kapitel 2, beskriver Tenzo och 
den kunskap som kom från studiebesöket 
hos dem. 

• Teori- & informationsinsamling, kapitel 3, 
Teori presenterar de bakomliggande fakta 
och teorier arbetet bygger på.

• Metod & implementering, kapitel 4,  
presenterar de metoder som använts i  
arbetet och hur de har implementerats. 

• Resultat, kapitel 5, Resultat redovisar 
resultaten från teoriinsamlingen och de 
olika utvecklingsfaserna. 

• Slutligt resultat, Kapitel 6, Slutgiltigt re-
sultat beskriver det slutgiltiga resultatet 
med arbetet. 

• Diskussion, kapitel 7, arbetet analyseras, 
kritiseras samt tolkas mot projektets 
syfte och mål. Projektets slutsats och 
svar till forskningsfrågor presenteras 
också i kapitlet.

• Bilagor, kapitel 8,  Större bifogade bilder 
tillhörande rapporten 

1. Inledning
Millenium-generationen har blivit allt mer köpstark, uppväxta i en tid med en snabbt accelere-
rande teknikutveckling och en värld som är mer tillgänglig än någonsin. Vi ser ett allt snabbare, 
rörligt samhälle med konstant uppkoppling till omvärlden som förändrat vardagslivet. Mat 
vid köksbordet har allt mer gått över till multitasking vid vardagsrumsbordet framför teven. 
Med mode som pekar åt låga soffbord och funktion som pekar åt höga behöver konsumenten 
göra ett val. Men kan man inte få både mode och funktion? Soffbord med höj- och sänkbar 
bordsskiva har börjat växa in på marknaden.
I denna rapport redogörs utvecklingsprocessen av ett soffbord med höj-/sänkbar bordsskiva 
för den småländska möbeltillverkaren Tenzo AB.  Projektets arbetsgång, från bakomliggande 
teorier och kunskap till projektets resultat skildras i rapporten. Arbetet är en del av ett exa-
mensarbete inom Teknisk Design som utfördes under våren 2018 vid Luleå tekniska universitet 
(LTU).

1.1 BAKGRUND
Vi hittade en springa i Tenzos produktportfölj. 
Tenzo är ett svenskt, privatägt, möbelföretag 
som tillverkar allt från små sidobord och hyllor 
till stora matsalsbord och skåp, men antalet 
soffbord är undermåttligt i sortimentet år 
2017. Detta är något de själva var medvetna 
om och hade fått visat intresse från återför-
säljare om ett soffbord, därav fanns intresse 
för projektet. 

Vi fick kontakt med Tenzo angående exa-
mensarbetet ungefär två månader innan 
kursstart. I detta samtal diskuterades höj- och 
sänkbara soffbord, men även bord för stående 
användning. Utifrån samtalet formades upp-

draget ”Skapa ett soffbord som kan byggas 
om till barbord med förvaringsmöjligheter”. 
Första veckans idéarbete med bland annat 
en workshop angående höj-/sänk- barhet 
resulterade i 5 olika idéer på lösningar. Veckan 
efter åkte vi ner till Tenzo på studiebesök och 
presenterade dessa idéer och diskuterade 
uppdraget. Här kom vi överens om det aktu-
ella Mission Statementet: 

”Designa ett höj-& sänkbart soffbord 
som erbjuder tillfredsställande 
upplevelse för den stilmedvetna 
konsumenten samt är anpassat för 
Tenzo ś tillgängliga material och 
produktion.”

Figur 2: Kontorsvägg (Gaversjö,2018)

Frågeställning: Vilka positiva och negativa aspekter finns  
       med Vitual Reality inom möbeldesign?
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Leverantören använder sig utav 2750x1830mm 
spånskivor samt 2750x1040mm MDF i tjockle-
karna 16, 19, 25 och 38 mm som de CNC sågar 
ut till skivor för möbler.
Lackering av träkomponenter, paketering 
av möbelkomponenterna till fullständiga 
möbelpaket samt lagring sker i Tenzos fabrik 
i Smålandsstenar. Lackeringsmaskinen har en 
maxbredd på 1100mm och för placering av 
material i bredd krävs en spalt på ca 50mm 
mellan materialen. De beställda komponen-
terna plockas sedan ihop till möbelpacket och 
placeras på pall. 
Packeten placeras helst på EU-standardpall 
med storlek 1200x800mm, men i vissa fall 
används också specialpallar i storlekarna: 

• 2000x800mm 
• 1200x1000mm 
• 1200x1200mm

•  1200x1750mm,
• 1200x2000mm
• 1200x1230mm

Vid tillverkning av möbler och montering av 
beslag används ett antal standardiserade 
mått, bl.a. hålrader för gångjärn och expansi-
on (lådor mm.) placeras 37 mm bakom fronten 
på möbeln och med 256 mm mellanrum. Hå-
len i dessa rader borras med CC-mått 32mm. 

2.3 KOSTNADSDRIVARE
Från samtalet med produktionschefen Bo 
Petersson under Studiebesöket, 4.3.3 Studie-
besök hos Tenzo, kunde projektgruppen sam-
manlägga ett antal kostnadsökande poster 
vid utformning av en möbel: 

Val av material påverkar kostnaden genom 
materialet i bordsskivan (mdf kontra spånski-
va), materialet till benen (stål, massivträ, mdf/
spånskiva) och vilken ytbehandling som väljs 
till dessa (lack, faner, melamin-beläggning). 

Kostnaden från materialspill styrs av hur ef-
fektivt en skiva i standardstorlek kan utnytt-
jas. Då Tenzo köper sitt material färdigkapat 
från tillverkaren styrs priset av hur många 
komponenter som kan framställas ur en skiva. 

Beslag påverkar kostnaden framförallt 
genom graden av dess komplexitet, som 
exempel är beslagen för lådor med soft 
close-funktion cirka sju gånger dyrare än van-
liga lådbeslag. Något som genererar en ännu 
högre kostnad för slutkunden, i detta fall 
köparen av soffbordet. Detta kan motiveras 
med att de kan öka produktens funktionalitet 
och gestaltning och därigenom skapar ett 
mervärde för slutkunden. 

Montering ökar kostnaden på två sätt, dels 
genom den ökade arbetstiden och lönekost-
naden för att montera möbeln och dels ge-
nom att möbeln efter montering tar upp ett 
större lagerutrymme än tidigare, något som 
även påverkar punkten palleffektivitet. Enligt 
Tenzo(2018) är kunderna villiga att betala en 
premie för att få möbler färdigmonterade. 

Palleffektivitet styrs av storleken på möbeln 
och hur mycket plats den tar packad. Storle-
ken påverkar genom det eventuella behovet 
att gå ifrån en standardpall och istället an-
vända en annan, större pallstorlek, detta på-
verkar fraktkostnaden. Som tidigare nämnts 
i punkten montering påverkar även graden av 
montering denna punkt, en färdigmonterad 
möbel tar upp mer plats än en möbel i ett 
platt paket som kunden får montera själv. 

E-handel Varuhus

Figur 4: Underleverantörers utgångsmaterial (Gaversjö,2018)

Figur 5: Fabrikens produktionsflöde (Gaversjö,2018)

2. Kontext
I detta kapitel beskrivs information om Tenzo 
som är grundläggande för att förstå flera av 
de val som gjorts i projektet. Detta är infor-
mation om företags företagsidé, produktstil, 
produktion och kostnadsdrivare. 
Tenzo är ett svenskt privatägt möbelföretag 
med en affärsidé riktad mot trendiga möbler 
på den internationella marknaden, enligt Ten-
zo (2018) exporteras 95% till Europa och stora 
butiksåterförsäljare i bland annat Frankrike, 
Tyskland och Schweiz. 

2.1 HISTORIA
År 1934 i småländska Smålandsstenar började 
fabrikören David Johansson tillverka ett nytt 
bord, Fixbordet, ett funktionellt fällbord av 
trä, detta var starten för Tenzo. Från början 
specialiserade sig Tenzo på möbler tillverkade 
av trä och gick under namnet Träspecialisten 
Möbel AB. Efter ett par år bestämde de sig att 
byta namn, då namnet inte längre reflektera-
de företagets profil. Träspecialisten som från 
början var en specialist inom trätillverkade 
möbler hade år 2007 blivit ett internationellt 
företag som breddat sin expertis med lacke-
ring och färglära. Idag heter företaget Tenzo 
AB och utvecklar, producerar samt säljer 
möbler över hela Europa med basen kvar i 
Smålanstenar. (Tenzo, 2018)

2.2 PRODUKTIONSTEKNISK 
PRODUKTDESIGN

Under studiebesöket, 4.3.3 Studiebesök hos 
Tenzo, talade Tenzos produktionschef Bo Pe-
tersson om produktionen. Under denna rubrik 
presenteras det vi fick ta del av.
Tenzo har ingen egentillverkning utan beställer 
möbelkomponenter från underleverantörer. 
Underleverantörerna formar artiklar av MDF-/
spån-skivor och solidträ färdiga för lackering 
av Tenzo. 

Fanerat material, monteringsmaterial och 
beslag levereras färdigt för paketering.
Fabriken i Smålandsstena lackerar träkompo-
nenter, paketerar ihop de olika möbelkompo-
nenterna till färdiga möbelpaket och lagrar 
paketen. Dvs, Tenzo producerar mot lager 
för snabba leveranser. Allt fler ordrar beställs 
över internet vilket resulterat i utveckling 
av förstärkta möbelpaket och nya lösningar 
för att hålla allt på plats i paketen. De flesta 
paket fabriceras så platta som möjligt men ett 
mervärde hos kunderna av färdigmonterade 
paket har resulterat i att vissa nya möbler 
exporteras färdigmonterade. 

För att minimera materialkostnaden från 
underleverantörerna av spån/MDF-skivor op-
timeras användningen av utgångsmaterialet. 

Figur 3: Kollage; Möbelföretaget Tenzo (Gaversjö,2018)
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2.4 PRODUKTSTIL
Tenzo samarbetar med externa designers för att arbeta fram nya möbelkollektioner men tar 
även till viss del fram möbler internt. Det är minimalistisk, nordisk design med mycket trä och 
fokus på färg och textilmaterial. Tenzo har nära kontakt med återförsäljarna angående efter-
frågan från marknaden och besöker möbelmässor runt om världen för framtidsanalys. Mode i 
olika länder vad gäller funktioner, färg, form och material används sedan i utvecklingsarbetet 
av möblerna. 
Säljchef Anders Roos förklarar under Studiebesöket, 4.3.3 Studiebesök hos Tenzo, att det är svårt 
att konkurrera med Ikeas billiga platta möbelpaket. Vidare säger han att Tenzo istället riktat 
sig mot mer trendmedvetna konsumenter som är beredda att betala mer för t.ex. färdigmon-
terade möbler, bättre beslag eller ett företag med genomgående trendiga möbelkollektioner.

Figur 6: Tenzo skänkar, bord och stolar, (Tenzo, 2018)
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kas av de stora tillverkarna och att skillnaden 
i produkter eller mervärdet i en produkt, för 
att stå ut ifrån konkurrenterna, finns i nöjet av 
användningen. 
Åsa Wikberg Nilsson (2018), utbildningsan-
svarig för Teknsik design på Luleå tekniska 
universitet, indikerar på vikten av användar-
centrerad design i denna form när hon citerar 

“designgurun” Donald Norman(2004) på 

Luleå  tekniska universitets hemsida – 

3.2 EMPIRISK ESTETIK
För projektet är det relevant att se närmare 
på varför vi väljer en produkt, detta genom 
att undersöka hur valet påverkar vår egen 
självbild och vilka signaler vi med valet skickar 
ut till vår omgivning.

En av de vanliga användningarna för termen 
estetik är empirisk estetik som avser biologis-
ka, psykologiska och sociologiska faktorers 
påverkan av en upplevelse. (Nationalencyklo-
pedin, 2018)  

Patrick Jordan (2000) hävdar att många 
produkter har roll som ’sociala accessoarer ’ 
och hjälper eller genererar en viss image. Han 
beskriver att vi vill äga och använda produkter 
som stämmer överens med vår självbild, hur 
andra ser dem eller hur vi önskar att andra ser 
dem. Han menar att social livsstil har signifi-
kant påverkan av vilken estetiska vi tycker om, 
de som söker en mysig familjelivstil tenderar 
att spendera sina pengar på mer ”säker” es-
tetik medan en person med mer vågad livsstil 

dras till liknande estetik. Vidare hävdar han 
att vad som ses som säker estetik förändras 
såklart, i mitten av 1900 talet sågs starka fär-
ger i hushållsprodukter som vågade, för dem 
ute efter innovativa och roliga produkter. Sen 
dess har dessa produkter blivit norm och de 
mer innovativa designprodukterna tenderar 
att använda färg mer subtilt. (Jordan, 2000)     

Rune Monö beskriver i boken Design for Pro-
duct Understanding, förutom vad vi upplever 
genom synen, har känslan av till exempel yt-
struktur, vikt och balans eller doft betydelse 
för oss. Vidare beskriver han att de står för 
något mer än vad det är, vi associerar dem till 
någonting och är därför av intresse för en de-
signer. Slutligen beskriver han, för att designa 
en produkt med avseende på människans alla 
sinnen måste designern besitta kunskapen 
av de grundläggande elementen, från linjer 
och ytor till akustiska vibrationer och lukt. En 
förståelse för hur människan avläser, förstår 
och tolkar en gestaltning (Monö, 1997).

3.2.1 AFFORDANCE
Affordance påverkar vår upplevelse gentemot 
produkter, och är därför relevant för projektet. 
Projektgruppen hittar ingen klar översättning 
till ordet men det kan slarvigt översättas till 
användningsmöjligheten enligt User Experi-
ence designer Jonas Söderström (Söderström, 
2014) .

James J. Gibson introducerade affordance år 
1979 med en betydelse som refererar både 
till omgivningen och djuret. Han menar en 
komplementär mellan omgivningen och 
djuret som är en kombination av egenskaper 
hos någonting och dess ytor i korrelation med 
djuret. (Gibson, 1979) För Gibson är affordanc-
es relationer som finns naturligt, de behöver 
inte vara synliga, kända eller önskvärde, de 
existerar oavsett. (Norman, 1999)
Donald D. Norman har en smalare syn på 

affordance, han menar på att affordance är 
en relation mellan egenskaper av objekt och 
förmågan hos användaren att avgöra hur 
objektet kan användas. Han menar att när 
vi konfronteras med ett nytt objekt tar alla 
sinnen tillsammans fram en varsebild om hur 
objektet används. Vidare förklarar han att syn, 
ljud, lukt, beröring, balans, kinestetisk, ac-
celeration, kroppsposition m.m. bestämmer 
tillsammans våra uppfattningar utan behov 
av intern bearbetning eller kognition.
Norman fortsätter, för designers är oftast 
synligheten en kritisk aspekt för att ge starka 
ledtrådar till möjliga operationer med objekt. 
Han förklarar att en platt platta monterad på 
en dörr ger tecken att trycka, knoppar och 
handtag till att vrida, skjuta eller dra. Norman 
menar att affordance som sagt är möjlig 

3. Teori-& informationsinsamling
I detta kapitlet presenteras den teoriundersökning som ligger till grund för projektet. I kapitlet 
finner du information om vad Teknisk Design är, hur produktval påverkar oss, samt hur vi upp-
fattar form och färg. 

3.1 TEKNISK DESIGN
Detta examensprojekt är det avslutande 
arbetet i högskoleingenjörsutbildningen 
Teknisk design på Luleå tekniska universitet. 
I utbildningen finns inriktningarna Pro-
duktionsdesign och Produktdesign, detta 
arbete rör Produktdesign och nedan följer 
en klarläggning av området. (Luleå tekniska 
universitet, 2018)

Johannesson, Persson och Petersson (2013) 
beskriver att Teknisk design syftar till gräns-
området mellan konstruktion och design, 
en ny typ av ingenjörer; designingenjörer. 
Vidare förklaras att det har försökt ges en 
strikt och kortfattad definition av begreppet 
design, men den allmänna uppfattningen 
är att begreppet är mångfacetterat och får 
olika betydelse i olika sammanhang. De 
specificerar att ordet design, använt i rena 
konstruktionssammanhang syftar oftast till 
produktens mätbara, tekniska egenskaper 
av komponenter i systemet. De specificerar 
också att ordet design kan syfta till produk-
tens upplevda egenskaper t.ex färg, form och 
användbarhet. 

Ordet kommer från början från det latinska 

ordet designare och hade då betydelsen 
märka ut, indikera, bestämma. (Monö, 1997) 
Baserat på denna betydelse skulle man kunna 
säga; att designa är att göra saker förståeliga. 
(Krippendorff, 1989)

Bryan Lawson (2005) beskriver i boken How 
Designers Think att det är viktigt för en desig-
ner att vara både tekniskt kompetent och ha 
en utvecklad estetisk förståelse. Han utveck-
lar att avstånd, rymd, form och linjer, men 
också färg och textur, är en produktdesigners 
verktyg och hantverk. Slutligen klargörs att 
dessa parametrar alltid kommer vara synliga 
i slutprodukten för användare, även ifall de 
interageras med eller inte. Frascara (2002) 
skriver att produktanvändare har blivit allt 
mindre villiga att acceptera bristfällig använ-
darvänlighet i produkter och detta resulterar 
i att användarcentrerad design blivit en 
betydande parameter på tillverkares agenda 
och en grundläggande kompetens för en in-
dustridesigner. Green & Jordan (2002) menar 
att dålig design i denna aspekt sällan tillver-

” It is not enough that we build 
products that function, that are 
understandable and usable, we also 
need to build products that bring joy 
and excitement, pleasure and fun, 
and, yes, beauty to people’s lives.”
          - Donald Norman  

Figur 8: Kaffe, (Holmström, 2018)
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3.2.4 FÄRG
DeLong & Martinson (2012) säger i boken 
Color and Design att design är konsten att 
använda kunskap om hur människor tolkar, 
upplever och relaterar till världen runt oss. 
De fortsätter, att ta in färg är nödvändigt för 
att se och grundläggande för vår överlevnad. 
DeLong & Martinson skriver `color is what we 
see: to see color is to see .́ Världen av färger 
är komplex och dynamisk, färger har många 
sensitiva kvalitéer som vi upplever naturligt. 
Precis som alla våra upplevelser tas färger 
in och förstås på olika nivåer, från den mest 
grundläggande mänskliga uppfattningen till 
snabba växlande kulturella trender. (DeLong 
& Martinson, 2012)

Boken Färglärans grunder av Asbjørn Gunder-
sen, Dag Kjernsmo och Bjørn Reinhardtsen 
(1996)  förklarar att färger uppstår mellan ljus 
och mörker samt att färger har egenskaper 
som påverkar oss olika. Vidare skriver de att 
från tidens begynnelse har dygnsrytmens 
färger varit bestämmande för vårt sätt att 
vara och reagera, där de blå färgerna sig-
nalerar natt vilket lugnar oss medan de gula 
färgerna signalerar ljus och liv. Den blågröna 
färgen upplevs som kallast och ger känslan 
av oåtkomlighet, medan den röd-orangea 
upplevs som varmast och har motsatt effekt. 
(Gundersen, Kjernsmo, & Reinhardtsen, 1996)

Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo och 
Bjørn Reinhardtsen fortsätter, den generella 
hållningspunkten för harmoniska färgsam-
mansättningar är att sammansättningen ska 
uttrycka en helhet, de tre färgegenskaperna 
kulörton, svarthet och kulörhet måste stäm-
mas av i ett riktigt förhållande till varandra. 
De förklarar att färger förändrar sig efter 
de färger de kommer i kontrast med 0ch att 
motstående färger i färgcirkeln, komple-
mentfärger, används som ligger så långt ut i 
cirkeln för att uppnå starka effekter. Vidare 
skriver de att dessa ”rena” färgkombinationer 
används t.ex. vid reklamskyltar för att dra 
till sig uppmärksamhet. De skriver också att 
komplementfärger längre in på färgcirkeln 
med mer avstämda färger kan skapa fina 
kompositioner.
 Vidare förklarar de att färgerna i en 
kvartscirkel av färgcirkeln har släktskap och 
kommer att harmonisera med varandra, 
dessa kan varieras med olika grader av svart-
het och kulör. De fortsätter, släktskapet kan 
också utvecklas till en halvcirkel men avseen-
de av en elementfärg, t.ex. rött.  En mittfärg 
på var sida av elementfärgen, dvs en rödgul 
och rödblå färg, kommer också harmonisera 
med varandra. (Gundersen, Kjernsmo, & Rein-
hardtsen, 1996)

interaktion mellan människan och omgivnin-
gen, vissa affordances är märkbara, andra 
inte. Han förklarar att märkbar affordance 
agerar ofta som tecken men kan vara tvety-
diga, tecken ska visa vad som är möjligt och 
kan göras med objektet, annars misslyckas 

de med sin funktion. Varje gång du ser en 
beskrivande skylt om hur du ska interagera 
med en produkt, t.ex om du ska trycka eller 
dra i en dörr, ser du på dålig design.(Norman, 
2013) 

3.2.2 GESTALTPRINCIPER
I tidskriften Journal of Humanities and Social 
Science förklarar Lisa Graham (2008) att 
gestaltteori ger logiska förklaringar för varför 
förändring i avstånd, timing och konfigura-
tion kan ha en väsentlig effekt på betydelsen 
av presenterad information. Hon förklarar 
ytterligare att trots att principerna är lätta 
att förstå, är de också mycket kraftfulla. Hon 
skriver att ignorera gestaltningens visuella 
teorier kan leda till oväntade tolkningar av 
läsaren. (Graham, 2008)

Rune Monö skriver i sin bok Design for Pro-
duct Understanding (1997) om gestaltningsla-
garna. Han skriver att Inom gestaltpsykologin 
pratar man om pregnans: ’enkelhet, balans 
och ”god form” samt uppdelning på figur och 
bakgrund. Relationerna mellan elementen 
får större betydelse för gestaltbildningen än 
elementen själva.’ För att greppa detta finns 
gestaltningslagarna (Monö, 1997):

3.2.3 FORM 
Att förstå hur form påverkar vår upplevelse 
och uppfattningen är en central del i projek-
tets designarbete.    

Enligt Rune Monö (1997) tolkar människan 
tecken i artefakter, även ifall vi inte förstår 
vad någonting skall användas till eller inte 
förstår varför tecknet är där, inser vi att någon 
har placerat det där av en anledning. Han vi-
dareutvecklar sitt resonemang, vi förstår vad 
artefakten gör när tecknet pekar på en funk-
tion som bjuder in till att utföra en uppgift. 
Vidare skriver han att utrycka sig är att berätta 
något om sig själv och vi uttrycker oss delvis 
genom de produkter vi använder, form kan 
manipuleras och skapas för att uttrycka en 
kvalité i produkten. Figur 10 visar på olika sätt 
hur form kan modifieras och ändra uttryck:

• Kloss 1 har ett neutralt tvärsnitt som kan 
modifieras till varierande uttryckning för 
människan. 

• Kloss 2 utrycker stabilitet med en bredare 
bas och signalerar att den är svår att tippa 
över. 

• Kloss 3 avfasade kanter framstår som 
kompakt och detta på grund av att den 
uppfattas som rundare, formen vi upp-
fattar som mest kompakt. Alternativt 
kan det också bero på att de imaginära 
linjerna från avfasningen, som möts ut-
anför kuben, gör att formen upplevs som 
sammanhållen.

• Kloss 4 uttrycker viss lätthet med sina 
försänkta kanter och resulterande skugg-
ning.

• Kloss 5 framhäver flexibilitet med varie-
rande höjd av kanter och ses som manipu-
lerbar för olika situationer.   

Närhetslagen, enligt lagen sammanfogas 
de delar med minsta avstånd

Slutenhetslagen, linjer som sammanfogas 
till en area skapar en helhet, gestalt.

Likhetslagen, element med gemensamma 
egenskaper hör ihop och skapar på så sätt 
en gestaltning.

Goda kurvans lag, människan urskiljer en 
ordnad gestaltning i ett arrangemang 
genom  jämnt krökta linjer eller konturer.

Ytfaktorn, människan upplever gestaltning 
tydligare ju mindre det slutna området är.

Symmetrifaktorn, symmetri gör att 
människans upplever att de symetriska 
elementen hör ihop

Den gemensamma rörelsens lag, 
gemensamma rörelsen hos element gör att 
de framstår att höra ihop.

Erfarenhetsfaktorn, människan kopplar 
ihop gestaltningen med en från tidigare 
erfarenheten.

Figur 9: Gestaltningslagarna, (Gaversjö, 2018)

Kloss 1

Kloss 2

Kloss 3

Kloss 4

Kloss 5

Figur 10: Formexempel, (Gaversjö, 2018) 
Figur 11: Färgcirkel, (Gaversjö, 2018)
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4.2 PROCESSIMPLEMENTERING
Projektet är indelat i stegen Informationsin-
samling, Idégenerering, Konceptgenerering 
och Konceptutveckling. Projektet har till stor 
del varit agilt, de metoder som används för 
att nå målet i de olika faserna har valts utifrån 
de förutsättningar som finns i den specifika 
situationen. Nedan beskrivs hur processen 
har sett ut.

Arbetet börjar med informationsinsamling 
genom en workshop, studiebesök, nutidsana-
lys och ostrukturerade intervjuer för att skapa 
en förståelse för området. Undersökningen 
ligger till grund för projektet. Här studeras 
uppdragsgivarens förutsättningar, företagets 
tidigare produkter, analys av liknande produk-
ter och konsumenters tycke. Denna kunskap 
sätter utgångspunkten för idégenereringen i 
rätt riktning.

Idégenereringen började med brainstorming 
och braindrawing som sedan gick vidare till 
kartongmodellering, detta var en iterativ 
process. Brainstorming och braindrawing 
är ett naturligt och snabbt sätt att komma 
på och analysera nya obearbetade idéer. De 
idéer med säregen idealitet som tycks fung-
era arbetas vidare med genom prototyper. 

Prototyperna byggdes i kartong eller MDF, 
skala 1:10 eller 1:5, för att skapa en överskådlig 
bild över proportionerna i alla tre dimensioner. 
Genom att bygga prototyper arbetas också 
med sekundära komponenter i designen som 
i första skedet kanske inte reflekteras över, 
såsom ytor som inte syns i skissperspektivet 
eller klass B och C ytor. Detta arbete ger ut-
rymme tidigt i processen till modifikationer av 
idéerna och ett initialläge för nya idéer. Proto-
typerna modellerades sedan upp digitalt.

Konceptgenereringens utgångspunkt är 
uppmodellering i CAD program. Cylinder-
former, radier och mer verklighetsenliga 
tjocklekar kan arbetas med, något som inte 
är möjligt i kartongprototyperna. Koncepten 
kan tidseffektivt modelleras i olika versioner 
med skilda komponenter samt visualiseras 
med färger och material.
Konceptutveckling är där konceptet som 
valts vidareutvecklas genom att se till detal-
jaspekter som mått och färgsättning. Här 
fokuseras också på paketeringsmöjligheter 
och utnyttjande av underleverantörens skiv-
material vid produktion.

4. Metod & implementering
Detta kapitel beskriver och förklarar projek-
tets process. Vilka produktutvecklingsmeto-

der som använts, varför de används och hur 
de har implementerats i processen. 

4.1 PROCESS
Arbetet utförs enligt human centered design 
(HCD) processen. Detta är inte en perfekt
linjär process utan varje projekt har sin egen 
kontur och karaktär (IDEO.org, 2015). 
Detta betyder att processen ser olika ut 
beroende på vem som använder den, det 
gemensamma temat är en itererande process 
av observationer, generering, prototypande 
och testande. 

Processen fokuserar på att se till att människ-
ors behov är uppfyllda, att den resulterande 
produkten är förståelig, användbar, utför de 
önskade uppgifterna och att upplevelsen av 
användning är positiv och trevlig. 
(Norman, 2013)
Hur processen implementerats beskrivs i 4.2 
Projektplanering.
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Figur 12: Utvärdering i Virtual Reality, (Gaversjö, 2018) 

Figur 13: Användarcentrerad designprocess [Human centred design], (Gaversjö, 2018) 

Figur 14: Projektets väg, (Gaversjö, 2018)
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Inledande ostrukturerade intervjuer hölls 
i slutet av informationsinsamlingen med 
8 personer jämnt fördelat i åldersspannet. 
Syftet  var att utveckla en bredare förståelse 
av användning samt önskad utformning, 
över ett större åldersspann. Intervjuerna var 
byggda på den information som samlats från 
workshopen, se 5.1.4 Workshop, med målet 
att undersöka om efterfrågan var samma för 
personer med större inkomst, mer erfaren-
heter och en annan livssituation.

Även möbelförsäljare från EM Home, Svenska 
Hem och BoConcept intervjuades i detta 
skede, eftersom de dagligen har kontakt med 
kunder som är ute efter soffbord. Med denna 
källa är målet att få kännedom över vilka tren-
der som finns, åt vilket håll trenden går och 
vad som frågas efter. Se resultat under rubrik 
5.1.5 Ostrukturerade intervjuer.

Utvärderande ostrukturerade intervjuer 
genomföres även i slutet av idégenereringen 
med 12 personer, där medelåldern bland de 
intervjuade var approximerat 45 år. De in-
tervjuade fick se renderade bilder på idéerna, 
ta ut 2 favoriter och motivera varför just de 
idéerna var deras favorit. 
Målet med dessa intervjuer var idéfeedback 
från en äldre generation, till skillnad från feed-
backen från Virtual Reality användartesterna, 
4.3.7 Utvärdering Virtual Reality, som är riktad 
mot en yngre generation. Se resultat under 
5.1.5 Ostrukturerade intervjuer.

4.3.3 TENZO STUDIEBESÖK
Studiebesöket involverar fabriksvandring 
med produktionschefen, utfrågning av kon-
struktionsavdelningen och genomgång av 
möbler i utställning med affärschefen.

Fabriksvandringen är en genomgång av 
tillverkningsprocessen från inköp till färdigt 
paket ut. I detta ingår ingående parametrar till 
underleverantör och dess påverkan av prisbild, 
mått för fabrikens maskiner samt beslag- och 
förpackningsdesign.
Utfrågningen av konstruktionsavdelningen 
går ut på att införskaffa kunskap kring stan-
dardmått inom beslag och skrivmaterial.
Genomgången av produkter i utställningen 
fokuserar på vad som finns i sortimentet idag, 
upplevda trender på marknaden, företagets 
kunder och affärsidé. 

Syftet med studiebesöket är att skapa en 
insikt i Tenzos företagssituation, från kund-
kontakt till produktionspaketering av pro-
dukter. Syftet är också att knyta kontakter 
på de olika avdelningarna som kan bollas med 
under projektet, förstå vilka kunderna är samt 
snappa upp upplevda trender.
Målet med den samlade kunskapen inom 
produktionsprocessen är att anpassa pro-
dukten till produktionen. Detta gör bordet 
realiserbart och förenkla de sista stegen av 
utvecklingsprocessen för Tenzo. Utöver detta 
har studiebesöket också målet att generera 
kunskap om företagets kundbas, stil och 
affärsidé

4.3.4 NUTIDSANALYS
För att studera de alternativ som existerar 
på marknaden idag genomfördes en nu-
tidsanalys av soffbord med höj- och sänkbar 
bordsskiva. De undersöktes utifrån hur höj 
och sänkningen utfördes. Då de inte verkar 
ha slagit igenom i Europa ännu genomfördes 
undersökningen på de amerikanska hemsi-
dorna Wayfair och Amazon. Två bord gick att 
återfinna hos en lokal möbelhandlare, dessa 
studerade gruppen på plats. Denna analys 
presenteras i 5.1.1 Nutidsanalys av höj- & 
sänkbarhet.

4.3.5  INTERIÖRTRENDSANALYS - 2018
För att kunna komma fram till ett bra projekt-
resultat behövs kunskap inom trender och 
nya riktningar. (Wikberg Nilsson, Ericson , & 
Törlind, 2015)
Interiöranalysen ställer i centrum målet att 
nå den ”stilmedvetna konsumenten”. Arbetet 
ska resultera i en trendig och modern möbel, 
insikt i trenderna som kommer inom interiör 
är då centralt. Trendanalysen fokuserar på 
vardagsrumsinteriören då det är miljön bor-
det kommer att stå i. I  3.2 Empirisk estetik 
beskrivs om hur trender påverkar våra val och 
därmed denna analys signifikans. 
Analysens syfte är att skapa förståelse över 
de trender som kommer inom vardagsrums-
interiör och den kontext soffbordet uttrycker 
sig i. Målet är att genom denna analys designa 
ett bord som passar i denna kontext, är att-
raktiv på marknaden framöver och därmed är 
stilmässigt anpassad till baskunden. 

4.3 METODER FÖR TEORI & INFORMATIONSINSAMLING
Teori och informationsinsamlig från användare är en central del för att skapa förståelse för an-
vändares behov och preferenser, detta är vad den användarcentrerade designprocessen bygger 
på. Men information som skapar förståelse för situationen, både i nutid och framtiden, behövs 
också för att designa ett modernt soffbord. Under denna rubrik presenteras de metoder som 
använts för denna insamling.

4.3.1 WORKSHOP
En workshop är ett möte mellan personer, med 
eller utan koppling till projektområdet, där 
de utforskar områdets kreativa möjligheter 
och olika lösningar på identifierade problem. 
(Wikberg Nilsson, Ericson , & Törlind, 2015)

Syftet med workshopen var att undersöka 
den allmänna inställningen till olika lösningar 
på höj- och sänk-barhet samt vad som är vik-
tigt för användare i ett soffbord. Målet var att 
skapa en avslappnad stämning och en öppen 
diskussion mellan oss och workshop-med-
lemmarna. Detta genom mindre grupper, där 
varje person får utrymme för att uttrycka sig 
och tillgång till skiss- och modellbyggnads-
material för att på ett kreativt sätt kunna 
uttrycka sig. 
Workshopen, delad i fem grupper med 3-5 
studenter i 20-25 årsåldern i varje grupp, star-
tas med en diskussion för att sedan övergå till 
att involvera skissande och modellbyggande. 
Den inledande diskussionen fokuserade kring 
vad som var viktigt med ett soffbord och vilka 
funktioner det bör innehålla. Därefter var 
de medverkande fria att utforska olika sätt 
att utforma soffbord genom skissning och 
wellpapp-modeller. Workshopen hölls med 5 
olika grupper där varje pass sträckte sig över 
1.5 timme.

4.3.2 OSTRUKTURERADE INTERVJUER
Det finns inget bättre sätt att förstå förhopp-
ningar, begär och förväntningar hos dem det 
designas för än genom att prata direkt med 
dem. Man kan lära sig mycket om en persons 
tankesätt, beteende och livsstil genom att 
prata med dem där de bor eller arbetar. (IDEO.
org, 2015)

I detta stycke redovisas delar av Robert Wood 
Johnson Foundation förklaring av ostrukture-
rade intervjuer skriven av Cohen (2006); 
I en ostrukturerad intervju har intervjuaren 
en tydlig plan i åtanke med diskussions-fokus 
och -mål. Detta guidar diskussionen. Det finns 
inte en strukturerad intervjuguide, istället 
bygger intervjuaren rapport med responden-
terna, vilket får respondenterna att öppna och 
uttrycka sig på egen väg. Frågor syftar till att 
vara öppna och formade så att intervjuaren 
har liten kontroll över informanternas svar.  
Ostrukturerad intervju rekommenderas när 
projektet utvecklat tillräckligt djup förståelse 
för situationen och ämnet för skapa en tydlig 
agenda för diskussionen. Uppfattningen skall 
fortfarande vara så öppen, för undersöknings-
området, att uppfattningen kan förändras av 
respondenternas svar på frågorna. Ostruk-
turerade intervjuer är en extremt användbar 
metod för att utveckla en förståelse för kultu-
rella aspekter, erfarenheter eller inställningar 
som inte är helt förstådda. Ostrukturerade 
intervjuer gör det möjligt att fokusera på ett 
visst ämne och kan ge möjlighet att testa 
och förtydliga förståelse, samtidigt som de 
fortfarande kan uppstå möjlighet till nya sätt 
att se och förstå. (Cohen D, 2006)

De ostrukturerade intervjuerna ägde rum på 
Luleå tekniska universitet med de anställda, 
lärare men även andra poster, genom att 
knacka dörr på kontor. De besökta approxi-
meras ligga i åldersspannet 35 – 55 år.

Figur 15: Workshop, (Gaversjö, 2018)
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4.4 METODER FÖR IDÉ- & KONCEPTGENERERING 
Här presenteras de metoder som använts för att skapa idéer och koncept. De presenteras i 
kronologisk ordning jämnt emot projektets process, men metoderna 4.4.2 Kartongprototyper 
och 4.4.3 CAD-prototyper har itererat tillbaka till 4.4.1 Brainstorming i mikrosessioner för 
diskussioner kring lösningsförslag.

4.4.1 BRAINSTORMING & BRAINDRAWING
Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törlind beskriver i boken Design: process och metod 
(2015) att brainstorming kan användas både för att bygga vidare från en befintliga idémängd 
och för att skapa nya idéer. Vidare skrivs det att brainstorming är en metod för att skapa ett 
stort antal idéer utifrån grundreglerna att; alla idéer är bra idéer, kritisera inte, ju galnare desto 
bättre, kombinera dessa idéer och kvantitet över kvalitet leder till en större idémängd och där-
igenom fler bra idéer. Brainstorming implementerades främst för att ta fram designriktlinjer i 
detta arbete.
I samma bok klargörs braindrawing, en metod som är väldigt lik brainstorming men använder 
sig specifikt av mediet skiss. Samma regler om kritik, kombination och kvalitet/kvantitet gäller 
även här för att skapa ett öppet och kreativt klimat. (Wikberg Nilsson, Ericson , & Törlind, 2015)
Syftet med metoderna är att snabbt generera idéer i grova drag och diskutera lösningar. Målet 
är att starta en diskussion kring designriktningarna som resulterar i ett brett omfång av poten-
tiella designlösningar.

4.4.2 KARTONGPROTOTYPER
Två olika metoder för att prototypa användes 
under arbetet; datorstödd modellering och 
traditionellt modellbyggande. 
King & Sivaloganathan (1999) beskriver 
modellbyggande som en möjlig konceptgene-
reringsmetod. Vidare hävdar de att modeller 
kan hjälpa designern att fokusera på det 
aktuella problemet, vidareutveckla lösningar 
och generera nya lösningsförslag. 
Syftet med det traditionella modellbyggandet 
var att, med de existerande idéerna och skis-
serna som bas, öka förståelsen för och iden-
tifiera problem hos de olika lösningförslagen. 
Målet är att rikta idéerna mot mer verkliga 
proportioner. Målet är också att med arbets-
gången i sin natur skapa nya tankebanor och 
insikter till omformning eller skapande av nya 
idéer som är mer verklighetsbaserade.

4.4.3 CAD- PROTOTYPER
I denna fas byggs koncept från idégenerering-
en upp i CAD. Konceptgenereringen har likt 
idégenereringen fokus på form. Valet att gå
över till datormodellering berodde på möj-
ligheten att enkelt kunna göra ändringar av 
modellerna. Här utforskades beslagsdesig-
nen, cylindriska former, radier/avfasningar 
och verklighetsenliga tjocklekar, något som 
inte var möjligt med kartong. Fördelen med 
detta arbetssätt är att koncepten tidseffek-
tivt kan modelleras i olika versioner jämfört 
med traditionellt modellbyggande, men 
skapar fortfarande en tredimensionell form 
att analysera. CAD-modellernas former kan 
sedan ansättas med önskade färger och ma-
terial för utvärdering. Modellerna skapades 
med programmen Siemens NX och Autodesk 
Alias. Dessa modeller användes även till 
användartester i VR vilket beskrivs i avsnitt 
4.3.7 Utvärdering i Virtual Reality. 

4.3.6 FEEDBACK AV IDÉER FRÅN TENZO
Idémodellerna skickades till Tenzo för feedback. Syftet var att företaget utifrån sin kunskap 
utvärdera de olika idéerna ur både ett stil- och produktionsperspektiv, vilka för- och nackdelar 
de ser i de olika modellerna. Målet med feedbacken var att undvika att skapa ett bord med en 
stil som inte speglar företaget, ett bord som produktionsmässigt är för komplicerat eller på 
andra vis är problematiskt utifrån företagets kunskap/prespektiv.

4.3.7 UTVÄRDERING I VIRTUAL REALITY
Bowman & McMahan (2007) anser att VR 
skapar en djupare och mer realistisk känsla för 
objektet som studeras än en 2D-bild på t.ex. 
en datorskärm. Detta beror på den ökade 
spatiala förståelsen som kommer från stere-
obilder och att den projicerade bilden följer 
användarens huvudrörelser. 
Syftet med metoden var att skapa en bättre 
förståelse för de olika designförslagen, hur 
de upplevs i olika perspektiv och hur mått 
upplevs. Målet med metoden var att på ett 
tidseffektivare sätt än traditionellt modell-
byggande uppleva de olika designförslagen. 

Virtual Reality(VR) användes som utvärde-
ringsmetod av de olika CAD-modellerna i 
projektet, både internt inom projektet och 
externt med användare. I rummet där VR-ut-
värderingen/användartesterna hölls place-
rades en soffa. Designförslagen placerades i 
ett virtuellt vardagsrum med en soffa, skapad 
av Ojeda(2018) som hämtades från GrabCad. 
Den virtuella miljön anpassades så att den 
virtuella och fysiska soffan var samma höjd. 
Med VR- headset kan då de olika designför-
slagen upplevas från ett realistiskt perspektiv, 
både i soffa och med möjligheten att gå runt i 
rummet och studera soffborden.

VR-headsetet användes tillsammans med 
programmet Autodesk VRED,  i programmet 
reglerades vilket bord som presenterades 
och skivans position under utvärderingen av 
metodhandledaren. När alla bord analyserats  
och diskuterats i VR-miljön av de externa 
utvärderarna fick de utskrivna papper och 
postitlappar. Uppgiften var att skriva bra och 
dåliga aspekter med varje bord på lapparna 
och sätta på de utskrivna bilderna. Tanken 
med att utvärderarna skriver efter, istället 
för att det som sägs under VR-utvärderingen 
inregistreras, är att  bara de övergripande 
tankarna bokförs när en helhetsbild skapats. 
Slutligen skulle de 2 bästa idéerna  väljas ut. 
Metoden genomförs i de 2 utvecklingstadier-
na idégenerering och konceptgenerering.

• Idégenerering, tidiga idéer utvärderas 
med stor spridning av form. Här fokuseras 
på tycke kring utformning och tillkom-
mande funktioner. Utvärderingen hölls 
både internt och externt med 5 personer 
i 20-25 års åldern. 

• Konceptgenerering, Omarbetade idéer 
utvärderas i slutet av idéfasen. Här utvär-
deras de nya idéerna som baserats på de 
tidigare utvärderingarna både internt och 
externt av 4 personer med jämt fördelat 
spann mellan 20 - 40 års ålder.

Figur 16: Virtuell miljö , (Gaversjö, 2018)
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten från momenten i arbetet, resultaten presenteras utifrån de 
olika faserna där metodresultat och de kritiska val som gjorts redovisas. Kapitlet går igenom 
både faserna och de använda metoderna som ligger till grund för det slutliga resultat.

5.1 RESULTAT FRÅN TEORI- OCH INFORMATIONSINSAMLING
Här presenteras den information som samlats, tolkats och sammanfattats under projektets 
gång.   

5.1.1 NUTIDSANALYS AV HÖJ -& SÄNKBARHET
Två olika mekanismer för att möjliggöra höj- 
och sänkbarheten har undersökts; då bord 
med dessa lösningar såldes i en möbelaffär 
inom nära avstånd till projektet. Dessa me-
kanismer var fyrlänksgångjärn och gasfjädrar. 

Fyrlänksgångjärnen fanns i en mängd olika 
utformningar, vissa med en konventionell 
fjäder, vissa med en gasfjäder och vissa oas-
sisterade. Grundprincipen för dess funktion 
var dock densamma. Till skillnad från dessa 
gångjärn som ”svingar” upp bordsskivan lyf-
ter gasfjädrarna skivan i en riktning, antingen 
rakt uppåt eller snett uppåt mot användaren. 
Gasfjädrarna kompletteras med skenor som 
tar upp krafter längs andra riktningar än gas-
fjäderns längsriktning.

Under analysen besöktes BoConcept som 
är återförsäljare av två höj- & sänkbara bord, 
Chiva och Barcelona (figur 19 & 20) av Morten 
Georgsen.

 De två borden använder olika lösningar 
för höj- och sänkbarheten av bordsskivan, 
Chiva använder fyrlänksgångjärn, figur 19, 
medan Barcelona, figur 20, använder låsbara 
gasfjädrar. Den senare lösningen möjliggör 
steglös höjdjustering av bordsskivan medan 
den första enbart har två positioner, nedfälld 
eller uppfälld bordsskiva. 

Chiva har gångjärn utrustade med skruvfjäd-
rar för att underlätta lyftet av bordsskivan, 
detta ledde till en mjuk och lätt rörelse för 
användaren.
Gångjärnens utformning, att de tippar förbi 
mittpunkten mot ett stopp, leder till att de 
självlåser i uppfällt läge och att bordsskivan 
måste lyftas en kort sträcka för att kunna fäl-
las ner. Som figur 17 visar går inte förvaringen 
under skivan att komma åt ifrån den position 
som bordskivan höjs och används från, utan 
användaren får öppna och gå runt bordet för 
att komma åt det som förvaras i bordet. 
Den affordance, 3.24 Affordance, Chivas har 
visas inte och kanten på skivan är svår att 
komma åt , framförallt när bordet skall höjas 
med en hand.  

Barcelona är, istället för gångjärn, utrustat 
med låsbara gasfjädrar. Dessa möjliggör en 
steglös höjdjustering av bordskivorna men 
verkar ha lett till ett antal problem som iden-
tifierades vid undersökningen. Bordsskivorna 
åkte upp snabbt om de inte hölls fast när 
spärren för gasfjädern trycktes in. Bordet gled 
på golvet när användaren försökte skjuta ner 
bordsskivorna till en lägre nivå. 
Båda dessa problem går troligtvis att härleda 
till användandet av för starka gasfjädrar, samt 
i det sistnämnda fallet golvmaterialet i buti-
ken. Det är möjligt att bordet inte glider om 
det är placerat på en matta eller liknande.

Undersökningen visade på att fyr-
länksgångjärn var den vanligaste lösningen. 
122 st bord studerades, av dessa hade 3 st 
gasfjädrar, 2 st saxben, 2 st höjdes med en 
stor skruv och resterande 115 st hade fyr-
länksgångjärn. 

Undersökningen gjordes på hemsidorna Way-
fair(2018) och Amazon(2018). 

5.1.2 NUTIDSANALYS
Nutidsanalysen av soffbord upptäckte en viss skillnad i trender mellan olika länder men överlag 
visade den på liknande former, färger och material. Framförallt på vit, svart, trä och metall i 
olika kombinationer. Sett till form hade borden en väldigt geometrisk grundform, kvadratisk 
eller rektangulär. De upplevdes som väldigt

Figur 17: Resultatkollage, (Gaversjö, 2018)

Figur 18: Fyrlänksbeslag (Gaversjö, 2018)

Figur 19: Chiva, (Gaversjö, 2018)

Figur 20: Barcelona, (Gaversjö, 2018)

Figur 21: Kollage nutidsanalys, (Gaversjö, 2018)

 ”klossiga”.
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Leatrice Eiseman, verkställande direktör för 
Pantone Color Institute beskriver trenden på 
Internationella Hem- & Hushållsproduktupp-
visningen i Chicago (Cameron, 2018);  2018 
kommer mer intensiva färger i stället för 
pasteller. Något som tidskriften Thrive Global 
(Cameron, 2018) också beskriver från möbel-
mässan i Milano.
 Enligt Eiseman kommer primärfärgerna göra 
en återkomst med roliga färger som ljusgul, 
lime klubba och klein blå. “Människor be-
höver stanna och le” - Eiseman. Den 
subtila nyansen Millenium rosa ger oss styrka, 

“Rosa har utvecklat mer makt än någonsin 
tidigare,” sa Eiseman.

Enligt Elisabetta Rizzato på Italian Bark (Riz-
zato, 2018) visade inredningsutställningarna 
vid årets möbelmässa i Milano att det sker 
ett skifte mot ljusa och starka nyanser och 
beskriver detta skifte som en “återgång till 
80-talet”. Den Filippinska tidskriften Palay 
(Thomas, 2018) förklaring av färgerna från 
Milano är varma och jordiska färger, där de 
mest populära nyanserna var vattenmelonröd, 
smaragdgrön och svart skog.

Verderesidences.com (Admin_Abilgroup, 
2017) färganalys från Milanos Möbelmässa 
2017 summeras i varma och jordnära färger 
som burgundyröd, gurkmeja, senapsgult, 
papayaorange och kleinblå. Färgerna med  
stormig närvaro bryts av mot lugnare toner 
av milleniumrosa, salvia-, selleri- och avoka-
do-grönt. Ultraviolett, beskrivs som en provo-
cerande och tankeväckande nyans av lila har i 
övrigt också kallats Årets Pantone-färg 2018 
enligt Verderesidences.com. De många flam-
boyanta nyanserna betecknar återgången på 
åttiotalet. 
TheFurniturepractice.com (TheFurniture-
Practice.com, 2018) beskriver utifrån Stock-
holms möbelmässa 2018, den traditionellt 
skandinaviska stilen har varit blek och ljus, 
men detta året noteras djupare, djärvare 
nyanser och starka accentfärger. Luca 
Nichetto presenterade på mässan en vackert 
varm färgpalett i sitt “Ratatouille” -schema 
för 2018 Design Bar, med en kombination 
av mjuka neutrala och rika jordartade toner. 
Fritz Hansen och Lightyears presenterade ett 
nytt sortiment av rika, jordartade färger för 
Caravaggio Pendent-serien och debutmärket 
Warm Nordic innehöll en palett av djupröd, 
apelsin och brunhåriga tyger. 

Burgundröd Gurkmeja Senapsgult Papayaorange

Kleinblå

Milleniumrosa Ultraviolett

Salviagrönt AvocadogröntSellerigrönt

Luca Nichetto 

Fritz Hansen 

Warm Nordic 

5.1.3 INTERIÖRTRENDSANALYS 2018

Den franska online-inredningsbutiken Pib har 
analyserat trender på Milanos möbelmässa 
(Valk, 2017) och säger att nyckelingrediensen 
i 2018 vardagsrumstrend är komfort. Att 
vi till exempel kommer att se låga, fluffiga 
och krökta soffor, plumpa former och mjuka 
materialmöbler som kommer det att vara en 
glädje att spendera tid på. De har också sett 
en interiörtrend på supersized möbler, där 

“desto större desto bättre” kommer att vara 
ledorden. The New York Times (Lasky, 2017) 
och Verderesidences (Admin_Abilgroup, 
2017) beskriver samma trend från Milano och 
Tenzos säljchef  Anders Roos har också märkt 
av supersized trenden, framförallt från deras 
återförsäljare i Belgien.
Pib fortsätter, 2018 kommer modern inred-
ning och möbelstilar att ha huvudtemat färger 
och organisk stil. 
Naturliga element och mörka naturliga färger 
blir populära i moderna interiörhusstilar och 
på trendiga interiörer.

IdealHome (Tamara, 2018) beskriver hur 
mörka trätoner återupplivas år 2018 med 
retroglamour och tar fram ett nytt grepp på 
modern lyx.

Stockholm Furniture & Light Fair (Stockholm 
Furniture & Light Fair, 2018) har infallsvinkeln 
att interiörtrenderna de senaste åren har 
både sett till det förflutna och framtiden. Det 
har blivit ett ökat intresse för grundläggande 
naturliga material, såsom trä, metall, glas och 
läder samt hantverk gjorda av dessa mate-
rial. Bonava (bonava, 2018) som analyserat 
trender på Stockholm Furniture & Light Fair 
beskriver, likt i Milano, svällande och runda 
former som ”med sin oförutsägbarhet ska-
par dynamiska och inbjudande möbler som 
dessutom är bekväma och ofarliga för den 
stilkänsliga familjen”.

När man analyserar trender inom specifikt 
soffbord skiljer sig åsikterna bland källorna. 
Men vissa spanade trender är återkommande; 
ultra-låga soffbord, trä, marmor och glas är 
soffbordstrender som Tenzo beskriver och de-
las i uppfattning av flera inredningswebbsidor 
(TRENDIR.com, 2018), (coffeeandsidetables.
com, 2018), (medium.com, 2018).

Figur 22: Kollage; Möbeltrend 2018, (Gaversjö, 2018)

Figur 23: Färgtrend 2018 inom möbler, (Gaversjö, 2018)



21 22

5.1.4 WORKSHOP
Workshopen hölls på en avslappnad nivå och 
som resulterade i intressanta diskussioner. 
De fria tyglarna gjorde att workshopen vid 
vissa fall svängde över till förklaringar genom 
bilder på inspirationskonton i mobilen på 
sociala medier, istället för modellbyggnad i 
kartong. En positiv riktning då förklaringen av 
gruppmedlemmen tanke kunde visualiseras 
verklighetstroligt och därmed förståeligt. 
Dessa situationer resulterade i nyttig infor-
mation kring vad som tilltala individen, men 
även gruppen då bilden visades runt och 
diskuterades. 
Det fanns dock problem med den avslapp-
nade karaktären i workshopen. Grupper 
innehållande medlemmar med tidigare rela-
tion spenderade perioder av workshopen till 
samtal utanför fokusområdet.

• Workshopen visade på att bord med or-
ganiska former föredras, exempelvis IKEA 
Lövbacken, figur 25. Runda former, rent 
trä och enkla lösningar förespråkades ock-
så, figur 26 visar en lösning från Instagram 
som diskuterades i en av grupperna och 
figur 24 visar en formmässigt liknande 
lösning från en annan Workshopgrupp.

• De lite längre gruppmedlemmarna sökte 
också benutrymme vid val av soffbord, då 
de gärna har möjlighet att sträck ut benen.

• Workshopen visade också att soffbordet 
primärt användes till småelektronik till 
vardagsrummet som tv-kontrollen, men 
användes också till att äta vid eller som 
fotstöd. 

• Förvaring i soffbordet föredrogs inte då 
det blev en samling för oönskade föremål.

5.1.5 OSTRUKTURERADE INTERVJUER
De inledande intervjuerna visade att grup-
pen hade ett bredare synsätt på design av 
soffbord än workshop-gruppen:

• Småbarnsföräldrar ville inte ha skarpa 
kanter, liknande vad som visades i 
workshopen, men av anledningar kopp-
lade till barnens säkerhet. För dessa 
individer var också förvaring i soffbord ett 
problem, då det som förvarades spriddes 
över hela golvet av barnet. 

• Trä efterfrågas även i denna grupp. For-
mer är inte lika specifikt utmålade, utan 
specifikationer som vitbets eller specifika 
träslag fokuseras istället på. Vitbets 
beskrevs också av återförsäljaren på EM 
Home som populärt.

• Soffbord med stenskiva visar sig också 
vara en trend i intervjugruppen, specifikt 
marmor. Det allmänt kända bekymret 
med ringar efter koppar och glas beskrivs 
dock i flertalet fall. Butiksåterförsäljaren 
på EM Home och BoConcept beskrev 
också denna trend bland deras kunder.

• Återförsäljaren på Svenska Hem upplevde 
trenden av utåtlutande ben som den 
viktigaste trenden vid köp av soffbord hos 
deras kunder. 

Figur 25: IKEA Lövbacken (Jonas Dahlgren, 2018)

Figur 26: Tilltalande design från Instagram (Gaversjö, 2018)

Figur 24:Skiss från Workshop, (Gaversjö, 2018)
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5.2 RESULTAT FRÅN IDÉGENERERINGEN
Här presenteras det resulterande arbetet från Idégenereringsfasen. Tidiga val av avgränsningar, 
baserade på information- & teoriinsamlingen presenteras samt resultatet från de använda 
idégenereringsmetoderna.

5.2.1 RESULTAT FRÅN BRAINSTORMING & BRAINDRAWING 
Från brainstorming metoden diskuterades det fram att bordet skulle vara format på ett mer 
klassiskt sätt än de soffbord som finns på marknaden idag, 5.1.2 Nutidsanalys. Dessa bord 
uppfattas som klossiga och gruppen vill istället rikta sig mot en mer luftig skandinavisk design.
Med 2. Kontext och 5.1 Teori- och Informationsinsamling  i ryggen togs designriktlinjer fram, 
figur 27, dessa rör både aspekter som gör möbeln lönsam och tilltalande konsumenten vid köp 
samt användning:

Tilltalande design är den viktigaste parame-
tern för konsumenten, då tilltalande form-
språk gör konsumenterna intresserade av att 
analysera produkten. Organiska former visa-
de sig också vara ett genomgående tema från 
undersökningen, från användarundersökning 
till trendanalys. Då Tenzos kunder idag köper 
minimalistiska möbler, med noggrant utvalda 
kulörer, känns det naturligt att projektet tar in 
detta som parametrar. 
Användarvänlighet är en parameter som 
påverkar användarupplevelsen av möbeln. 
Att bordets funktioner är enkel att interagera 
med, både förvaringsmässigt & förflyttning 
av bordsskivan, upplever gruppen som något 
viktigt för helhetsbilden av bordet.. Under 
5.1.1 Nutidsanalys av höj -& sänkbarhet upp-
levdes bord med problem i användarvänlighet. 
Hur formen påverkar denna aspekt tas upp 
under rubrik 3.2.1 Form. 
Under de Inledande ostrukturerade intervjuer-
na talade en intervjuad om att hon hade unga 
barn, så det var viktigt för henne att bordet 
inte hade några vassa kanter. Detta behov är 
kopplat till den organiska formen i tilltalande 
design parametern. Det hon beskriver visar på 
hur användarvänlighet och tilltalande design 
kan harmonisera. 
Under Workshopen beskrev en längre delta-
gare att det för honom är viktigt med rum för 
benen, möjlighet att sträcka ut benen under 
bordet. Detta ses som en väsentlig aspekt i 
användarvänlighetensparametern och beho-
vet är en motpol till den klossighet som finns i 
de andra borden..

Kostnadseffektivitet är en annan parameter 
med stor betydelse, då tilltalande formspråk 
gör konsumenterna intresserade av produk-
ten gör kostnadseffektiviteten att prislappen 
är försvarbar. Kostnadseffektiviteten är direkt 
kopplad till de punkter som beskrivs i avsnitt 
2.3 Kostnadsdrivare, och påverkar både form 
och användarvänlighet.
MDF kan, till skillnad från spån, modifieras fritt 
då materialet har genomgående uppbyggnad 
av träfiber. Därför har gruppen valt att tidigt 
bestämma att materialet skall användas, som 
möjliggöra frihet i utveckling av idéer. MDF 
är också bra hållfasthetsegenskaper och är 
betydligt billigare än alternativet massivt trä.
Massivt trä är något workshopen, intervjuer-
na och interiörtrendsanalysen indikerat som 
omtyckt. Tenzo har även arbetat mycket i 
solidträ och har bra kontakt med dessa under-
leverantörer. Silidträ har därför valts till benen, 
som ger bordet ett annat uttryck än de på 
marknaden idag, 5.1.2 Nutidsanalys. 
Fyrlänksgångjärn är en av de vanligaste 
lösningarna på höj- och sänkbarhet i de stude-
rade soffborden. Lösningen är både ett billigt 
alternativ och användbart, se 5.1.1 Nutidsana-
lys av höj & sänkbarhet. Vi har därför avgränsat 
oss tidigt till att använda fyrlänksgångjärn.

Design
Parametrar

Organiskt form

Användarvänligt

Kostandseffektiv

Minimalistiskt

Tilltalande Design Rum för benen

Lättåtkomlig 
förvaring

Beslagsval

Material

Tillverkning

Typ av material

Utgångsmaterialsmått

Paketering
Montering

Enkel att höja

Inga vassa kanter

Fyrlänksbeslag

MDF

Solidträben

Färger

Figur 27: Designparametrar, (Gaversjö, 2018)
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Braindrawing-metoden blev kortvarig på grund av skissningen av organiska former var för 
tidskrävande. Mindre snedställning av de skissade linjerna misstolkades till slarvigt skissande 
och detta resulterade i problem med att framföra idéerna på ett effektivt sätt. Ett annat pro-
blem var osäkerheten kring proportioner, hur beslagen påverkade proportionerna av bordet. 
Av dessa anledningar gick projektet snabbt över till att bygga enklare prototyper och brainstor-
ming.

5.2.2 RESULTAT FRÅN KARTONG-PROTOTYPANDET
Prototyperna byggdes i kartong, skala 1:10, som skapa en överskådlig bild över proportionerna. 
Genom att bygga prototyper arbetas också med sekundära komponenter i designen som i för-
sta skedet kanske inte reflekteras över, såsom ytor som inte syns i skissperspektivet eller klass 
B och C ytor. Detta arbete gav utrymme tidigt i processen till modifikationer av idéer och ett 
initialläge för nya idéer. De idéer som presenteras i figur 24 är de resulterande idéerna från det 
konfessionella prototypbygget, kartongmodeller. Kartongmodellerna har dubbel bordsskiva 
där en del av den övre bordskivan höjs, den undre bordsskivan har urfrästa spår där beslagen 
löper. Tanken är att täcka hålrummet när bordet höjs så att inte det förvarade synliggörs, hål-
rummet som vanligtvis används till förvaring är problematiskt, se 5.1.1 Nutidsanalys av höj & 
sänkbarhet. Benen är tänkta att vara tillverkade i solitt trä och syftar till designriktlinjen trä. 
Borden är tänkta att vara 40 -50cm höga och 110 – 120 cm långa med varierande bredd.

Figur 28: Idéskisser, (Gaversjö, 2018)

Bordet på Figur 30 är det enda bordet som 
inte har några förvaringsmöjligheter med en 
baskropp gjord av pulverlackad plåt. Bordet 
arbetar med asymmetrisk bordskiva i MDF. 
Bordskivan är uppdelat i en uppfällbar och 
en stationär del som skiljs av en asymmetrisk 
delningslinje. Asymmetrin och de runda 
bordsbenen är tänkt att tillfredsställa design-
riktlinjen organisk form. 

 
Bordet på Figur 31 har cirkulära former i på 
kortsidorna, tanken är att detta bordet ska 
arbeta med en mer konventionell bordskiva 
och att de utåtlutande benen skall vara det 
stilmässigt utmanande. De utåtlutande 
benen utrycker tillsammans stabilitet med 
en bredare bas och signalerar att den är svår 
att tippa över, se 3.2.1 Form och 3.2.2 Gestalt-
ningslagarna. Bordet har en avlastningsskiva 
med lådor innehållande beslagen. Avlast-
ningsskivan stabiliserar upp bordet och skapar 
en mer enhetlig form.

 
Bordet på Figur 32 utgår från samma avlast-
ningsskiva och lådor för beslag som bordet 
på Figur 31. Bordskivan är lite mer kvadratisk, 
benen kortare samt tvär- och längsgående 
träbalkar bygger en kvadratisk form i höjd 
med avlastningskivan.

Bordet på Figur 33 är djupt och asymmetriskt 
med en undre skiva som kan användas som 
avlastningsyta. Bordet arbetar med bord-
skiva som är uppdelat i en uppfällbar och en 
stationär del som skiljs av en rak förskjuten 
delningslinje. Detta är ett asymmetriskt bord 
där det arbetas med raka kanter med avfasade 
hörn för att utforska om detta tillfredsställer 
designriktlinjen organisk form. 
Bordet har liknande borden på figur 31 & 32 
kvadratiska lådor för att gömma beslagen. 
Bordet har tre mycket lutande ben.

Figur 29: Kartongprototyper, (Gaversjö, 2018)

Figur 30: Idé med runda ben (Gaversjö, 2018)

Figur 31: Idé med ben upp till bordsskiva, (Gaversjö, 2018)

Figur 32: Idé med benranverk under avlastningskivan, (Gaversjö, 2018)

Figur 33: Idé med asymmetrisk kvadratisk form, (Gaversjö, 2018)
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5.2.3 RESULTAT FRÅN CAD- PROTOTYPANDET AV IDÉER
I denna fas byggs idéerna upp till CAD-proto-
typer. Det diskuterades fram att den lyftbara 
skivan borde vara ungefär 38-42 cm djup för 
en behaglig arbetsyta för t.ex. dator och tallrik 
med glas, men också för att minimera tyngd-
punktsförflyttningen av bordet när skivan 
fälls upp. En kraftig tyngdpunktsförflyttning 
kan leda till att bordet blir ostabilt eller till 
och med tippar i uppfällt läge. Även beslagens 
längd (335 mm, se Figur 34) när de är nedfäll-
da påverkar detta mått. Om delningslinjen 
skall vara placerad i mitten av skivan, som på 
kartongprototyperna, behöver bordet då vara 
minst 76 - 84 cm djupt. Borden gjordes om så 
att en större del av bordsskiva lyfts för att 
minska bordets djup. Med problemet i åtanke 
skapades även nya idéer på form. Genom 
att skapa kartongmodellerna i CAD kunde 
designen på varje idé specificeras. Olika radier 
eller avfasningar kunde testas, jämföra hur de 
olika tjocklekarna på skivorna påverkar mö-

belns uttryck och iterera designen i möblerna 
överlag. Samt testa den specifika lösningen 
hur beslagen skulle löpa i den undre delen av 
bordsskivan.

Under denna fas byggdes egna beslag som 
användes i CAD-prototyperna, se Figur 34. 
Utifrån dessa beslag kunde vissa minimi-mått 
för bordet bestämmas, avståndet mellan den 
övre och den undre bordsskivan behöver vara 
minst 83,5 mm, ska beslagen döljas i lådor 
måste dessa ha en bredd på minst 50 mm 
invändigt. Nedfällda blev beslagens längd 335 
mm, något som begränsade hur mycket den 
uppfällbara bordsskivan kunde hänga ut över 
en undre bordsskiva utan att storleken ökades 
på den övre allt för mycket. Större bilder och 
variationer på koncepten presenteras i bilaga 
3-17.

13 cm

15 cm

33,5 cm

83 cm

Figur 34: Mått på fyrlänksbeslag, (Gaversjö, 2018)

Figur 35: Holmström modellerar, (Gaversjö, 2018)
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Cittle, Figur 36, kommer från idéen på Figur 
32. I bordet döljs den vinklade delningslinjen 
i övergången mellan träskiva och lackad MDF. 
Bordet har en skarpt avfasad bordskiva för ett 
lättare uttryck och nedsänkta beslag i övre 
bordskiva. Nedsänkningen av beslagen gör 
det möjligt att minska bredden på beslagsur-
fräsningen i den undre markant. 

Irregular, Figur 37, utgår från idéen på  
Figur 33. Bordet höjer bordskivan snett och 
har tre olika varianter på ben; elliptiska, raka 
runda och lutande kvadratiska. Bordet har 
en bred urfräsning i den undre skivan för 
beslagen och stora kantradier som skapar ett 
tjockare uttryck av bordsskivan. 

Kobban, Figur 38, kommer från idéen på Figur 
31.  Kobban har ett mer traditionellt uttryck 
med sina ben och har likt Cittle en nedsänk-
ning i övre bordskivan för beslagen, som 
resulterar i en smalare beslagsutfräsning i den 
undre skivan. Skiv-materialet är avfasat för 
en lättare uttryck. Bordet finns i två versioner, 
ett smalare med förskjuten delningslinje i ski-
van (55cm) och ett bredare med delningslinje 
i mitten (80cm).

Figur 36: Idé Cittle, (Gaversjö, 2018)

Figur 37: Idé Irregular, (Gaversjö, 2018)

Figur 38: Idé Kobban, (Gaversjö, 2018)

Flower, Figur 33, har en baskropp baserad på 
Tenzos hylla Flower. Den smala versionen av 
hyllan placeras i den längre versionen. Bordet 
har en rundad skiva med trubbiga kanter och 
en delningslinje likt kartongkonceptet på  
Figur 30. Detta bord har ingen delad bordsski-
va, synligare beslag och cylindriska ben med 
stor radie med liten vinkel. 

Rogger, Figur 40, formen är baserad på  
Figur 30. Bordet har en plåt-baskropp, dub-
beldelad bordskiva där den nedre bordskivan 
är nedsänkt i baskroppen. Detta bord har 
ingen delningslinje, dvs hela övre bordskivan 
lyfts. Baskroppen har ett cylindriskt genom-
gående hål på långsidan för förvaring och 
en nedfräsning i nedre bordskiva för mindre 
förvaring. Benen är vinklade och cylindriska 
med ett sfäriskt avslut mot golvet. 

 
Ztina, Figur 41, är ett triangulärt bord med 
en bågformad delningslinje som är vinklad. 
Bordets fyrlänksbeslagslådor är placerade 
närmare mittenpunkten än de andra borden. 
Ztina har som Cittle och Kobban en nedsänk-
ning i övre bordskivan för beslagen, som 
resulterar i en smalare beslagsutfräsning i den 
undre skivan. Bordet har smala cylindriska 
ben som är mycket snedställda.

Figur 39: Idé Flower, (Gaversjö, 2018)

Figur 40: Idé Rogger, (Gaversjö, 2018)

Figur 41: Idé Ztina, (Gaversjö, 2018)
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5.3 RESULTAT FRÅN UTVÄRDERING AV IDÉER
Här presenteras de utvärderingar som gjorts på CAD-idéerna, från användare (extert)  genom 
utvärderande ostrukturerade intervjuer och utvärdering i Virtual Reality. Projektgruppens 
egna utvärdering av idéerna från Virtual Reality metoden presenteras också (internt).

5.3.1 RESULTAT FRÅN UTVÄRDERANDE OSTRUKTURERADE INTERVJUER
Intervjuerna gick ut på att de två bästa idéerna skulle väljas från de renderade bilderna, se sida 
29 - 30.

2 personer tyckte att Kobban och Cittle var bäst, 1 person tyckte Kobban och Irregular. De 
andra 9 personerna tyckte att Kobban och Ztina var de bästa idéerna.

• Det som beskrevs som tilltalade med Kobban var den praktiska formen av ett konventio-
nellt soffbord, känslan av stabilitet och kvalitet.

• Med Ztina var det den triangulära formen som tilltalade, intervjuerna visade huvudsakligen 
intresse i idéernas bordskivsform och förvaringsmöjligheterna.

• När de fick svara på vilken benform de tyckte om svarade de flesta runda ben, medans 
andra tyckte att det berodde på de övriga formerna och inte kunde svara på frågan.

Något som också noterades var att- 

5.3.2 RESULTAT AV IDÉUTVÄRDERING I VIRTUAL REALITY
I Virtual Reality miljön fick gruppen en mycket bättre förståelse för modellerna. Då CAD till viss 
del erbjuder förståelse för förhållanden mellan komponenter erbjuder VR också förståelse för 
verkligheten, hur stora saker faktiskt blir. VR skapar en spatial uppfattning över hur högt bordet 
är både i uppfällt och nedfällt läge, hur bordet upplevs sittande i soffan, i såväl ”arbetsställning” 
som avslappnat nedsjunken ställning. Från soffan kan också åtkomst till förvaring utforskas. 
Detta gav en heltäckande bild över idéernas för och nackdelar från olika vinklar.
Hur Virtual Reality metoden användes beskrivs under metodkapitlet,  4.3.7 Utvärdering i Virtual 
Reality. 

Intern utvärdering inom gruppen:
• Cittle ś smala avslutning på ben gjorde 

att bordet upplevdes som ostabilt.
• Irregular ś bordsskiva uppfattades som 

betydligt djupare i VR, sittande i soffan, 
och därmed uppfattades bordet som 
väldigt stort . Bordets tjocka skivor med 
radier får bordet att också kännas tungt.  

• Kobban upplevdes att ha ett mer kvadra-
tiskt och tyngre uttryck från avstånd. Av-
fasningen gör så att bordsskivan upplevs 
som tunnare. Bordet upplevs inte som 
stort, utan mer kompakt och stadigt.

• Flower ś upphöjda bordsskiva täcker hål-
rummet som skapas under för använda-

ren. Skivan som är kvar täcker stora delar 
av förvaringen. Satt man i en tillbakalutad 
ställning i soffan syntes beslagen. 

• Rogger ś förvaring i skivan är så smal att 
inte en vanlig fjärrkontroll går ned. Förva-
ringen i plåtbasen är djup och väldigt smal, 
vilket gör saker en bit in svåråtkomliga. 
Bordet upplevs som lägre än i  CAD och 
på bilder. 

• Ztina ś ben uppfattas som väldigt smala. 
Bordet upplevs modernt och fasningen av 
delningslinjen gör att den övre skivdelen 
som är kvar vid uppfällt läge smälter in i 
det resterande bordet.    

Extern utvärdering med användare:
• Cittle avsmalnande ben känns spröda 

men den breda basen känns stabil, dock 
kan man lätt slå i fötterna . Snyggt med 
smal skiva men svårt att komma åt förva-
ringen när den är så utstickande. Oklart 
hur man fäller upp skivan. Vissa tyckte om 
det synliga trät, men de flesta tyckte inte 
om det. Bordet blev också beskrivet att se 
japanskt  ut. 

• Irregular den asymmetriska formen till-
talade men bordet ansågs som opraktiskt, 
förvaringen under kan inte utnyttjas på 
ett bra sätt och bordet är svårt att an-
vända till en divansoffa. Att bordsskivan 
höjs snett kändes bara ”opraktiskt och 
även om jag tycker om formen nu kan jag 
tröttna i längden” enligt Adam Anders-
son. De utstickande benen på detta bord 

”skapar en schysst 3d -rymd” enligt en av 
utvärderarna.   

• Kobban upplevdes som robust och för 
fyrkantigt underrede och ben. Även av-
saknad av asymmetri. Kobban upplevdes 
bra i proportioner och det gick bra att 
komma åt förvaringen, men lite tråkig.

• Flower ”Känns gammalmodig men 
ändå modern”. Inte snyggt med synliga 
gångjärn, för stora radier för att utnyttja 
förvaringen effektivt men lätt att komma 
åt. För lite vinkel på benen för att det ska 
kännas modernt annars enkel och intuitiv.

• Rogger känns för tung men har en tydlig 
form med outnyttjad förvaring. Den tydli-
ga formen och benen tilltalar.  

• Ztina upplevs som exklusiv med lutande 
ben och mjuka tilltalande former. Snyggt 
med fasad delningslinje  

5.3.3 FEEDBACK AV IDÉER FRÅN TENZO
Enligt Tenzo skulle dubbelskivor i den övre skivan undvikas, då det blir dyrt och svårt att lackera 
det frästa hålet för att den övre skivan skall glida ner i den undre skivan. 
De säger också att för snedställda ben i större vinklar bör undvikas, det är lätt att de blir insta-
bilt. Tenzo förespråkade borden Irregular och Kobban. 

            även om gruppen tidigare hade visat 
att de inte var intresserade av förvaring, värderade de ändå hur bra 
förvaringslösningarna var när förvaring erbjöds. 

I frågan; vilka är de två bästa idéerna?, 
fick idéerna Ztina och Kobban högst antal röster. 

Figur 42: Holmström utvärderar, (Gaversjö, 2018)
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5.4 RESULTAT FRÅN KONCEPTGENERERINGEN 
Koncepten är framtagna utifrån Tenzos feedback, Virtual Reality (VR) undersökningarna av 
idéerna och de utvärderande ostrukturerade intervjuerna. De idéer som konceptgenereringen 
baserats på är Kobban och Ztina. 
Intervjuerna, Feedbacken från Tenzo och VR utvärderingarna av idéerna visar alla att Kobban 
är en av de bästa idéerna. Ztina har också visat sig vara en av de bästa idéerna men inte före-
språkad av  Tenzo, som istället förespråkade Irregular. Projektgruppen valde att gå vidare med 
Ztina och Kobban, dvs. de idéerna som förespråkades av undersökningarna, Ztina och Kobban, 
samt implementera de riktlinjer Tenzo allmänt gav i 5.3.3 Feedback från Tenzo. 

De överskridande förändringar som gjort från idéerna till koncepten är: 
• Minskade vinklar på benen.  

Denna ändring kommer från 5.3.3 Feedback från Tenzo.  
Benen blir lätt instabila och bordet vingligt vid stora vinklar av benen. 

• Undre delen av bordsskivan borttagen. 
Anledningen till detta är dels att det framgick i de ostrukturerade intervjuerna att använ-
darna kände oro över att behöva städa av båda under och övre bordsskiva. Dels att Tenzo, 
i 5.3.3 Feedback från Tenzo, berättades att lackeringsmaskinen inte kommer åt de urfrästa 
spåren i den undre skivan.

Större bilder och variationer på koncepten finns i bilagor. 

Figur 43: Gaversjö modellerar,(Holmström,2018)
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Sneperspektiv, figur 46, har asymmetriska 
långsidor på bordbasen, där sidan motsatt 
soffan lutar. Bordskivan är centrerad mot 
bordsbasens översida och benen mot bord- 
basens undersida. Detta gör att tyngd- 
punkten för bordsskivan flyttas bort från 
soffan. Lådan för beslagen är delats upp i två 
delar, ”easy access” på sidan mot soffan och 
en mer dold förvaring på den avfasade delen 
av bordsbasen.

Strikt, figur 47, är en spinnoff på Kobban. Som 
kobban har bordet en kvadratisk bordsbas, 
men bredare och längre som gör utsticket 
av bordsskivan mindre. Bordet har en öppen 
förvaring  som är 8 cm hög, den öppna förva-
ringen gör det enkelt att komma åt, men är så 
låg att förvaring längre in inte syns när bordet 
är hopfällt. Undre skivan är avfasad för att ge 
bordet en mindre kvadratisk form.

Trekant, Figur 44, är baserad på Ztinas  
triangulära form  som har rakare kanter, ef-
terliknande idé Irregular. Benen är placerade 
långt ut i kanterna av bordet för stabilitet och 
ett stabilt intryck, samt har avfasad ovansida 
för att ge bordet en intressantare och mjukare 
form uppfällt. Bordet har mindre gömd förva-
ring i de triangulära kanterna. Bordsbasen har 
urfräsningar på två sidor för att ge bordet ett 
lättare uttryck. Urfräsningen på den lyftbara 
sidan utökar affordance, 3.2.1 Affordance, till 
att använda utrymmet för benen och därmed 
interagera med bordet från rätt håll. 

Kobban V2, Figur 45, omarbetad Kobban 
utan dubbeldelad skiva. Versionen har också 
lutade sarger på bordets långsida och den inre 
sargen är borttagen. 

Figur 44: Koncept Trekant, (Gaversjö, 2018)

Figur 45: Koncept Kobban V2, (Gaversjö, 2018)

Figur 46: Koncept Sneperspektiv, (Gaversjö, 2018)

Figur 47: Koncept Strikt, (Gaversjö, 2018)
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5.5 RESULTAT FRÅN UTVÄRDERING AV KONCEPT
Här presenteras de resultat utvärderingar som gjorts på CAD-Koncepten. 

5.5.1 RESULTAT FRÅN UTVÄRDERING AV KONCEPT  I VIRTUAL REALITY

Intern utvärdering inom gruppen:
• Kobban.v2 ben blev alldeles för tjocka, 

bordet känns för omodernt och tråkigt. 
Benens storlek ökar dessutom kostnaden 
då utgångsmaterialet förmodligen bör 
tillverkas av en limträbalk.

• Strikt, det mer intressanta konventionel-
la bordet som får en 50-tals känsla med 
litet bordsskivsutstick. Avfasningarna får 
bort klossigheten och känns modern till-
sammans med benens utformning, dock 
upplevs benen väldigt smala. Förvaringen 
upplevs både lättåtkomlig och så låg den 
mesta förvaringen döljs när skivan är 
uppfälld

• Trekant,  den form som känns mest 
modern och efterfrågad. Bordet har raka 
ben som passar in i formen. Bordsbasen 
består av väldigt många delar som måste 
sättas ihop vilket ökar kostnader. Även 
hållfastheten i denna lösning ifrågasattes. 

Projektmedlemmarna var oeniga om ur-
fräsningen i bordsbasen, den ena medlem-
men tycker det gör bordet intressant och 
den andra tycker att det ser felplacerat ut. 
Delningslinjens snäva kurva tillsammans 
med skivformen skapar en spetsig kant 
som bör arbetas bort om konceptet väljs 
till nästa steg av designprocessen.    

• Sneperspektiv stadigt uttryck med lätt 
design. Den uppdelade förvaringen där en 
del har ”easy access” gör att man inte kan 
se igenom bordet och förvaringen ligger 
så långt in att det är svårt att komma 
åt  De snedställda benen ifrågasätts då 
Tenzo uttryckligen varnat för utform-
ningen. Bordets uttryck känns omodernt 
och spretigt formmässigt. Bordets ben, 
bordsskiva och förvaring harmoniserar 
inte enligt projektmedlemmarna.

Extern utvärdering:
• Kobban.v2 kändes alldaglig och hade för 

klumpiga ben, formen gillades inte över-
lag i jämförelse med de andra koncepten, 
detta bordet fick sämst betyg, 4:e plats

• Strikt, konventionell och tråkig i jäm-
förelse med de andra koncepten. Smart 
och stor förvaring, som dock lätt kan bli 
stökig. Strikt kom på 3 plats.

• Trekant, Nätt design som ger ett stadigt 
uttryck. Omtyckt med en trekantig 
organisk form, känns mindre och lättare 
att komma in i soffan. Med bordet är det 
även omtyckt att möjligheten att gömma 
förvaring finns. Benens avfasning är en 

vattendelare, vissa tycker att det ser 
bättre ut och andra tycker att bordet får 
ett alien/spindeluttryck. Urfräsningen 
i bordsbasen är det delade meningar 
om, där meningarna delar sig i samma 
mönster som den interna utvärderingen. 
Trekant kom på 2 plats i undersökningen.

• Sneperspektiv stadigt uttryck med lätt 
design. Bra med uppdelad förvaring där 
en del har ”easy access”.  De snedställda 
benen var omtyckta med den mindre för-
skjutna basen var också omtyckt. Detta 
bordet fick högst betyg, 1 plats. 

I frågan; vilka är de två bästa idéerna?, 
fick Koncepten Sneperspektiv och Trekant högst antal röster. 

Figur 48: Bild från Virtual Reality glasögon sittande i soffa , (Gaversjö, 2018)

Figur 49: Bild från Virtual Reality glasögon stående , (Gaversjö, 2018)

Figur 50: Bild från Virtual Reality glasögon liggande i soffa , (Gaversjö, 2018)
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5.6.2 IMPLIMENTERING AV DETALJER FRÅN ANDRA KONCEPT
Snekapning av bordsben, tagits från koncept 
Trekant, Figur 44,  för ett mer säreget uttryck, 
se 5.5.1 Resultat från utvärdering av koncept i 
Virtual Reality.
Snekapning av sargerna på kortsidorna, 
tagits från koncept Kobban V2, Figur 45, som 
förstärkte det visuella uttrycket av bordet och 
tog bort lådkänslan av sargerna runt beslagen.
En mer organisk bordsskiva, både de ostruk-
turerade intervjuerna och VR- utvärderingar-
na visade på att organisk form var efterfrågat. 
Bordsskivans långsidor fick därför en kurvatur 
för ett mer organiskt uttryck på möbeln.

5.6.3 MÅTTBESTÄMNING
I samtliga skivmaterial används MDF, för 
stabilitet har bordet en tjock bordskiva 
samt tjockare yttersarger på kortsidorna för 
infästning av beslag. De yttre sargerna på 
långsidorna är också tjockare för att förbättra 
anslutning av benen.  

• Bordsskiva, 1296 x 646 x 25 mm varav 
skivan som fälls upp är 423 mm.

• Bottenskiva, 1100 x 550 x 19 mm
• Inre sarg, 500 x 83,5 x 19 mm
• Yttre sarg kortsida, 489 x 83,5 x 25 mm
• Yttre sarg långsida, 96,5 x 83,5 x 25 mm
• Ben, längd: 417 mm,  

    diameter uppe: 50 mm, 
    diameter nere 30 mm,  
    diameter bottenyta: 20mm  

 

Figur 51: Konceptkombination, (Gaversjö, 2018)

Figur 52: Liggande sprängskiss, (Gaversjö, 2018)

5.6  KONCEPTUTVECKLING
I detta kapitel presenteras konceptet som valts att gå vidare med. Detaljdesign som mått, färg 
och mindre modifikationer av form presenteras. Kapitlet behandlar också detaljaspekter för 
produktion som materialanvändning och frakt.

5.6.1 KONCEPTVAL
Konceptvalet gjordes främst utifrån VR-utvärderingen av koncepten, 5.5.1 Resultat från utvär-
dering av koncept, och kostandsdrivarna, 2.3 Kostandsdrivare. Detta för att välja ett konceptet 
som både tillfredsställer användare och företaget. Tidsaspekten på hur mycket som behöver 
förändras på koncepten har också vägt in i valet.      

Koncept Sneperspektiv, det bord som fått 
högst i VR-användarundersökningarna. Bor-
det var dock inte omtyckt av projektgruppen 
och därför inget projektgruppen var intresse-
rade att arbeta vidare med, se 5.5.1 Resultat 
från utvärdering av koncept i Virtual Reality.

Koncept Trekant, VR-användarundersök-
ningarna visade att koncept trekant var det 
bord användarna tyckte näst bäst om. Men 
konceptet har ett par tunga aspekter som 
behöver arbetas vidare: 

• Formen gör att större delen av bordets 
tyngdpunkt  är flyttad mot bordets upp-
fällbara skiva. En djupare analys av hur 
detta påverkar bordet behövs.

• Bordbasen består av mindre MDF bitar 
som skall monteras ihop, detta är ut-
manande både hållfasthetsmässigt och 
produktionstekniskt.

• Delningslinjen skapar som den är nu spet-
siga kanter när bordet är uppfällt, denna 
delning behöver arbetas om.  

Dessa aspekter gjorde bordet till ett för stort 

arbete för projektet, då tiden inte fanns.

Kobban V2, detta koncept hade sämst betyg 
bland VR-undersökningarna, bordet är inte 
heller omtyckt bland gruppmedlemmarna då 
det känns som formen är ickeutmanande och 
klumpig. Produktionsmässigt var Kobban V2 
ett av de billigare alternativen, då konceptet 
består av få delar, skärande operationer och 
monteringsmoment. 

Strikt, detta bordet kom på 3 plats av de 4 
koncepten med motivering att konceptet var 
tråkigt i jämförelse med de andra koncep-
ten. En sak som talar för detta koncept och 
Kobban V2 är den mer klassiska bordsde-
signen i jämförelse med konkurrenterna, se  
5.1.2 Nutidsanalys. Projektgruppen valde att 
gå vidare med konceptet då bordet hade en 
intressantare form än Kobban V2 men fort-
farande sågs som relativt billigt produktions-
mässigt. Konceptet hade inte heller några 
större aspekter som behöver arbetas vidare 
med, det som behövde ses över var benens 
tjocklek.

Projektgruppen valde att gå vidare med grundformen från 
koncept Strikt med detaljer från de andra koncepten 
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5.6.4 PACKALTERNATIV
Två förslag på hur bordet kan förpackas togs fram, det ena för ett omonterat bord och det 
andra för ett 90% monterat bord, enbart benen återstod att montera. 
Yttermåtten på de sammanställda komponenterna blev:

• Omonterat: 1296 x 550 x 117 [mm]
• 90% monterat: 1296 x 646 x 128 [mm]  

Gruppen gjorde antagandet att 25 mm runt om var ett tillräckligt tillägg för emballage, vilket 
gav de slutgiltiga förpackningsstorlekarna:

• Omonterat: 1346 x 600 x 167 [mm]
• 90% monterat: 1346 x 696 x 178 [mm]

Dessa förpackningar kan placeras på två sätt på en standardpall med storleken 1200 x 800 
mm; liggande med ett utstick på 73 mm i varje ände i längdled alternativt stående. Stående 
placering leder till en högre höjd men håller hela förpackningen innanför lastpallens fotavtryck.

5.6.5 FÄRGER
Från Tenzos färgprover över deras egna 
färger, Figur 54, valdes mörkare kulörer som 
återspeglas i den genomförda trendanalysen, 
5.1.3 Interiörtrendsanalys 2018. Kulörerna har 
valts att hållas subtila för att bordet enkelt 
skall harmonisera i olika miljöer. Dessa 5 kulö-
rer har valts ut från färgproverna:

• Vit, färgen har lite gult i sig och är något  
nedtonad i kulörstyrkan, likt äggvitt/
stockholmsvitt. 

• Burgunröd
• Gurkmejagult
• Salviagrönt
• Blåviolett

Bordet färgsättning finns i 2 versioner:

• Helvit förutom ben och färgklick på inre 
sarger i burgunröd, gurkmejagul, salvia-
grönt eller blåviolett.

• Hela bordet färgsatt, förutom ben,  i 
någon av kulörerna vit, burgunröd, gurk-
mejagul, salivgrönt eller blåviolett.

Figur 54: Tenzo färgprov, (Gaversjö, 2018)

Figur 53: Skiss på förpackning på pall, (Gaversjö, 2018)
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6.1 FORM & FUNKTION
Bordskiva, LIFT har delad bordsskiva, där 
ena skivan är höj & sänkbar för att förenkla 
aktiv användning av bordet. Sådant som 
normalt står på bordet som inte aktivt skall 
användas kan flyttas till den stationära delen 
av bordsskivan innan upphöjning. 
Bordskroppen har sarger som täcker beslagen 
och benfästena. Sargerna på långsidan av 
bordet är snett kapade för att ta bort den 
kvadratiska känslan av de döljande sargerna. 
Baskroppens undre kant är snett kapad 
för att bordskroppen skall uppfattas som 
kompaktare och  mjukare. Baskroppens undre 
skiva är en avlastningsskiva för förvaring som 
delvis döljas av den stationära bordsskivan när 
bordet är uppfällt.

Ben, soffbordets ben är i massivt trä och 
organiskt cirkulära, aningen koniska och 
lutar lite utåt. De har snedkapade toppytor 
som ger ett lättare uttryck och avrundade 
kanter längst ner som ger benen ett mjukare 
organisk känsla.

6.2 MÅTT
LIFT är 1296 mm långt,  626 mm djupt, 470 
mm högt när bordet är nedfällt och 620 mm 
uppfällt. 
Skivan sticker ut från bordskroppen 98 mm på 
långsidan och 48 mm på kortsidan och utrym-
met under bordet är 343 mm. Förvaringens 
höjd är 85 mm.  

Figur 56: Bordsmåttl, (Gaversjö, 2018)

Figur 57: Bordets form & funktion , (Gaversjö, 2018)

6. Slutgiltigt resultat
I detta kapitel redogörs det slutgiltiga konceptuella bordet. Här presenteras konceptets slut-
giltiga form och funktioner samt bordets färgalternativ. Här presenteras också hur effektivt 
bordet utnyttjar skivmaterial vid tillverkning och de paketeringslösningar som tagits fram.
Projektets slutgiltiga koncept har fått namnet LIFT

Figur 55: Närbild LIFT, (Gaversjö, 2018)
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6.4 MONTERING
Ben
Benen monteras i bordet med sargbeslag, det möjliggörs med rampamuffar och pinnskruvar 
som skruvas in i benen och som sedan monteras mot sargbeslagen med en mutter, se Figur 60. 
Sargbeslagen skruvas fast i beslagslådans ytterkanter.

Innersarg
De utbytbara innersargerna sitter fast med kopplingsbeslag av plast för att underlätta deras 
montering/demontering, se figur närbild. Kopplingsbeslagens två delar skruvas fast i botten-
skivan och innersargen.

Skiva/beslag
Fyrlänksbeslagen skruvas fast i den höjbara bordsskivan och i beslagslådans ytterkant.

Helhet
Beslagslådorna fästs mot bottenskivan och den fasta bordsskivan med kopplingssnäckor och 
kopplingsskruvar (Figur 61).

Figur 60: Närbild beslagslåda, (Gaversjö, 2018)

6.3 FÄRGALTERNATIV
Färgvalen i 5.6.5 Färger resulterade i 9 st distinkta varianter, fem helfärgade och fyra vita med 
olika färger på innersargerna. Innersargerna är löstagbara för att konsumenten enkelt ska kun-
na byta ut dessa och därigenom ändra det färgmässiga uttrycket hos bordet. Detta ger i teorin 
25 st olika variationer men gruppen har valt att endast presentera 8 av dessa, de vita borden 
med olika färger på innersargerna och 4 helfärgade.
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Figur 58: Färgalternativ på sarger, (Gaversjö, 2018)

Figur 59: Färgalternativ på bord, (Gaversjö, 2018)

Figur 61: Kopplingssnäcka & kopplingskruv, (Gaversjö, 2018)
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6.6 ANVÄNDNINGSEFFEKTIVITET AV SKIVMATERIAL
Av de 21 st ingående komponenterna, exklusive skruvar och dyl., som presenteras i Figur 52 
i 5.7.3 Måttbestämmning, är 11 st tänkta att tillverkas i MDF. 8 st i tjockleken 25 mm och 3 st i 
tjockleken 19 mm.

Ur tjockleken 25 mm tillverkas följande:
• Den fasta övre bordsskivan
• Den höj- och sänkbara övre bordsskivan
• Yttersarger kortsida
• Yttersarger långsidasida

Ur tjockleken 19 mm tillverkas följande:
• Den undre bordsskivan
• Innerkant på beslagslåda

Dessa kan placeras och skäras ut ur ursprungsskivorna enligt figur 63 för 19 mm och figur 64 för 
25 mm. Där 25 mm skivorna ger komponenter till 4 st bord per skiva och 19 mm skivorna ger 
komponenter till 6 st bord per skiva.

I figurerna är komponenterna placerade och utformade med hänsyn till det material som för-
svinner i sågen och den efterbearbetning som krävs, framförallt fräs- och sågoperationer för 
infästning av benen och för att få den övre bordsskivans slutgiltiga form.

Denna utformning och placering ger en materialförbrukning ur tjockleken 25 mm:
• Totalarea: 5,06 m2
• Komponentarea: 4,055 m2
• Spillarea: 1,005 m2
• Materialeffektivitet: ca 80%
Denna utformning och placering ger en materialförbrukning ur tjockleken 19 mm:

• Totalarea: 5,06 m2
• Komponentarea:4,133 m2
• Spillarea: 0,927 m2
• Materialeffektivitet: ca 82%

Materialeffektiviteten blir för båda skivor något lägre i och med det material som tas bort i 
ovan nämnda fräs- och sågoperationer, detta är något som gruppen valt att inte beräkna

Figur 63: Materialanvänding av 19mm skivmaterial, (Gaversjö, 2018) Figur 64: Materialanvänding av 25mm skivmaterial, (Gaversjö, 2018)

6.5 PACKALTERNATIV
För paketering lede den slutgiltiga paketstorleken (1346 x 600 x 167 mm alternativt 1346 x 696 
x 178 mm) till tre olika fraktalternativ: Paketvikten aproximeras till 30 kg, där MDF skivorna och 
sargerna utgör 26 kg, benen 2 kg och beslagen 1,5 kg av totalvikten.

1. Stående placering på EU-pall:
Den slutgiltiga paketstorleken (1346 x 600 x 167 mm alternativt 1346 x 696 x 178 mm) leder till 
att paketen måste placeras stående för att hamna innanför fotavtrycket för en standard EU-
pall (800 x 1200 mm). Enligt gruppen är det fördelaktigt om de kan lastas på en EU-pall kontra 
behovet att dels beställa och hantera specialpall och de ökade kostnader det medför. Det som 
talar emot användandet av EU-pall är det faktum att paketen placeras stående, gruppen tror 
att detta innebär att större hänsyn måste tas till hur komponenterna placeras och emballeras 
i paketen. Detta för att skydda komponenterna från de punktlaster som uppstår då paketen 
ställs på högkant. Se figur 62.

2. Liggande placering på specialpall:
En större pallstorlek, förslagsvis 800 x 1400 mm, används för att möjliggöra liggande place-
ring innanför pallens fotavtryck. Till skillnad mot förslag 1. uppstår här inga punktlaster längs 
bordsskivornas kanter, vilket troligtvis leder till ett minskat emballage- och skyddsbehov. Som 
tidigare nämnt medför det dock ökade kostnader för frakt och godshantering.

3. Liggande placering på EU-pall:
Att paketen placeras liggande på EU-pall, de kommer då sticka ut totalt 146 mm, 73 mm/sida, 
i längdled. I detta alternativ ser gruppen två stora nackdelar, delas att fraktkostnaden ökar då 
paketen inte är innanför pallens fotavtryck med framförallt att skaderisken ökar av samma an-
ledning. Den ökade skaderisken kan i sin tur leda till att större och kraftigare emballage behövs, 
något som både ökar kostnaden och paketens storlek. Se figur 52.

44
Figur 62: Pallpackningsalternativ, (Gaversjö, 2018)
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som användes i projektet, om den virtuella 
miljön och fysiska stämmer mer överens 
minskar denna typ av problem för användaren.
Att bryta den affordace som upplevs i den 
virtuella miljön var något som naturligt und-
veks av utvärderaren. Det kom naturligt att 
snedda sig in i soffan på det smala utrymmet 
mellan soffan och bordet, även om bordet 
inte fysiskt var där. När detta påtalas och den 
utvärderande gick igenom bordet upplevs det 

som obehagligt och onaturligt.
En nackdel gruppen kan se med VR är att 
testpersoner kan tolka de presenterade kon-
cepten som ”klara”, att ändringar då är svåra 
att genomföra och att förslag på ändringar 
kanske inte nämns av den orsaken. Detta var 
inte något som gruppen upplevde, då alla 
testpersoner var studenter eller lärare med 
erfarenhet från CAD- och ytmodelleringspro-
gram, men detta är ändå något vi vill varna för.

7.1.2 VIRTUAL REALITY I RELATION TILL ANDRA METODER
Projektgruppen hävdar att implementering 
av VR som en utvärderande metod vid t.ex. 
konceptval i designprocessen kan vara fördel-
aktigt. Vad vi menar med det är att när ett få-
tal idéer skall vidare analyseras kan metoden 
användas med fördel.
Alternativa metoder för VR-utvärdering kan 
i denna fas vara påsiktsmodeller, renderade 
bilder eller mockups/funktionsprototyper.

Den kunskapen, tid, kostnad och de resurser 
som hade krävts för att bygga påsiktsproto-
typer hade varit betydligt mer omfattande än 
vad som krävs vid VR.
Fördelen med att använda en påsiktsprototyp 
är att ytor kan upplevas taktilt och de riktiga 
materialen och färgerna kan användas, till 
skillnad från det efterliknande som görs digi-
talt på CAD-modellen.
En annan fördel med en påsiktsprototyp är att 
utvärderaren ser sin kropp och inte bara två 
kontroller i sina händer som i VR-glasögonen. 
Vid utvärdering kan detta vara en fördel, även 
om människans kinestetiska sinne kan avgöra 

vart kroppen är i stor utsträckning.
Yttligare är det fördelaktigt med en påsikts-
modell när krävda krafter skall utvärderas, för 
att t.ex. flytta en möbel, prova ett lådbeslag 
eller i projektets fall; utforska hur fyrlänksbe-
slagen upplevs.
Projektgruppen tycker därför inte att VR-ut-
värderingar skall eller kan ersätta påsiktspro-
totyper.    

Vid rendering av bilder på en möbel har den 
stora delen av det tidskrävande arbetet för en 
VR-utvärdering gjorts, möbeln har byggts upp 
i CAD och material är placerade på modellen. 
Genom att placera CAD-modellen i VR-miljö 
kan en betydligt mer omfattande utvärdering 
göras, där möbeln kan upplevas från ett mer 
realistiskt perspektiv från flera vinklar.
Mockups/funktionsprototyper anser projekt-
gruppen inte heller går att ersättas av VR-ut-
värderingar, då snabbheten i uppbyggnad av 
denna typ av prototyp samt att utvärderaren 
inte ser sin kropp kan bli ett problem vid t.ex. 
räckvidd in i utrymmen.   

7.1.3 VIRTUAL REALITY´S PLATS I DESIGNPROCESSEN
Projektgruppen hävdar att implementering 
av VR, som en utvärderande metod, för 
konceptidéer skapar en djupare förståelse för 
koncepten.

Vägen från papper till VR-miljön är för tidskrä-
vande för att vi skall rekommendera metoden 
i idéstadiet av designprocessen, då antal 
möbler som skall in i VR-miljön är relativt lin-
jär minskande mot tiden. Varje idé måste gå 
igenom processen från byggas upp i CAD, 
sätta material, till placering i VR-miljön. 
Idéfasen, med stora och breda idémängder 
har för stor idémängd för att metoden skall 
vara effektiv. 
Den tid VR-utvärderingar tar för att genomfö-
ra själva testerna är också tidskrävande. 

De testerna vi gjorde tog cirka 45 minuter per 
testperson, vilket förvisso ledde till väldigt de-
taljerade och kvalitativa svar, men begränsa-
de också den totala antalet personer testerna 
kunde genomföras med.

Det är nämnvärt att understryka att detta är 
första gången vi jobbar på detta sätt, med 
färdigt caddade komponenter som beslag, 
skruv, bult, mm. som endast är att lyfta in i en 
ny möbeldesign med ett uppbyggt material-
biblotek kan tiden förkortas.

Den kunskapen, tid, kostnad och de resurser 
som hade krävts för att bygga påsiktsproto-
typer hade varit betydligt mer omfattande vid 
bygge av prototyper än vad som krävs vid VR. 

7. Diskussion
Här svarar projektgruppen på projektets frågeställning och diskuterar om projektets resultat 
har uppfyllt projektets syfte och mål. I detta kapitlet diskuteras, tolkas och värderas också  
koncept LIFT utifrån den inhämtade projektinformationen.

7.1 FRÅGESTÄLLNING
Vilka positiva och negativa aspekter finns med Vitual Reality inom möbeldesign?
Vi har valt att dela upp svaret i 3 delar, där vi svarar från följande perspektiv ; upplevelse, 
Virtual Reality i relation till andra metoder och Virtual Reality ś plats i designprocessen.
Diskussionen utgår från den VR-uppsättning projektet hade tillgång till och tar inte in i 
beräkning andra uppsättningar. Projektet använde sig av HTC Vive med handkontroller och 
basstationer för lokalisering.

7.1.1 UPPLEVELSE
Gruppens upplevelse är att Virtual Reality(VR) 
förtydligar, och skapar en helt annan känsla 
för möbelns storlek och proportioner gente-
mot en 2D-presentation på en bildskärm. Nå-
got som också stöds av Bowman & McMahan 
(2007). 
Vi upplevde att CAD program fungerar bra 
för att jämföra storlekar av detaljer jämnt 
emot varandra, men man får ingen känsla för 
hur stor eller liten en detalj faktiskt är. T.ex 
förstår man vilken storlek ett ben har jämnt 
emot bordsskivan, men man förstår inte 
storleken på varken bordsskivan eller benet 
jämnt emot verkligheten. I VR kan möbelns 
form och storlek visuellt upplevas i sin tänkta 
miljö, från ögats perspektiv. Detta är något 
som uppmärksammades i VR då flertalet 

CAD-modellers benbredd inte hade mätts 
och upplevdes som väldigt smala.
Vid flertalet tillfällen under VR- utvärdering-
arna glömde utvärderaren att den fysiska 
soffan inte hade en divandel, då deras fokus 
var på utvärdering av soffbordet. Detta hände 
när utvärderaren hade vant sig vid headsetet 
och ledde till att personen lutade sig över den 
virtuella divanen, fortfarande fokuserande på 
bordet, för att se från en bättre vinkel. 
Med detta hävdar vi att personen i VR-headse-
tet måste rikta en liten del av sin koncentration 
på att uppfatta vilken affordance som faktiskt 
finns i omgivningen. Men då användningen 
inte var särskilt utmattande kräver detta dock 
ingen större ansträngning för hjärnan. 
Detta är såklart endast baserad på den miljö 

Figur 65: Kontorsmiljö, (Gaversjö, 2018)
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7.2 LIFT I RELATION TILL PROJEKTETS SYFTE & MÅL
Projektgruppen anser att arbetets användar-
centrerade process har bidragit till linjera upp 
resultatet med projektets syfte ”..att skapa 
en möbel som tillfredsställer konsumenten 
och samtidigt är lönsam för Tenzo..”.
Detta genom att använda metoder för att se 
på möbeldesign från både Tenzos och använ-
dares perspektiv. Hur väl projektet lyckats 
med designen är dock för tidigt i möbelns 
designprocess att svara på, då inga undersök-
ningar på LIFT har genomförts.

Projektets mål var att utarbeta ett koncep-
tuellt höj/sänk-bart soffbord som erbjöd 
en mer omfångsrik användarupplevelse än 
konkurrerande produkter för den stilmed-
vetna konsumenten. Målet var även att 
koncept skulle passa in i Tenzos existerande 
produktprocess, ligga rätt i tiden och vara 
en användbar del av hemmet.
Målet att skapa ett koncept och inte en färdig 
produkt anses som ett nödvändigt beslut 
med den begränsade tidsramen. Vad detta 
koncept skulle innehålla definierades aldrig, 
projektet saknade en tydlig mållinje. Vad 
skulle ingå i detta koncept sett till ritningar, 
formbestämningar och beräkningar är frågor 
som borde ha besvarats i projektets syfte och 
mål.

Det är ifrågasättbart om LIFT ger en mer 
omfångsrik användarupplevelse för den 
stilmedvetne konsumenten. LIFT använder 
sig av samma höj/sänk-lösning som de flesta 
konkurrenterna, fylänksgångjärn, vilket ger 

samma upplevelse funktionsmässigt.
Det kan argumenteras för att möbelns skil-
jande stil ger en postivitv användarupplevelse 
för den stilmedvetne konsumenten och med 
fyrlänksbeslagen ger ett större omfång av 
positiva upplevelser.
Projektets workshop, intervjuer och VR-un-
dersökningar resulterade i en insikt i vad 
konsumenter är ute efter i ett soffbord och 
därmed hur det är en användbar del i hemmet.

Genom studiebesöket och utvärdering av idé-
er från Tenzo införskaffades produktions- och 
konstruktionskunskap. Med denna kunskap 
anpassades LIFT för Tenzos existerande  pro-
duktprocess.
Interiörstrendsanalysen 2018 skapades en 
förståelse för trender och mode som  styrde 
konceptet mot att ligga rätt i tiden. Metoden 
utgick från olika bloggar och onlinetidnings-
articklar som kryss-kontrollerades mot varan-
dra. Det ska ändå sägas att det alltid finns en 
osäkerhet i dessa typer av undersökningar.

LIFT är från projektgruppens ögon ett mö-
belkoncept som kan bli tillfredställande för 
konsumenten, lönsam för Tenzo, erbjuder en 
mer omfångsrik användarupplevelse än kon-
kurrerande produkter och passar in i Tenzos 
produktprocess. 

7.3 PROCESS & METODER I RELATION TILL ARBETET
Den användarcentrerade designprocessen 
har gjort att en stor del av arbetet lagts ned 
på att förstå användaren i form av workshop, 
intervjuer, interiörtrendsanalys och VR-un-
dersökningar. De kvalitativa metoder har be-
gränsat hur stora och många undersökningar 
projektet har haft tid att genomföra. 

Vi skulle vilja diskutera om en användarcen-
trerad process av detta slag är effektivitets-
mässig försvarbart. Soffbord är trots allt en 
naturlig del av hemmet för en stor grupp 
människor och mer kvantitativa metoder från 
redan inhämtad information, t.ex. företags 
inhämtade säljsiffror, skulle kunna analyseras 
och tolkas. Detta skulle eventuellt kunna 
effektivisera processen och samtidigt under-
söka en större grupp. 

De kvalitativa metoderna använda i proces-
sen kanske passar bättre in i ett arbete mot 
en mer nischad grupp användare med mer 
specifika problem? 

Samtidigt anser vi att kvalitativa undersök-
ningar av idéer och koncept kan lyfta fram 
problem som projektgruppen inte tänkt på 
eller problem som finns med de produkter 
som är populära på marknaden.
Projektgruppen anser att Teori & informa-
tionsinslamlingen skulle till större del kunnat 
bestå av större kvantitativa undersökningar 
och sedan använda kvalitativa undersök-
ningar för utvärdering. Detta tror gruppen 
både har en fördel tidsmässigt och skapar en 
bredare bild över vad som säljer i ett soffbord.

Projektgruppen anser att projektet 
lyckats uppfylla projektets syfte och 
mål genom att aktivt arbetat med 
dessa i processen för att ta fram LIFT.

7.4 KONCEPT LIFT
Lift har i grunden en klassisk bordsform, jämfört med många av de moderna höj- & sänkbara 
soffborden som finns på marknaden idag, se Figur 21. Denna säregenhet kan fylla ett ”hål på 
marknaden” stilmässigt, med risken att bordets form ses som omodernt av Tenzos kunder. 

7.4.1 KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR
Gruppen har inte specifikt studerat olika kon-
struktionslösningar på grund av den begrän-
sade tiden. De lösningar som presenteras i 
 6.4 Montering är baserade på gruppens tidiga-
re kunskaper och erfarenheter om hur möbler 

monteras och vi anser att lösningarna bör ses 
som ett förslag. Vidare studier inom området 
kan komma att behövas, något som är upp till 
projektägaren Tenzo att besluta om.

7.4.2 LIFTS I RELATION TILL INTERIÖRSTREND
Framtidsanalyser om kommande trender blir 
per definition osäkra. Vi tror på vår analys, 
5.1.3 Interiörstrendsanalys 2018, då flertalet 
oberoende källor pekar på samma sak, men 
vill samtidigt belysa den inneboende osäker-
heten med analyser av detta slag. 
LIFT följer inte trenden med ultra-låga soff-
bord och uppfyller inte till en högre grad en 
organiska form som analyserats som en kom-
mande trend på marknaden. Anledningarna 
är funktionsmässiga och produktionsmässiga  
som diskuteras i 7.4.3 Grundform, 7.4.4 Form-
detaljer och 7.4.5 Kostandsdrivare i kontrasti till 
LIFTs form.  

I brist av tid har projektet inte gjort en dju-
pare analys av färg eller kulör på soffbordet. 
Gruppen anser att en djupare analys med 
större variation av färger skulle resultera i fler 
kulöralternativ som kan resultera i fler köpare.
För att anpassa bordet till en bredare 
kundgrupp valde projektet ut kulörer ur den 
mer subtila änden av de trendiga kulörerna. 
Gruppen anser att de två färgsättningsalter-
nativens placeringen av de kulörrika färgerna 
har en strategiskt fördel; Det finns både ett 
alternativ för köparen som är ute efter ett mer 
subtilt soffbord, men även för köparen som är 
ute efter en färgklick i soffbordet. 

7.4.3 GRUNDFORM
Valet att gå vidare med Lift, som har en mer 
konventionell bordsform än dess konceptri-
valer, grundade sig delvis i ett textstycke av 
Patrick Jordan i sin bok Designing Pleasurable 
Products: An Introduction to the New Human 
Factors (2000). Textstycket beskrivs under 3.2 
Empirisk Estitik.
Jordan menar att de som söker en mysig fa-
miljelivstil tenderar att spendera sina pengar 
på mer ”säker” estetik medan en person med 
mer vågad livsstil dras till mer utmanande es-
tetik. Projektgruppen har alltså valt att rikta 
sig rent formmässigt mot en grupp som söker 
en säkrare form. 

Om konsumenten köper ett höj- & sänkbart 
soffbord är det funktionen som lockar och 
rent funktionsmässigt är den rektangulära 
formen i större utsträckning  praktisk, kontra 
t.ex. en rund form som avgränsar den upp-
fällda arbetsytan. Att bordet håller sig till en 
rektangulär form är en fördel rent viktför-
delningsmässigt, då tyngdpunken förflyttas 
mot användaren och då en triangulärt form 
har lättare att tippa över.  Projektgruppen 
argumenterar för att det är viktigt att bordets 
grundform är funktionell för användaren 
och att bordet i större utsträckning kan bli 
modernt, stil- och trendmässigt, genom 
formdetaljer och färgval.
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7.4.4 FORMDETALJER
För att bordet inte skulle få den ”futuristiskt 
kvadratiskta stilen” används en bordskiva 
med asymmetsikt avrundade kanter, fasade 
sarger och snedkapade långsidorsarger och 
runda ben. 
En fördel med att bordsskivan inte har en mer 
cirkulär form är förvaringens åtkomlighet, 
men den mer rektangulära formen förminskar 
även spill vid tillverkning och paketstorleken.   

Benen är något utåtlutade för att dels för-
stärka det stabila uttrycket av bordet, detta 
genom att benen med Symmetrislagen ,3.2.2 
Gestaltningslagarna, skapar en stabil varse-
bildning av bordet, 3.2.1 Form - kloss 2. Men 
också för att förstora möbelns fotavtryck och 
därav dess stabilitet. 
En aspekt med de lutade benen är den mo-
derna aspekten, något som butiksförsäljaren 
tar upp som presenteras under  5.1.5 Ostruk-
turerade intervjuer. Utåtlutande ben i större 
vinklar är även något vi blivit varnade för av 
Tenzo, då de lätt blir ostabilt, 5.3.3 Feedback 
från Tenzo. Det skulle vara fördelaktigt, ur ett 
modeperspektiv, att luta benen mer enligt 
gruppen. Detta blir dock till bekostnad av 
förvaringens storlek, om benen skall vara 
placerade på samma plats, vid kanterna av 
beslagslådan. 
Bordskroppen måste då förkortas, för att 
möjliggöra den ökade lutningen utan att be-
nen går utanför bordsskivan En tungt vägan-
de faktor till varför gruppen valde att gå ifrån 
lutningen av benen var att Tenzo såg problem, 

rent konstruktionsmässigt, med denna detalj. 
Tenzos vilja och expertis ansågs som viktig 
kunskap i projektet, både av anledning att vi 
inte vill begå kända misstag och att vi vill ska-
pa ett koncept som Tenzo är intresserade av.
Det som projektgruppen anser som mest 
utstickande med konceptet är de sneda avfas-
ningarna på benens översida. Dessa upplevs 
när man ser på bordet från längre avstånd 
eller när skivan är uppfälld. 
Tanken med avfasningen är att bordet skall 
se mindre kantigt ut i uppfällt läge, men 
avfasningarna ger också bordet ett säreget 
uttryck från avstånd. Denna detaljen som är 
tagen från koncept Trekant, Figur  351, och 
var en vattendelare bland testpersonerna, se  
5.5.1 Resultat från undersökningarna av  
koncept i Virtual Reality. 

Vissa av utvärderna tyckte avfasningen gav 
bordet ett intressantare uttryck medans 
andra upplevde bordet som alien/spindel 
liknande uttryck. Projektgruppen har valt att 
ta med detaljen i konceptet på grund av dess 
säregna uttryck som, ansätt av gruppen, ger 
bordet en spännande formdetalj i ett annat 
ganska alldaglig design. 
Projektgruppen förmodar att de snett kapa-
de övre kanterna av benen kommer vara en 
åsiktsdelare för konsumenter men tycker att 
design som skall passa alla blir oftast uttryck-
slös, tråkig och opersonlig. Vi argumenterar 
för att  benens utformning är en del i bordets 
personlighet. 

7.4.5 KOSTNADSDRIVARE I KONTRAST TILL LIFTS FORM 
Bland de 5 kostnadsdrivarna, 2.3 kostnadsdri-
vare, har avägningar mellan 2 av faktorerna 
och LIFT ś form framförallt gjorts:
En av dessa 2 är Materialutnyttjande; Hur 
effektivt materialet från ursprungsskivorna 
(2750 x 1840 mm) används och hur mycket 
som blir spill.
Den andra är bordets krävda Pallstorlek; Att 
paketet som den bordet levereras i håller sig 
innanför fotavtrycket av en standard EU-pall, 
800 x 1200 mm

Form var den faktor som gruppen prioritera-
de högst, till bekostnad av kostnadsdrivarna. 
Bordet hade utan tvekan kunnat optimeras 
för maximal materialeffektivitet eller max-
imal palleffektivitet, men på bekostnad av 
möbelns estetik. 
Att bordet skulle upplevas som estetiskt 
tilltalande har genom hela designprocessen 
varit viktigast för projektgruppen. Under 
workshopen, 5.1.4 Workshop, bekräftades 
projektgruppens hypotesen; att den visuella 
uppfattningen är den viktigast aspekten vid 
val av soffbord. Detta är också något som 
kan kopplas till 3.2 Empirisk estetik där Patrick 
Jordan (2000) hävdar att många produkter 
har en roll som ’sociala accessoarer ’ och att 
vi vill associeras med produkter som stämmer 
överens med vår självbild, hur andra ser oss 
eller hur vi önskar att andra ser oss.

Tidigt i idégenereringen under 5.2.1  Resiltat 
från brainstorming & braindrawing  gjorde 
vägvalet att avgränsa oss till MDF, som pro-
jektgruppen anser är ett kostnadseffektivt 
material, som dessutom tillåter den frihet i 
materialbearbetning som eftersträvas. Ben 
i soldit trä valdes med samma resonemang.  
Denna avgränsning är gjord för att anpassa 
projektets resultat till Tenzos underleve-
rantörer och på så vis behöver inte Tenzo 
införskaffa nya underleverantörer, vilket är en 
kostnad i sig.

Beslagslösningen med fyrlänksbeslag är 
också en avgränsning som gjordes  tidigt, 
beslagen har ingen avancerad mekanik eller 
dyra ingående delar och är därför ett billigt 
alternativ. 

Kostnadsdrivarna har tagits i sekundär beakt-
ning under idégenereringens senare del och 
konceptgenereringen, med tanken att mini-
mera det valda konceptets kostnadsdrivande 
konceptutveckling.
I konceptvalet var koncept LIFTs kostandsef-
fektivitet en faktor för konceptets framgång, 
då konceptet består av få ingående kompo-
nenter som minskar monteringskostnaderna. 
Att formen på bordsskivan är någorlunda 
rektangulär minskar materialspillet.
Under konceptutvecklingen 5.7.3 Måttbe-
stämning valdes att bordet endast skulle utgå 
från MDF-skivor i storlek 19mm och 25mm. 
Minimering av materialbyten förenklar för 
underleverantören som bearbetar materialet, 
då ställtider för byten kan räknas bort och 
produktionen av bordet blir därmed billigare  
Men då tiden var knapp, analyserades endast 
utkomsten palleffektiviteten av LIFT och oli-
ka sätt att frakta den nuvarande designen på 
LIFT. Tiden räckte inte till för modifikationer 
designen och den resulterande utvärdering 
detta skulle kräva.
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7.4.6 FORTSATT ARBETE
För att gå från koncept LIFT till en lönsam färdig produkt rekommenderar vi att dessa aspekter 
ses över:

1. Fyrlänksbeslag vi använt är av egen de-
sign och en motsvarande modell med exakt 
samma mått finns inte på marknaden. Lös-
ningarna vi ser är antingen att specialbeställa 
beslag utifrån de vi konstruerat, alternativt 
designa om/anpassa bordet för ett beslag, 
med liknande mått, som finns tillgängligt. En 
fördelaktig fjäderstyrka bör också analyseras 
utifrån den höj-&sänkbara skivans vikt.

2. En verklighetsenlig prototyp bör byggas 
för att vidare analysera färg och kulör, form 
och beslagsfunktionen. Här kan också vikten 
på de ingående komponenterna vägas och 
konstruktionen, både montering och stabili-
tet, analyseras.

3. Kostnader från underleverantörer, kan 
tjocklekarna på utgångs MDF-skivorna 
ändras för att  minimera kostnaden från un-
derleverantören utan att bordet blir vingligt? 
Kan andra material eller underleverantörer 
användas för att minska kostnaderna?

4. Kostnader i Tenzos fabrik, hur ska produk-
tionsflödet se ut för att minimera de interna 
kostnaderna i produktionen? I detta ingår 
både effektiv matning av lackeringsmaskinen 
och eventuell montering i fabriken.

Dessa aspekter bör ingå i Kostnadskalkylen 
för att vidare analysera kostnadsdrivare och 
avväga om förändringar kall genomföras. Det 
som vi tänker framförallt bör analyseras är:

• Materialval, kan andra material användas 
för att minska kostnaderna. Att använda 
MDF är något som valdes tidigt i proces-
sen och att använda andra material på 
komponenter som inte behöver den frihet 
i formning bör avvägas.

• Viktberäkning, hur tunga möbelpaketen 
blir bör beräknas och avväga förändringar 
av material och form på bordet utifrån 
detta.

• Frakt- och paketeringsalternativ, om bor-
det ska levereras omonterat eller monte-
rat bör studeras närmare, hur mycket det 
påverkar slutpriset för kunderna och om 
om kunderna är berädda att betala denna 
premie .
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TENZO STUDIEBESÖK ¾-2018 

 

Pallstorlekar:  120 – 80 cm  

120 – 100 cm 

120 - 120 cm 

120 - 175 cm 

120 – 200 cm 

120 - 230 cm 

80 – 200 cm 

Skivstorlekar:  2750 - 1830 mm spånskiva  

2750 - 1840 mm MDF 

Tjocklekar: 16 mm 

19 mm 

25 mm 

38 mm 

Räkna av 10mm runtom och 6mm per sågsömm, om inte mer än 180cm – 90cm - minimalt spill  

 

Storlek för lack: Max bredd: 1100 mm 

Om 500mm kan man köra 2 skivor i bredd, ungefär 50mm mellan skivorna. 

 

Standardstorlekar på lådor: Standardstorlekar 460mm och 562mm (innermåttet) lådsargen blir då 555mm. 

Mått för beslag:  Alla hål med CC 32mm och beslag är byggda på detta. Alltid 37 mm bakom front  

Beslag leverantörer: www.hafele.se 

   Pöttker – Transforming furniture 

   Bendix 

 

NYTT UPPDRAG 

Designa ett soffbord som erbjuder en användarupplevelse för den stilmedvetna konsumenten samt är anpassat för 
Tenzo´s tillgängliga material och produktion. 

Bilaga 1: Mått från studiebesök hos Tenzo Bilaga 2: Projektets egenbyggda beslag
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Bilaga 9: Virtual Reality utvärdering av Irregular
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Bilaga 12: Viritual Reality utvärdering av Kobban
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Bilaga 13: Idé Flower, bordskiva med radier Bilaga 14: Idé Flower, Bordskiva utan radier
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Bilaga 15: Virtual Reality utvärdering av Flower
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Bilaga 16: Idé Ztina Bilaga 17: Virtual Reality Planerade förändringar på Ztina till Trekant
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83 84

Bilaga 20: Koncept Kobban v2 Bilaga 21: Virtual Reality utvärdering av Kobban v2



85 86

Bilaga 22: Koncept Strikt Bilaga 23: Virtual Reality utvärdering av Strikt



87 88

Bilaga 24: Koncept Trekant Bilaga 25: Virtual Reality utvärdering av Trekant



89 90

Bilaga 26: Färgförslag 1 av 2 Bilaga 27: Färgförslag 2 av 2


	_GoBack
	Figur 1: Bild på Pontus Gaversjö till höger & Anders Holmström till vänster.(Wikström, 2018)
	Figur 2: Kontorsvägg (Gaversjö,2018)
	Figur 3: Kollage; Möbelföretaget Tenzo (Gaversjö,2018)
	Figur 5: Fabrikens produktionsflöde (Gaversjö,2018)
	Figur 6: Tenzo skänkar, bord och stolar, (Tenzo, 2018)
	Figur 7: Exempelbild Tenzos sortiment, (Gaversjö, 2018)
	Figur 8: Kaffe, (Holmström, 2018)
	Figur 9: Formexempel, (Gaversjö, 2018) 
	Figur 10: Gestaltningslagarna, (Gaversjö, 2018)
	Figur 11: Färgcirkel, (Gaversjö, 2018)
	Figur 13: Användarcentrerad designprocess [Human centred design], (Gaversjö, 2018) 
	Figur 14: Projektets väg, (Gaversjö, 2018)
	Figur 15: Workshop, (Gaversjö, 2018)
	Figur 16: Virtuell miljö , (Gaversjö, 2018)
	Figur 18: Fyrlänksbeslag (Gaversjö, 2018)
	Figur 19: Chiva, (Gaversjö, 2018)
	Figur 20: Barcelona, (Gaversjö, 2018)
	Figur 21: Kollage nutidsanalys, (Gaversjö, 2018)
	Figur 22: Kollage; Möbeltrend 2018, (Gaversjö, 2018)
	Figur 23: Färgtrend 2018 inom möbler, (Gaversjö, 2018)
	Figur 24:Skiss från Workshop, (Gaversjö, 2018)
	Figur 26: Tilltalande design från Instagram (Gaversjö, 2018)
	Figur 27: Designparametrar, (Gaversjö, 2018)
	Figur 28: Idéskisser, (Gaversjö, 2018)
	Figur 29: Kartongprototyper, (Gaversjö, 2018)
	Figur 32: Idé med benranverk under avlastningskivan, (Gaversjö, 2018)
	Figur 33: Idé med asymmetrisk kvadratisk form, (Gaversjö, 2018)
	Figur 34: Mått på fyrlänksbeslag, (Gaversjö, 2018)
	Figur 35: Holmström modellerar, (Gaversjö, 2018)
	Figur 36: Idé Cittle, (Gaversjö, 2018)
	Figur 37: Idé Irregular, (Gaversjö, 2018)
	Figur 38: Idé Kobban, (Gaversjö, 2018)
	Figur 39: Idé Flower, (Gaversjö, 2018)
	Figur 40: Idé Rogger, (Gaversjö, 2018)
	Figur 41: Idé Ztina, (Gaversjö, 2018)
	Figur 42: Holmström utvärderar, (Gaversjö, 2018)
	Figur 43: Gaversjö modellerar, (Holmström, 2018)
	Figur 44: Koncept Trekant, (Gaversjö, 2018)
	Figur 45: Koncept Kobban V2, (Gaversjö, 2018)
	Figur 46: Koncept Sneperspektiv, (Gaversjö, 2018)
	Figur 47: Koncept Strikt, (Gaversjö, 2018)
	Figur 48: Bild från Virtual Reality glasögon sittande i soffa , (Gaversjö, 2018)
	Figur 49: Bild från Virtual Reality glasögon stående , (Gaversjö, 2018)
	Figur 50: Bild från Virtual Reality glasögon liggande i soffa , (Gaversjö, 2018)
	Figur 52: Liggande sprängskiss, (Gaversjö, 2018)
	Figur 53: Skiss på förpackning på pall, (Gaversjö, 2018)
	Figur 54: Tenzo färgprov, (Gaversjö, 2018)
	Figur 55: Närbild LIFT, (Gaversjö, 2018)
	Figur 57: Bordets form & funktion , (Gaversjö, 2018)
	Figur 58: Färgalternativ på sarger, (Gaversjö, 2018)
	Figur 59: Färgalternativ på bord, (Gaversjö, 2018)
	Figur 61: Kopplingssnäcka & kopplingskruv, (Gaversjö, 2018)
	Figur 62: Pallpackningsalternativ, (Gaversjö, 2018)
	Figur 63: Materialanvänding av 19mm skivmaterial, (Gaversjö, 2018)
	Figur 64: Materialanvänding av 25mm skivmaterial, (Gaversjö, 2018)
	Figur 65: Kontorsmiljö, (Gaversjö, 2018)
	1.	Inledning
	1.1	Bakgrund
	1.2	Intressenter
	1.3	Syfte & mål
	1.4	Projektomfattning  
	1.5	Rapportstruktur

	2.	Kontext
	2.1	Historia
	2.2	Produktionsteknisk produktdesign
	2.3	KostnadsDrivare
	2.4	Produktstil

	3.	Teori-& informationsinsamling
	3.1	Teknisk design
	3.2	Empirisk estetik
	3.2.1	Affordance
	3.2.2	Gestaltprinciper
	3.2.3	Form 
	3.2.4	Färg


	4.	Metod & implementering
	4.1	Process
	4.2	Processimplementering
	4.3	Metoder för Teori & informationsinsamling
	4.3.1	Workshop
	4.3.2	Ostrukturerade Intervjuer
	4.3.3	Tenzo studiebesök
	4.3.4	Nutidsanalys
	4.3.5	 Interiörtrendsanalys - 2018
	4.3.6	Feedback av idéer från Tenzo
	4.3.7	utvärdering i Virtual Reality

	4.4	Metoder för Idé- & konceptgenerering 
	4.4.1	Brainstorming & Braindrawing
	4.4.2	Kartongprototyper
	4.4.3	CAD- prototyper


	5.	Resultat
	5.1	Resultat från teori- och informationsinsamling
	5.1.1	Nutidsanalys av höj -& sänkbarhet
	5.1.2	Nutidsanalys
	5.1.3	Interiörtrendsanalys 2018
	5.1.4	Workshop
	5.1.5	Ostrukturerade intervjuer

	5.2	resultat från idégenereringen
	5.2.1	Resultat från brainstorming & braindrawing 
	5.2.2	Resultat från kartong-prototypandet
	5.2.3	Resultat från CAD- prototypandet av Idéer

	5.3	Resultat från Utvärdering av idéer
	5.3.1	Resultat från Utvärderande ostrukturerade intervjuer
	5.3.2	Resultat av Idéutvärdering i Virtual Reality
	5.3.3	Feedback av idéer från Tenzo

	5.4	Resultat från konceptgenereringen 
	5.5	Resultat från Utvärdering av Koncept
	5.6	Resultat av utvärdering av koncept  i Virtual Reality
	5.7	 Konceptutveckling
	5.7.1	Konceptval
	5.7.2	Implimentering av detaljer från andra koncept
	5.7.3	Måttbestämning
	5.7.4	packalternativ
	5.7.5	Färger


	6.	Slutgiltigt resultat
	6.1	Form & funktion
	6.2	Mått
	6.3	Färgalternativ
	6.4	Montering
	6.5	Packalternativ
	6.6	Användningseffektivitet av skivmaterial

	7.	Diskussion
	7.1	Frågeställning
	7.1.1	Upplevelse
	7.1.2	Virtual Reality i relation till andra metoder
	7.1.3	Virtual Reality´s plats i designprocessen

	7.2	LIFT i relation till projektets syfte & mål
	7.3	Process & metoder i relation till arbetet
	7.4	Koncept LIFT
	7.4.1	Konstruktionslösningar
	7.4.2	Lifts i relation till Interiörstrend
	7.4.3	GrundForm
	7.4.4	Formdetaljer
	7.4.5	kostnadsdrivare i kontrast till LIFTS form 


	8.	Referenser

