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Abstract 

This report covers the product development of a new type of extendable table for 

the company Karl Andersson och Söner. The company wants to expand their 

product collection with a new product. Karl Andersson och Söner is a well-known 

family company that has been located in Huskvarna since 1898, and they are 

producing furniture for private- and the public environment.  

The aim with this project is that the product should lead to increased sales, as well 

as expand their collection to appeal a wider audience. The work is permeated by 

two issues, to achieve as good results as possible. The issues will bring up how to 

make a table better, in terms of the competitor’s options, and how to apply a 

design process to develop a table that meets the markets needs and requirements.  

The design process of the work consists of strategically picked parts from three 

separate design processes. Work began with identifying the competitor’s similar 

products and their advantages and disadvantages. Of the information gathered, a 

survey was created about extendable tables which were then translated into 

requirements. Furthermore, the customer’s needs and requirements were compiled 

from the survey together with the client’s requirements and put in the house of 

quality for quality function deployment, QFD. The use of QFD gave us the 

interwoven demands from both customer and client that was later compiled in a 

final specification.  

Furthermore, the sketching phase began where focus was put on the solution of 

the extendable mechanism, instead of the design of the table. In our case, we 

focused on finding a new and different solution that had not been seen before, 

based on the requirements that was compiled. The sketches on the extendable 

mechanism were evaluated using the Pugh Matrix together with the competitor’s 

mechanisms towards the specification, to see which solution met the requirements 

best. The result was that one of the competitor’s mechanism met the requirements 

best and the decision was taken to use the tested and well proven extendable 

mechanism as a starting point, but also to develop it further.  

The whole design of the table gradually took shape through sketches, which were 

inspired by a chair that is available in Karl Andersson och Söners product 

collection. The final product resulted in an extendable table based on the 

customers and the client’s guidelines and requirements.  

Keywords 

Product development  

Extendable table 
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Sammanfattning 

Denna rapport omfattar produktutveckling av ett nytt slags förlängningsbart bord 

åt företaget Karl Andersson och Söner. Företaget vill utvidga sitt sortiment med 

en ny produkt. Karl Andersson och Söner är ett anrikt familjeföretag som har 

funnits i Huskvarna sedan 1898, och de tillverkar möbler för privatpersoner och 

offentlig miljö. 

Syftet med projektet är att produkten ska leda till ökad försäljning samt utöka 

deras sortiment för att kunna tilltala en bredare målgrupp. Hela arbetet 

genomsyras av två frågeställningar, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 

Frågeställningarna tar upp hur man gör ett bord bättre, sett till konkurrenternas 

alternativ samt hur man tillämpar en designprocess för att utveckla ett bord som 

motsvarar marknadens behov och krav.  

Designprocessen som arbetet utgått ifrån består av strategiskt utvalda delar från 

tre olika designprocesser. Arbetet inleds med att identifiera konkurrenternas 

liknande produkter och deras för- och nackdelar. Av den insamlade informationen 

utformades en enkätundersökning om förlängning av bord som sedan översattes 

till krav. Vidare sammansställs kundernas behov och krav utifrån 

marknadsundersökningen tillsammans med uppdragsgivarens krav och sätts in i 

kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFD. Användningen av en QFD gav 

oss de sammanvävda kraven från både kund och uppdragsgivare som sedan 

sammanställdes i en slutlig kravspecifikation.  

Vidare i arbetet inleddes skissfasen där vi startade med att fokusera på 

konstruktionslösningen istället för bordets hela utformning. I vårt fall fokuserade 

vi på att hitta en ny och annorlunda lösning som inte hade setts tidigare utifrån de 

krav som sammanställts. Skisserna på konstruktionslösningarna utvärderades med 

hjälp av Pughs Matris tillsammans med konkurrenternas konstruktionslösningar 

mot kravspecifikationen, för att se vilken lösning som uppfyllde kraven bäst. 

Resultatet blev att en av konkurrenternas lösning uppfyllde kraven bäst och beslut 

togs att använda den beprövade konstruktionslösningen som en utgångspunkt, 

men även att utveckla den vidare.  

Bordets utformning tog form efterhand genom skisser, där man inspirerades av en 

stol som finns i Karl Anderssons och Söners sortiment. Slutprodukten blev ett 

förlängningsbart bord som bygger på kundernas och uppdragsgivarens riktlinjer 

och krav. 

Nyckelord  

Produktutveckling  

Förlängningsbart bord 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs på Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

utbildningen Kandidatpåbyggnad Produktutveckling. Arbetet skall ha relevans 

inom ämnesområdet och återspegla den kunskap som studenterna fått under sin 

utbildning. Arbetet utförs mot en uppdragsgivare och skall resultera i en produkt 

som kompletterar deras sortiment och ökar deras försäljning.  

1.1 Introduktion 

Studenterna tog kontakt med Karl Andersson och Söner då de tidigare haft 

samarbete med företaget i sin utbildning och har god kännedom om deras 

produktsortiment.  

1.2 Bakgrund  

Detta examensarbete kommer att innefatta produktutveckling av ett bord med 

förlängningsmöjlighet. Arbetet kommer att utföras mot uppdragsgivare Karl 

Andersson och Söner som ligger i Huskvarna. 

Bakgrunden till detta examensarbete framkom genom att Karl Anderson och 

Söner saknat denna typ av produkt i sitt nuvarande sortiment. Problemet uppstod 

genom att företaget fått en ökad efterfrågan från intressenter om en komplettering 

av ett förlängningsbart bord. 

Företaget har idag ett brett möbelsortiment av alla sorts möbler. Bord i olika 

höjder och storlekar, liknande matbord/konferensbord finns i sortimentet idag 

men ingen av borden har förlängningsmöjligheter, vilket i sin tur minskar deras 

användningsområden.  

Genom att hjälpa företaget komplettera sitt sortiment med en efterfrågad produkt, 

kommer företaget kunna möta marknaden och öka sin försäljning.  

1.2.1 Företagspresentation  

Karl Andersson och Söner är ett familjeföretag som har funnits sedan 1898 i 

Huskvarna. Den första som började tillverka möbler för företaget var Karl 

Andersson och han var verksam i Berghem, Skärstads socken.  

När företaget hade sin början, tillverkade man allt ifrån skrivbordstolar till 

symaskinsmöbler. Den yngste av Karl Anderssons söner ritade möbler till 

företaget, bland annat skåpet A2. Detta efter att ha gått en kurs hos den kände 

möbeldesignern Carl Malmsten. Carl Malmsten hade sedan vidare sammarbete 

med Karl Andersson och söner och lät dem tillverka möbler han ritat, till exempel 

Vapensmeden och Visingsö.  
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Tillverkningen flyttades på 1940-talet efter en brand. Man kunde rädda många 

maskiner och fabriken samlades under ett och samma tak på nytt i Huskvarna där 

all produktion sker än idag. 

Företagets mest kända möbler är bland annat den gedigna Øresundsserien från 

1950-talet som produceras än idag. Företaget jobbar efter att uppnå högsta kvalité 

samt hållbarhet efter flera generationers användande. 

Företaget tillverkar idag möbler för privatpersoner och offentlig miljö. Deras 

sortiment består av möbler av allt från stolar, bord och förvaringsmöbler. 

Materialen de jobbar med är i majoritet trä, och all tillverkning och distribution till 

återförsäljare sker från Huskvarna. Företaget har återförsäljare i hela Europa.  

Karl Andersson och Söner AB har gått inom familjens arv i fyra generationer, och 

VD på företaget idag är Karl Anderssons barnbarnsbarn Andreas Wadskog som 

driver företaget med sina två systrar Sara och Maria.  

1.3 Problembeskrivning 

Företaget har fått in flera efterfrågningar på bord med förlängningsmöjlighet och 

skall dessutom kunna verka tillsammans med stolar av normal sitthöjd. Bordet 

skall vara användarvänligt med tanke på funktioner och konstruktioner. Bordet 

ska utvecklas bättre sett till konkurrenternas liknande produkter. 

Från företaget har studenterna fått riktlinjer om vad bordet ska uppfylla. Dessa 

riktlinjer skall studenterna använda sig av tillsammans med kundernas krav, för 

produktutveckling av möbeln. Denna specifikation skall studenterna jobba utifrån, 

tillsammans med designprocessen och de metoder man valt för att vidare kunna få 

fram den förfrågade produkten.  

Företaget ser idag ett problem med att kunna möta efterfrågan på denna typ av 

produkt då det krävs en marknadsundersökning av vad kunderna egentligen söker 

för egenskaper i ett förlängningsbart bord. Kunskap av konstruktionslösningar av 

denna typ av bord med förlängningsmöjlighet har företaget i dagsläget inte någon 

erfarenhet av. En vidare konstruktionsjämförelse med liknande förlängningsbara 

bord på marknaden är behövlig och utifrån dem kunna vidareutveckla en bra 

konstruktionslösning för förlängningsbart bord, som uppfyller marknadens behov 

och förväntningar av konstruktion och funktion vid förlängningsbara bord. 
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1.4 Syfte, mål och frågeställningar 

Under detta kapitel klargörs syfte, mål och frågeställningar som skall utredas och 

besvaras i detta examensarbete. 

1.4.1 Syfte  

Produkten ska leda till ökad försäljning för företaget och utöka deras sortiment för 

att tilltala en bredare målgrupp. Med ett förlängningsbart bord kan Karl 

Andersson och Söner ta mer plats bland sina konkurrenter. Då Karl Andersson 

och Söner inte har ett förlängningsbart bord i sitt nuvarande sortiment kan detta 

leda till att de når ut till en bredare marknad. 

1.4.2 Mål 

Målet är att genom uppdragsgivarens ökade efterfrågan från kund, 

produktutveckla ett bord med förlängningsmöjlighet som uppfyller marknadens 

behov och krav. Bordet skall produktutvecklas utifrån de riktlinjer som 

uppdragsgivaren gett tillsammans med kundkrav gällande funktion och 

konstruktion som samlas in under arbetet. Målet är även att bordet skall kunna 

säljas utav Karl Andersson och Söner och bli en del av deras sortiment.  
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1.4.3 Frågeställningar 

o Hur gör man ett bord med förlängningsmöjlighet bättre, sett till 

konkurrenternas alternativ? 

En identifiering av konkurrenternas förlängningsbara bord på marknaden 

kommer att göras som en del i designprocessen. Identifieringen kommer att ge 

studenterna kunskap om konstruktionslösningar samt funktioner i 

förlängningsbara bord på marknaden. Man kommer att göra en för- och 

nackdels analys på konkurrenternas produkter för att kunna identifiera de 

funktioner och konstruktioner som är bra och mindre bra. I designprocessen 

kommer man att ta hänsyn till resultaten av för- och nackdelsanalysen för att 

få fram en bättre produkt sett till konkurrenternas. Man kommer att utgå ifrån 

att produktutveckla en konstruktionslösning för förlängningsbara bord som 

inte setts tidigare bland konkurrenterna. I designprocessen kommer man även 

att ta hänsyn till litteraturstudie kring ergonomi och i form av mått på bord för 

att passa människokroppen. 

o Hur tillämpar man en designprocess för att utveckla ett 

förlängningsbart bord som motsvarar marknaden behov och krav? 

Här kommer studenterna att använda sig av en enkätundersökning för att 

samla information om vad marknaden har för behov och krav gällande 

funktion och konstruktion av förlängningsbara bord. Behov och krav från 

kunderna samt riktlinjer från uppdragsgivaren kommer att läggas in i 

kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFD och översättas till en konkret 

kravspecifikation. Designprocessen som vi ska använda oss av kommer vi 

strategiskt att ta fram genom att väga ett par olika designprocesser och sätta 

samman de faser från respektive process som anses vara mest lämplig för detta 

projekt. För att kunna utvärdera våra konceptförslag i designprocessen 

kommer vi använda oss av en Pugh matris för att väga de olika 

konstruktionslösningarna med de kraven som specificerats, detta för att kunna 

komma fram till ett slutkoncept att jobba vidare på. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa arbetet genom att lägga fokus på trämaterial vid 

produktutvecklingen av möbeln. Detta för att få ett mer gediget hantverksuttryck, 

samt för att företagets produktion och maskinpark är tillämpad för träbearbetning. 

Arbetet kommer att formas utifrån de riktlinjer vi fått av uppdragsgivaren, för att 

vidare i arbetet kunna jobba fram en mer specifik kravspecifikation. Gällande 

jämförelser med konkurrenternas alternativa lösningar till förlängningsbara bord 

kommer vi enbart granska 5-10 olika konstruktionslösningar från liknande 

produkter, denna avgränsning görs med hänsyn till begränsad tidsåtgång. Vi 

kommer att jämföra designprocesser för att kunna tillämpa en process som passar 

bäst till denna typ av projekt. Vi kommer inte tillämpa hela arbetsprocessen i 

kundcentrerad planering, QFD, med hänsyn till disponerad tid då en fullständigt 

QFD tar väldigt lång tid. Vi kommer endast att använda oss av en del ur 

kvalitetshuset för att på ett strategiskt sätt komma fram till ett resultat. Även 

aspekter gällande prisbild kommer inte att tas med, då största fokus skall läggas vi 

produktutveckling av konstruktion samt att det för företaget inte behövde tas i 

åtanke i detta skede, då det inte skall hämma idégenereringen och framtagning av 

en helt ny produkt.   

1.6 Disposition 

I kapitel två beskrivs teoretisk bakgrund där fakta och metoder är samlade som 

ska ligga till grund för rapporten och i kapitel tre motiveras val av designprocess 

som kommer att användas för att komma fram till en produkt. I kapitel fyra 

beskrivs vilka metoder som kommer användas för att nå fram till ett resultat. I 

kapitel fem presenteras resultatet och i sista kapitlet avslutas rapporten med en 

diskussion av resultatet, metoderna samt slutsatser.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Här redovisar vi utvalda litteraturer som vi kommer att använda oss utav i 

genomförandet av detta arbete. Tanken är att dessa litteraturer ska vara en 

bidragande kunskapsfaktor för att komma fram till ett resultat, där de tillämpas för 

att besvara frågeställningarna.  

2.1 Designprocesser 

I detta avsnitt presenteras tre design/produktutvecklingsprocesser som kommer 

ligga till grund för en sammansatt process anpassad för detta projekt. 

En design/produktutvecklingsprocess förekommer regelbundet hos företag för ta 

fram nya produkter för den växande marknaden. Genom att utveckla 

produktutvecklingsprocesser anpassade för företagets/projektets behov och risker 

som analyseras, kan man få en mer effektiv process vid framtagning av produkter 

som bygger på de egna behoven och inte utifrån teorins bestämda processer. 

(Brättström, Löfsten & Richtnér, 2012) 

2.1.1 Design i Fokus för Produktutveckling 

En designprocess för produktutveckling presenteras i boken Design i Fokus för 

Produktutveckling skriven av Österlin (2010, s. 37) och beskriver processen från idé 

till färdig produkt samt dess faktorer som påverkar utformning av en produkt. 

Processen består av fem etapper; uppstart, informationsinsamling och analys, 

koncept och idégenerering, bearbetning och uppföljning tar utvecklingen framåt 

till en slutlig produkt. s 

I uppstartsskedet kartläggs de grundläggande faktorerna för projektet i form av en 
designbrief som beskriver vad produkten skall uttrycka och för vem den designas 
för. En moodboard sammansätts för att beskriva känslan och uttrycket för den 
framtida produkten.  

Under informationssamlingen undersöks och analyseras förutsättningarna för 

projektet, där kraven specificeras i en kravspecifikation och de funktioner 

produkten ska besitta skapar en funktionsanalys.  

Koncept och idégenereringsetappen resulterar i flera koncept utifrån en 

skissprocess som sedan bearbetas och värderas i kommande etapp där justeringar 

görs för slutlig produktbeskrivning.  

I bearbetning av koncepten ser man till vilka koncept som stämmer överens med 

kravspecifikationen och ser över vad som kan behöva ändras.  

Sista fasen i designprocessen är en uppföljning som innebär att man kan göra 

slutliga ändringar i produkten om det behövs, för att den skall uppfylla kunderna 

och uppdragsgivarens krav.   
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2.1.2 Product design and development 

I boken Product Design and Development av Ulrich och Eppinger (2008, s. 14) 

beskrivs en ingående produktutvecklingsprocess för att lyckas skapa en 

genomtänkt produkt. Processen består av sex olika faser; planering, 

konceptutveckling, systematisering, detaljerad design, test och förfining samt att 

börja producera enheter.  

I den inledande planeringsfasen kollar man på marknadsandelar och möjligheter, 

samt inleder designprocessen där man ser över nya teknologier.  

Konceptutveckling är en stor fas där man samlar information om kundernas 

behov och krav, identifierar konkurrenters produkter, tar fram de första 

designkoncepten samt testar experimentella prototyper. Redan här uppskattar man 

produktionskostnader.  

Systematisering går ut på att man tar steget extra och utvecklar planer för 

alternativ på produkten, tar fram alternativa förslag, förfinar designen på 

produkten, hittar underleverantörer till huvudkomponenterna och analyserar.  

Att gå in på detaljerad design betyder att man är framme vid den tidpunkten där 

man definierar marknadsplan, material, produktionsförberedelser, 

kvalitetskontroll, verktygsframtagning. 

Testa och förfina produkten behövs för att se hur bra den håller, 

tillförlitlighetstester, produktens livslängd, prestandatest, ytterligare 

kvalitetskontroller samt implementera designändringar om detta genomförts.  

När man börjar producera så gäller det att utvärdera de första enheter som 

produktionen har producerat, så att allt stämmer och håller sig inom toleranser 

samt att det fungerar. De allra tidigaste produkterna som håller måtten kommer bli 

tillgängliga för nyckelkunder. Vid test av att allt fungerar börjar produktionen på 

riktigt. 
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2.1.3 Stiftelsen Svensk Industridesign 

Stiftelsen Svensk Industridesign(SVID, u.å) presenterar en enkel och generell 

designprocess på deras hemsida. I deras modell så ingår det fyra faser; behov, 

idéer, utveckling och genomförande. 

I första fasen ser man över vilka som ska vara delaktiga i projektet, så man får 

tillräckligt bred och rätt kompetens. En fördjupning av användarens situation ska 

göras tillsammans med användaren, det vill säga den tänka målgruppen. Det är bra 

att involvera användaren tidigt i projektet och arbeta kontinuerligt genom hela 

processens gång.  

Idéfasen genomsyras av att man antingen tar fram idéskisser eller visualiserar fram 

förslag med hjälp av datorprogram. Man tar även fram en moodboard som 

beskriver känslan och uttrycket för den framtida produkten. Ett holistiskt 

arbetssätt är fördelaktigt att tillämpa. Genom att se till helheten på problemet och 

andra påverkande faktorer bidrar det till att lösa problemet. 

I utvecklingsfasen så ser man över ergonomin på produkten så att det ska passa 

mänsklig användning så bra som möjligt. Man utför även tester som till exempel 

tekniska funktionstester eller förhållandet mellan användare och produkt.  

Under genomförandefasen så upprepas de tidigare testerna en sista gång, det är ett 

medvetet val då metoden blir repetitiv och man får mer säkerhet i testerna. 

Utvärdering av arbetet som har utförts är det sista som utförs. 

2.2 QFD 

QFD handlar om att genom kriterier med hjälp av kundcentrerad planering, få 

fram kundernas behov och förväntningar på en produkt. QFD hjälper till att 

säkerställa kundernas behov och förväntningar och omvandla dem till egenskaper 

hos produkten. Det man vill uppnå med QFD är att produkten skall uppfylla de 

externa och interna kundernas indirekta och direkta krav/behov enligt (Ottosson, 

1993, s. 10). 

Enligt G. Brown (1991) är QFD en av de bästa teknikerna att uppfylla och 

integrera kunderna i utvecklingen av sin produkt. Kunderna är delaktiga och 

påverkar designen, behoven och kraven. En produkt som har tagits fram med 

hjälp av QFD är oftast den produkt som tar mest plats på marknaden, då den har 

större fördelar över sina konkurrenter som använder sig utav andra tekniker vid 

framtagning av produkter.  
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Metoden beskrivs även i boken The Mechanical Design Process av Ullman (2010) 

genom att man placerar den information man fått in från QFD processen i en 

matris. Inom QFD används det så kallade kvalitetshusets matris för att placera, 

och på ett tydligare sätt visa och utvärdera den information som man fått in 

genom sitt QFD arbete.  

Kvalitetshuset består av åtta steg och används kontinuerligt under QFD arbetet 

för att visualisera resultaten tydligare. De åtta delarna som ingår i kvalitetshuset 

finns att se i figur 1.  

  

Figur 1. Kvalitetshuset, QFD. 

 

Första steget i kvalitetshuset är att man skall ta reda på Vem. När man pratar om 

vem kan det vara flera olika intressenter för produkten eller företaget. Det kan 

vara en slutkund och det kan också vara någon inom företaget som skall ta över 

projektet. (Ullman, 2010, s. 151)  

Det andra steget i kvalitetshuset handlar om Vad, det vill säga Vad kunderna vill 

ha. Här samlar man in kundernas krav på det som produkten skall uppfylla. 

Kraven kan samlas in genom olika metoder men med fördel genom observationer, 

undersökningar eller fokusgrupper. (Ullman, 2010, s. 151) 

Det tredje steget i kvalitetshuset bestäms av relativiteten i kravens viktighet. Man 

väger Vem (kunden) mot Vad (Krav), och får man fram viktighetsgraden från 

kundens krav. Här ska man låta kunden poängsätta kraven efter viktighet. Det är 

till fördel om man låter kunden till exempel använda sig av totalt 100 poäng, och 
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fördela ut dessa poäng över alla krav. Genom att vikta dessa komponenter kan 

man få fram en tydligare bild på vilka krav man skall lägga mest tid och pengar på, 

och som har störst påverkan på det slutliga resultatet. (Ullman, 2010, s. 155) 

I steg fyra skall man identifiera och utvärdera konkurrensen på marknaden. Man 

jämför liknande produkter på marknaden med hur väl de uppfyller kundernas 

behov i dagsläget. (Ullman, 2010, s. 157) 

I steg fem bestämmer man om kundens krav går att mäta genom tekniska krav. 

De tekniska kraven är till för att kunna uppfylla kundens krav. När de tekniska 

kraven är satta måste man även bestämma sig för om de tekniska kraven önskas 

vara högre eller lägre. Detta beroende på vad kundens krav kräver. Om till 

exempel kundens krav är lätthet, är det tekniska kravet vikt. Då bestäms det 

tekniska kravet att vara lägre, då kunden önskar en lägre vikt. (Ullman, 2010, s. 

158) 

I steg sex fastställer man vilken relation kundernas krav har kontra de tekniska 

kraven. Här måste det finnas minst en relation för varje av kundens krav med de 

tekniska kraven. Hur tydlig eller mindre tydlig relation de har till varandra bestäms 

genom att man poängsätter med 1, 3, 9. Har de stark relation poängsätts det med 

en 9:a, medelstark relation värderas som en 3:a och en svag relation motsvarar 1 

poäng. Varje av dessa tre poäng visualiseras med hjälp av symboler där en triangel 

symboliserar 1, en cirkel symboliserar 3 och en cirkel med en prick inuti 

symboliserar en 9 poäng. Har de olika parametrarna ingen relation, lämnar man 

cellen tom. (Ullman, 2010, s. 163) 

I steg sju ska man få fram ett värde från matrisen som bestämmer den totala 

viktigheten för de tekniska kraven. Man räknar ut viktighetspoäng genom att man 

använder sig av viktighetsgrad i kundernas krav och multiplicerar det för varje 

symbol som infinner sig i samma kolumn. Detta resulterar i att värderingarna 1,3,9 

i relationssambandet i steg 6, kommer att få en högre siffra. Dessa siffror adderas 

sedan radvis nedåt och sammanställs för varje tekniskt krav. De totala poängen 

visar på viktningen för varje tekniskt krav. (Ullman, 2010, s. 164) 

I steg åtta skall man identifiera påverkan som varje tekniskt krav har på varandra.  

Man vill veta om de tekniska kraven påverkar varandra positivt eller negativt om 

man ändrar en av de olika parametrarna. Har de en mycket positiv påverkan på 

varandra markeras detta med två plus ++. Har de ganska stor positiv påverkan på 

varandra markeras detta med ett plus+. Har de en negativ påverkan på varandra 

markeras detta med ett minus -. Genom att göra detta har man mycket bättre koll 

på om man ska besluta sig för att genomföra ett av de tekniska kraven. Här ser 

man hur mycket påverkan det har på andra tekniska krav och då måste en 

eventuell ändring ske på dessa. (Ullman, 2010, s. 166) 
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2.3 Pughs beslutsmetod  
I litteraturen The Mechanical Design Process av Ullman (2010) beskrivs en metod för 

utvärdering av koncept, en så kallad beslutsmatris.  

Att använda sig utav en beslutsmatris är ett väldigt förekommande verktyg för 

konceptval inom ingenjörsvärlden för design. Pughs Matris är en beslutsmatris 

som härleder utifrån en kundanalys. Man tar fram koncept utifrån kundernas 

behov och väger dem mot varandra (Thakker, Jarvis, Buggy, Sahed, 2008) 

En Pugh matris innehåller sex olika delar: det aktuella problemet, alternativen, 

kriterier, viktighetsgrad, utvärdering och resultat. För mer reliabelt resultat föreslås 

att man i en designgrupp utvärderar matrisen individuellt för att sedan tillsammans 

jämföra allas resultat. Genom att göra det blir resultatet mer opåverkat och man 

får fram mer individuella utvärderingar, vilket gör att beslutet kan bli mer självklart 

om alla fått liknande resultat.   

 

Figur 2. Pughs Matris. 

 

I matrisen poängsätter man de olika alternativa koncepten relativt mot de andra 

koncepten utifrån dess förmåga att möta kriterierna. Genom poängsättning ges en 

tydligare bild och information kring vilka koncept som var bäst. Därigenom 

underlättas det för beslutfattande vid val av koncept att jobba vidare med.  

Detta verktyg används med fördel i designprocessen när man kommit fram till 

flera alternativa lösningar av produkten. Det krävs en mer strategisk grund för att 

motivera beslut som tas vid val av koncept kommer detta verktyg bra till hands. 

I steg 1 preciserar man sin fråga/problem, t.ex. val av koncept. (Ullman, 2010, s. 

222) 
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I steg två samlar man de koncept som skall jämföras. Här är det viktigt att när 

man kommit fram till flera olika designkoncept och framställer dem i matrisen 

”rättvist”. Alla koncept skall vara framlagda på samma sätt för att minska 

påverkande faktorer i presentation av koncepten. Ett bra sätt är att använda sig av 

en simpel sketch på varje koncept. (Ullman, 2010, s. 223) 

I steg tre väljer man kriterier för jämförelse, kriterierna skall gälla de huvudsakliga 

uppfyllanden som man vill att konceptet skall innefatta.  

Steg fyra kommer man att väga vilka kriterier som är viktiga och vilka som är 

mindre viktiga. Här kommer man att poängsätta kriterierna utifrån 

viktighetsgraden (Ullman 2010, s. 223). Här kan man med fördel använda sig av 

kunderna genom att låta dem placera ut 100 poäng fördelat på de olika kriterierna 

med utgångspunkt att rangordna de olika kriterierna efter hur viktiga de är. Ju 

högre poäng desto bättre resultat, detta används även i QFDs kvalitetshus. 

(Ullman 2010, s. 156)  

Alternativ för att få fram viktningspoäng är att göra en viktning med hjälp av 

parvisa jämförelser. Genom att göra detta använder man säg av poäng 1, för bättre 

än, 0.5 för lika bra eller 0 för att visa på sämre än det andra förslagna alternativen. 

Jämförelser görs radvis och man frågar sig själv innan poängsättning, - Vilket av 

kraven är viktigast för kunden? Här grundar man bedömning från tidigare 

uppgifter från kund om kraven som även återfinns i QFDs kvalitetshus. (Ottosson 

1993, s. 35) 

I steg fem kan man välja att använda sig av två olika sätt för jämförelse av 

koncept. Det ena sättet är relativt, där man jämför koncepten från en 

utgångspunkt som kan vara ett tidigare koncept som man skall förbättra genom de 

nya koncepten. Här får man då jämföra om de nya koncepten är lika med, bättre 

eller sämre än det ursprungliga konceptet. Detta görs med hjälp av symboler för 

värdering eller siffervärdering. Det andra sättet att få fram ett beslut på är att 

använda sig av en absolut jämförelse där man väger koncepten mot kriterierna. 

Här värderas hur väl koncepten stämmer med kriterierna man har. (Ullman 2010, 

s. 223). 

Värdering görs genom att värdera hur väl koncepten uppfyller kriterierna.  

Man poängsätter för ”Uppfyller bättre” med +1 poäng, ”uppfyller” med 0 poäng 

och ”uppfyller inte” med -1.  

I steg sex sammanställer man resultatet från jämförelsen genom att multiplicera 

viktningsvärderingen med värderingen i jämförelsen. Dessa poäng resulteras 

kolumnvis för varje koncept och genom det kan man se vilket koncept som 
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uppfyller kriterierna bäst. Det vinnande koncept är förslagsvis det man skall gå 

vidare med. (Ullman 2010, s. 224) 

2.4 Ergonomisk bordshöjd 
Ett bord skall vara i rätt höjd för att kunna ge brukaren en perfekt avlastning vid 

användning, undvika möjliga personskador samt ge bordet ergonomi. I The 

Mechanical Design Process illustreras en bild på en korrekt antropometrisk person och 

då skall bordshöjden vara ca 730mm högt. (Ullman, 2010, s. 418) 

2.5 Frågeformulär/enkätundersökning 

Att genomföra en enkätundersökning är viktigt för projektet så man har data att 

bygga beslut på. Ett frågeformulär ställer krav på att frågorna är väl genomtänkta 

innan man skickar ut det. Frågorna skall vara utformade på ett sätt att de inte är 

ledande samt att svaren inte ska vara påverkade av oss eller att men leder in dem 

på svar vi själva önskat få. (Jacobsen, 2002, s. 58) 

Beroende på vilken typ av fråga kan man använda sig av kategorisvar där svaret 

antingen blir ja eller nej. Rangordnade svar ger möjligheten att mäta intensiteten 

hos undersökningspersonen genom att använda sig av ett flertal svarsalternativ 

som till exempel; mycket bra, bra, dåligt och mycket dåligt (Jacobsen, 2002, s. 

289). Metriska svarsalternativ består av att svaren innehåller siffor, till exempel om 

man söker information om ålder. Det går även att använda sig av öppna svar där 

uppgiftslämnaren fritt får formulera sitt egna svar. Detta gör det dock svårt att 

tolka svaren vilket kan ge fel resultat, men kan användas i frågor om situationen 

kräver det. (Jacobsen, 2002, s. 298) 

Att välja rätta personer som representerar den totala marknaden är ett urval som 

måste genomföras, det gäller att urvalet är representativt för att lyckas få så reliabla 

svar som möjligt. (Jacobsen, 2002, s. 58) 

Att analysera svaren från en undersökning genomförs enkelt med kategoriserade 

svar där man tittar på antalet som svarat, samt deras svarsalternativ och räkna ut 

procenten. Man får en enkel överblick av vad de svarande väger mest och kan dra 

en slutsats utav detta (Jacobsen, 2002, s. 371). Öppna svar i en undersökning 

bidrar till att man kan få fram bredare synpunkter och man minskar risken att inte 

få med det svaranden tycker. Ett sätt att analysera öppna svar är att dela in dem i 

olika grupper samt sammanställa hur många som svarat liknande på frågan. Vid 

avvikande svar som nämns endast en gång läggs det in i en egen grupp (Jacobsen, 

2002, s. 414). Det gäller även att diskutera kvalitén på resultatet, om mätningen 

gav tillförlitlig data samt om undersökningen lyckades få svar på allt. (Jacobsen, 

2002, s. 58) 
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2.6 Materialegenskaper 

För att utvärdera vilket eller vilka träslag som skall användas och passar bäst för 

vår produkt ges här en genomgång av alternativa träslag. Olika träslag presenteras i 

boken Fakta om Lövträ av Palm (2005). Den svenska lövskogen erbjuder många 

olika träslag, men till ett robust matbord behövs ett träslag som ger känslan av 

gedigenhet och hållbarhet. Från dessa kriterier listas alm, ask och ek som möjliga 

alternativ för vår produkt.  

Alm är ett hårt träslag som lämpar sig för användning för produkter där man 

behöver en hög slag- och nötningstålighet. (Palm, 2005, s. 5) 

Ask är ett mycket hårt träslag som lämpar sig för användning av produkter som 

måste tåla höga nötningskrav. (Palm, 2005, s. 8) 

Ek är ett träslag som lämpar sig för produkter som behöver ha en hård yta samt 

tåla mycket slitning. (Palm, 2005, s. 20) 

Det gemensamma med dessa tre träslag är att alla lämpar sig bra för den produkt 

vi ska utveckla sett till dess egenskaper (Palm, 2005, s. 40). Det som får tas i 

åtanke gällande beslutet vilket träslag som skall användas kommer motiveras efter 

dess visuella utseende och beslutet tas i designprocessen.  

2.7 För- och nackdels analys 

En för- och nackdelsanalys är ett verktyg som hjälper till att lista ut för- och 

nackdelar för en fråga, problem eller undersökning. Som Ullman (2007) beskriver i 

boken The Mechanical Design Process består en för och nackdelsanalys av fem steg. 

En förenkling av denna analys kommer att genomföras och enbart steg ett och två 

kommer att utföras. De resterande stegen i analysen innefattar att väga för- och 

nackdelar mot varandra, för att sedan kunna se likheten mellan dem och stryka 

dem från listan i det fall de väger lika mycket. Detta ses som en icke nödvändig del 

att använda i detta projekt då man vill ha kvar både för- och nackdelar som 

riktlinjer vid framtagningen av bordet.  

Steg ett består av att man gör två kolumner och skriver in fördelar och nackdelar i 

dess respektive rubriksruta. I steg två tänker man igenom vilka för och 

nackdelarna är och fyller i dem i respektive kolumn. För- och nackdelsanalysen 

kommer att göras för respektive av konkurrenternas bord och sedan sätts samman 

i en komplett analys för alla bord. (Ullman, 2007, s. 103) 

2.8 Brainstorming 

Brainstorming är en teknik som kan användas i grupp så väl som individuellt. Det 

fungerar bäst i grupp då den ena idén föder den andra idén. Denna teknik hjälper 

till att identifiera och föda nya idéer för att utveckla produkter. (Ullman, 2007, s. 

190)
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3 Val av designprocess 
Val av delar som ska sammansättas till en designprocess tas fram ur tre olika 

designprocesser från litteraturen. Genomgång av de olika delarna i varje 

designprocess som listas i teoretisk bakgrund och motivering till vilka delar som 

kommer att användas görs med hänsyn till projektet. Då uppdragsgivaren vill ha 

konkurrensjämförelse på hur marknaden ser ut i dagsläget samt vad kunderna 

tycker kring förlängningsbara bord, kommer man att inkludera de verktyg i 

designprocessen som krävs för att kunna uppfylla detta. Designprocessen skall 

övrigt följa ett strategiskt arbetssätt, och arbete mot att kunna produktutveckla ett 

nytt bord åt uppdragsgivaren samt besvara frågeställningarna. 

Vid val av designprocess jämför vi de olika stegen i de utvalda processerna som 

listas i teoretisk bakgrund. Jämförelse genomförs genom att titta på de mest 

förekommande tillvägagångssätten och styrka de val av designprocess som 

kommer användas i detta arbete. Vid upplägg av en helt ny designprocess som 

innehåller delar som är förekommande i de granskade designprocesserna blir detta 

ett försök att skräddarsy en egen designprocess utifrån de riktlinjer man fått från 

uppdragsgivaren för att kunna ta fram ett förlängningsbart bord.  

Vi har valt en uppstart enligt Österlin (2010) som syftar till att man från 

uppdragsgivaren får en problemformulering samt en designbrief/riktlinjer för 

projektet. Detta för att både gruppen och uppdragsgivaren skall vara överens och 

införstådda med vad man önskar uppfylla med projektet.  

Utifrån konkurrenternas konstruktionslösningar och funktion för förlängningsbara 

bord kommer vi att göra en konkurrensanalys då företaget samt gruppen idag 

inte har större erfarenhet av denna typ av produkt (Ullrich & Eppinger, 2008). 

Där kommer vi använda oss av en för- och nackdelsanalys för att bestämma vad 

som är bra/mindre bra med dagens förlängningsbara bord på marknaden. Man 

kommer titta på 5-10 olika slags bord med förlängningsmöjlighet (Ullman, 2010) 

 Vi kommer att använda oss av en marknadsundersökning som återfinns i 

designprocessen av (Ullrich & Eppinger, 2008) för att få fram vad kunderna har 

behov och krav gällande funktion och konstruktion gällande förlängningsbara 

bord. Frågorna kommer att grunda sig på den kunskap vi fått genom vår 

konkurrensanalys.  

När vi samlat in all data från marknadsundersökningen kommer en 

sammanställning och en analys av marknadsundersökningen göras för att 

kunna översätta de behov och krav kunderna har till en kravspecifikation. En 

kravspecifikation specificeras utifrån marknadsundersökningen för att få en mer 

överskådlig bild av vad kunderna föredrar.  
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Den kravspecifikation man fått fram ur marknadsundersökningen kommer vi 

sammanställa till kundkrav tillsammans med uppdragsgivarens riktlinjer.  

Utifrån dessa krav kommer vi ta fram en viktningsenkät, där kunderna får 

poängsätta kraven utefter viktighet. Viktningspoängen sammanställs för att sedan 

placeras in i kvalitetshuset, QFD. Här kommer man att använda sig av förra steget 

i designprocessen ”marknadsundersökning” för att utforma viktningsenkäten på 

bästa strategiska sätt. Man kommer sedan att analysera och sammanställa kraven 

man fått i steget för ”analys av markandsundersökning” i designprocessen. 

Vidare utförs alla delar ur kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFD 

förutom steg fyra. Detta kommer inte att göras då man gjort en separat 

konkurrentanalys i början av designprocessen. Utförandet av kvalitetshuset 

kommer att resultera i att vi får en kravspecifikation med rangordnade tekniska 

krav utefter viktighet. Denna kravspecifikation kommer att bli den slutliga att följa 

i utveckling av förlängningsbart bord. Genom denna värdering kan man veta vilka 

tekniska krav som är viktigast att följa. Korrelationer mellan de olika tekniska 

kraven kommer man ta hänsyn till under produktutvecklingen, för att inte ett 

tekniskt krav som genomförts skall försämra ett annat krav. 

När man fått fram den slutliga kravspecifikationen kommer vi att gå vidare med 

idégenerering. I detta steg kommer vi att börja med att sammanställa en 

moodboard som är ett bildkollage, den visualiserar det man vill uttrycka med 

produkten. Användning av moodboarden kommer ske som en inspiration i 

skissprocessen. Skissprocessen kommer att vara omfattande och man kommer att 

skissa på olika konstruktionslösningar genom både handskisser och 

visualiseringsprogram på datorn. Kravspecifikationen kommer vi att utgå ifrån 

samt moodboarden när vi skissar. Detta för att man under skissprocessen skall få 

fram valida koncept som bygger på förundersökningen. (Österlin, 2010)  

Vidare efter idégenereringen kommer man att ha koncept och konceptval som 

ett steg i designprocessen, för att på ett strategiskt sätt komma fram till ett beslut. 

Här kommer man att sammanställa de olika koncepten man kommit fram till i 

skissprocessen och besluta sig för en konstruktionslösning för förlängning av 

bordsskiva att arbeta vidare på. Detta genom att använda sig av en Pughs matris. 

Pughs matris är ett reliabelt verktyg för konceptval vilket hjälper till att styrka de 

val som görs. Pugh matrisen används för att kunna väga hur väl koncepten 

uppfyller kravspecifikationen. Man kommer arbeta vidare på det vinnande 

konceptet och skissa vidare på bordets utformning efter konceptval. Bordets 

utformning tas fram genom idégenerering utefter val av konstruktionslösning.  
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När konceptet är valt kommer man att bearbeta det valda konceptet. Man 

kommer att titta på materialval, mått och ytbehandling för bordet samt göra en 

lämplig modell för demonstration av konstruktionslösning samt visa bordet via 

CAD-modellering. Vi har valt att använda oss av detta steg i designprocessen då 

det är viktigt att man får en helhet i produkten där alla beslut övervägs efter bästa 

resultat. Det är även viktigt att uppdragsgivaren får en uppfattning av hur 

produkten kommer att bli.     

En uppföljning av konceptet görs för att man ska kunna utföra slutliga ändringar 

på produkten och att den överensstämmer med kunden och uppdragsgivarens 

krav som satts. Även eventuella ändringar görs efter man testat lämplig modell
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4 Metod och genomförande av 

designprocess 
I detta avsnitt förklarar studenterna sin valda metod för att samla in data och hur 

man skall gå till väga med sitt arbete. Resultaten av datainsamlingen kommer att 

användas för att leda till besvarandet av frågeställningarna och utformnigen av 

produkten. Hela arbetet genomsyras av en designprocess som är sammansatt av 

olika verktyg och metoder.  

4.1 Uppstart 

Möte med uppdragsgivare i form av muntlig kommunikation samt mailkontakt, 

problemformulering och riktlinjer för projektet.  

4.2 Konkurrentanalys 

Analys av konkurrenternas bord görs via en för- och nackdelsanalys. Insamling av 

information kring förlängningsbara bord kommer ske genom lämplig 

datainsamlingsmetod, enligt 4.3.1. 

4.2.1 För- och nackdels analys 

Vi kommer att tillämpa en för- och nackdelanalys för att identifiera bra och 

mindre bra egenskaper i konkurrenternas förlängningsbara bord. Resultatet av 

analysen kommer att användas i designprocessen för att kunna produktutveckla ett 

bättre bord sett till konkurrenterna. Grunden till bedömningen av för respektive 

nackdelar hos varje bord kommer bygga på riktlinjer från uppdragsgivare samt 

egna observationer. Utgångspunkten kommer att vara en lista med egenskaper att 

identifiera för- och nackdelar med, utifrån brainstorming i gruppen. 

4.3 Marknadsundersökning och datainsamling 

Marknadsundersökning i form av en enkät används för att samla information som 

skall hjälpa att styrka val av egenskaper på produkten. Enkäten kommer att skickas 

ut via internet samt för hand. Detta för att kunna fånga en så bred målgrupp som 

möjligt då äldre personer inte använder sig av sociala medier lika mycket som 

yngre. Den kommer sträva till att vara opartisk i sin utformning av frågor, för att 

inte påverka den svarande personen.  

Enkäten ställer frågor som är av relevans för arbetet, produktutveckling av bordet 

samt dess egenskaper. Frågorna kommer att grunda sig på den kunskap som fåtts 

genom konkurrensanalysen.  
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Resultaten av enkäterna som besvarats skall sammanställas och omvandlas till en 

kravspecifikation utefter vad majoriteten av de svarande tyckte. 

Kravspecifikationen kommer även innefatta företagets riktlinjer som sedan 

placeras in i kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFDs steg 2 som finns 

beskrivet i 2.2  i teoretisk bakgrund. 

Efter den första enkäten görs en viktningsenkät med sammanställning av 

kundernas och uppdragsgivarens krav. Viktningsenkäten skickas ut till de personer 

som svarat på tidigare enkät med sin mailadress. Viktningen består av 100 poäng 

där kunden får fördela dessa poäng vid varje krav utefter hur viktigt de tycker 

kravet är. Ju högre poäng desto mer viktighetsgrad får kravet.  

Resultatet av viktningsenkät kommer att sättas in i viktningskolumnen för krav i 

kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFDs steg 3 som finns beskrivet i 2.2 

under teoretisk bakgrund.  

Tekniska krav som motsvarar kund samt uppdragsgivarens krav kommer göras för 

att bedöma hur man skall gå tillväga för att kunna uppfylla dessa. Värdering av 

kraven mot tekniska krav kommer göras för att få en slutlig kravspecifikation att 

arbeta utefter.   

4.3.1 Datainsamling 

Annan typ av data ska samlas in via dokument, internetsökningar, mässor och 

personlig erfarenhet. Datainsamlingen kommer att ha relevans för arbetet och öka 

förståelse för tillvägagångsätt vid produktframtagning.  

Avstämning med uppdragsgivare kommer göras liknande en öppen intervju som 

lämpar sig bäst för att få fram enskilda individers tolkning av ett eller annat 

fenomen. I detta fall blir fenomenet de förslag som gruppen kommit fram till. 

(Jacobsen, 2002 s 161)  

4.4 Analys av marknadsundersökning  

Enkätresultatet analyseras och sammanställs för att kunna få fram behov och 

förväntningar som kunden har gällande funktion och konstruktion i 

förlängningsbara bord.  

Viktningsenkäten kommer man att analysera och sammanställa för genomsnittligt 

viktningspoäng från de personer som svarat. Dessa kommer användas som en 

generell viktning i kvalitetshuset för kundcentrerad planering.  
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4.5 Kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFD 

Sammanställning av behov och krav från kunderna samt uppdragsgivarens 

riktlinjer sätts in i kvalitetshusets matris. Värdering av sambandet mellan kraven 

och de tekniska lösningarna görs för att se hur stark relation det finns mellan 

parametrarna.  

I kvalitetshuset för kundcentrerad planering placeras resultaten in av kraven man 

fått in från kund samt uppdragsgivare. Vi kommer ta fram tekniska lösningar som 

motsvarar dessa krav för att kunna uppfylla dem.   

Kvalitetshuset kommer att visa på ett resultat där viktning av kraven redogör för 

var fokus skall ligga vid produktutveckling av bordet. Resultatet kommer att 

översättas till en slutlig teknisk kravspecifikation. Den slutliga kravspecifikationen 

kommer vi följa vid produktutvecklingen. Hänsyn till korrelationer mellan de 

tekniska lösningarna som finns med i kvalitetshuset kommer göras, då de kan ha 

negativ påverkan på varandra i utvecklingsfasen.   

Kvalitetshuset för kundcentrerad planering kommer att utvärderas och 

dokumenteras i alla steg förutom steg 4 för konkurrensjämförelse. 

Konkurrensjämförelse görs separat i form av för- och nackdelsanalys enligt punkt 

4.2.1. 

4.6 Slutlig kravspecifikation 

Allt arbete leder fram till en slutlig kravspecifikation som visar var fokus skall ligga 

vid produktutveckling av funktion och konstruktionslösning.  

4.7 Idégenerering 

En moodboard används i detta skede och är ett kollage med till exempel bilder, 

material och färger som ska inspirera kreativitet och återspegla känslan man vill 

uppnå med produkten. Man fortskrider sedan med en intensiv skissperiod med 

fokus på den slutliga kravspecifikationen man fått fram från tidigare analyser. 

Idéskisser görs både i form av handskisser samt med hjälp av visualisering i 

datorprogram vid fall av prov på teknisk funktion.  

4.8 Avstämning med uppdragsgivaren 

Här träffas man med uppdragsgivaren och har ett möte för att stämma av 

förslagen man kommit fram till samt att man är på rätt spår gällande riktlinjer och 

önskemål från företaget. Feedback tas emot och man jobbar vidare med val av 

förslag. 
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4.9 Konceptval konstruktionslösning 

Från idégenereringsfasens resultat utvärderas de olika tänkbara koncepten 

tillsammans med konkurrenternas konstruktionslösningar med hjälp av Pughs 

matris. Här väger vi de olika konstruktionslösningarna för förlängningsbara bord 

som vi kommit fram till vid idégenereringen samt konkurrenternas, för att kunna 

svara på frågeställningen om det går att göra en bättre lösning än konkurrenterna.  

En parvis viktning av den slutliga kravspecifikationen görs av studenterna för att 

med den kunskap man fått kunna värdera kraven mot varandra utifrån kundens 

tidigare viktning. Här vill man kunna använda sig av viktningen vid konceptvalen 

för att tydligare kunna se hur väl konstruktionslösningarna uppfyller de viktigaste 

kraven. 

För att komma fram till ett strategiskt beslut jämförs sedan hur väl 

konstruktionslösningarna stämmer med den slutliga kravspecifikationen. 

Jämförelsen värderas sedan med -1,0 eller +1 för hur väl koncepten uppfyller 

kriterierna. Resultatet av Pughs beslutsmatris visar det koncept som 

sammanfattningsvis fått mest poäng och med fördel skall användas att jobba 

vidare med. 

4.10  Idégenerering bordsutformning 

När konstruktionslösning är vald börjar en till idégenereringsfas för att designa 

bordets utformning. Det är viktigt att färdigställa vilken förlängningskonstruktion 

som ska användas då det kan medföra begränsningar av bordets utformning. 

Utformningen ska uppfylla de estetiska parametrar som uppdragsgivare samt 

kunder nämnt som krav. 

Slutligt förslag om bordsutformning skall utgå från att bordet skall passa in i Karl 

Andersson och Söners sortiment. Denna utgångspunkt kommer att användas som 

en riktlinje då bordet med fördel skall återspegla företagets produktsortiment. 

Karl Andersson och Söners sortiment utstrålar stilrenhet, raka linjer och gediget 

hantverk. Deras enkla former på möblerna ger en känsla av minimalism och 

tidlöshet.  

Då Karl Andersson och Söner använder sig av externa designers varierar 

sortimentet i form, dock är det en genomgående känsla av enkelhet. Se fullständigt 

produktsortiment på Karl Andersson och söner hemsida. (Karl Andersson och 

Söner, u.å) 

4.11  Bearbetning av slutligt koncept  

Här kommer förfinande av konceptet göras för att fastställa material, ytbehandling 

samt mått. En lämplig modell tas fram för att kunna demonstrera 

konstruktionslösning och bord för uppdragsgivare på bästa sätt.  
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4.12  Uppföljning  

Man stämmer av det slutliga konceptet med de krav som tagit fram från kund och 

uppdragsgivare för att se att den slutliga produkten uppfyller dessa. Vid annat fall 

görs små ändringar i produkten.
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5 Resultat av designprocess 
I detta avsnitt förklarar vi hur vi gått tillväga genom designprocessen och dess 

verktyg. 

5.1 Uppstart  

Vi började med att ha möte per telefon med uppdragsgivaren Karl Andersson och 

Söner AB, där vår kontaktperson var VD Andreas Wadskog. Vi diskuterade 

företagets problemformulering om vad de sökte. Då företaget inte haft tidigare 

erfarenhet kring förlängningsbara bord ville de gärna att produktutvecklingen 

skulle grunda sig på vad marknaden sökte samt vad konkurrenterna hade att 

erbjuda som liknande produkter. Förutom dessa önskemål hade uppdragsgivaren 

riktlinjer som de tillsammans med studenterna listade upp. En mailkonversation 

gjordes där man skrev ner vilka riktlinjer som skulle gälla för projektet så att både 

företaget och studenterna skulle vara överens om vad som gällde.  

De riktlinjer som bestämdes var följande: 

o Utveckla ett elegant bord med förlängningsmöjligheter 

o Bordet skall vara användarvänligt 

o Bordet skall vara lätthanterligt 

o Bordet skall vara utformat för att passa normal sitthöjd och kunna fungera 

som matsalbord/ konferensbord 

o Bordet skall innefatta lättare konstruktionslösningar för förlängning av 

skiva 

o Bordet skall tilltala en bred målgrupp och motsvara kundens förväntningar 

o Bordet skall ha möjlighet att få plats med upp till ca 12 sittplatser 

o Bordet skall utstråla elegans, enkelhet och ha finess 

o Bordet skall vara produktionsvänligt 

o Bordets konstruktion skall utformas på ett sätt att det tillåter enklare 

ändringar för kundspecifika mått i form av höjd, bredd och längd. 
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5.2 Konkurrentanalys 
Arbetet startades efter riktlinjerna hade bestämts, och man började leta efter 

liknande produkter på marknaden och gjorde en konkurrentanalys. 

Konkurrenterna som listades upp som uppdragsgivarens största konkurrenter 

grundar sig på företag med liknande sortiment som erbjuder bord med 

förlängningsmöjlighet. Valen gjordes efter internetsökning kring olika 

möbelföretag vi med erfarenhet kände till genom möbelmässor. De företag som 

man bestämde sig för var IKEA, Norrgavel, Stolab, Bruno Mathsson och Bolia. 

Vi kunde sammanställa åtta bord där alla hade olika förlängningslösningar av bord.  

Av dessa listade vi för- och nackdelar med varje bord. Dessa för- och nackdelar 

grundar sig på aspekter där man tittar på konstruktionslösningar, 

materialdimensioner och estetiskt uttryck.  

De här punkterna kommer att ses över för att utvärdera om det är en för eller 

nackdel för respektive bord.  

o Vikt (hur tungt bordet är i förhållande till storlek/material) 

o Flexibilitet (anpassa bordet till flera olika längder) 

o Bordsutformning (genomtänkt, ex, plats för ben) 

o Antal moment vid förlängning (bordet inte tar för lång tid att förlänga, 

ett moment kan vara att man drar isär bordet) 

o Stabilitet (materialval, dimensioner och utformning) 

o Semiotik (lätt att förstå hur bordet ska förlängas?) 

o Material/Kvalité (bra val av material, hållbart?) 

o Integrerad förlängningskonstruktion (komplett konstruktion finns i 

bordet) 

o Klämrisk (medför konstruktionen klämrisk?) 

o Slitage (är konstruktionen utformad för att minska slitage?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat av designprocess 

29 

o IKEA PS 2012 

 

IKEAs klaffbord är gjort i aluminium och har en bordsskiva tillverkad i bambu. 

Bordet är litet vilket gör det enkelt att anpassa i sitt hem och har plats för 2-4 

personer. Konstruktionen för att förlänga bordet är gjort på så sätt att på vardera 

kortsida är bordsskivan delad och så har det utstickande partiet av skivan fästs fast 

med gångjärn. Genom att lyfta den hängande delen upp tills den är i samma höjd 

med den fasta mittdelen, och dra ut en stödsarg som håller extraskivan i rätt höjd 

förlänger man enkelt bordet. (IKEA, u.å) 

 

Figur 3. IKEA PS 2012. 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt x  

Flexibilitet x  

Bordsutformning  x 

Antal moment vid förlängning x  

Stabilitet x  

Semiotik  x 

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk x  

Slitage x  

Konstruktion helt i trä  x 

                                  

Tabell 1. Illusterar för- och nackdels tabell för IKEA PS 
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o IKEA STORNÄS 

 

IKEAs bord är tillverkat av furu som har betsats. Medelstort bord med plats för 

4-6 personer. Bordsskivan är delad på mitten och iläggsskivan ligger dold under. 

Vid förlängning drar man ut den delade bordsskivan mot sin respektive kortsida, 

lyfter upp iläggsskivan och lägger i den så den passar. För att passformen ska bli 

bra sitter det träplugg i sargen och två hål som är borrade i undersidan av 

iläggsskivan. För att försäkra sig att allt sitter kvar på sin plats sitter det fyra haspar 

under bordet som fixerar skivorna. (IKEA, u.å) 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. IKEA STORNÄS. 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt  x 

Flexibilitet  x 

Bordsutformning x  

Antal moment vid förlängning  x 

Stabilitet x  

Semiotik x  

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk x  

Slitage x  

Konstruktion helt i trä  x 

 
Tabell 2. Illusterar för- och nackdels tabell för IKEA STORNÄS 
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o IKEA BJURSTA 

IKEAs bord är tillverkat i skivmaterial och massivträ. Sargarna är gjorda i massiv 

furu med ekfanér medan skivan och benen är gjorda i spånskiva som är fanerad. 

Bordet har plats för 4-6 personer. När bordet inte är förlängt så är det två 

bordsskivor som ligger på varandra. Den nederaste bordsskivan är delad på mitten 

och det är den man drar ut när man skall förlänga bordet. På undersidan sitter det 

stag som är tjockare på ena sidan, detta gör att när man drar ut skivan så höjs 

skivan automatiskt upp så den ligger på samma höjd som den överliggande 

bordsskivan. (IKEA, u.å) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. IKEA BJURSTA 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt  x 

Flexibilitet x  

Bordsutformning x  

Antal moment vid förlängning x  

Stabilitet x  

Semiotik  x 

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk  x 

Slitage  x 

Konstruktion helt i trä x  

 
Tabell 3. Illusterar för- och nackdels tabell för IKEA BJURSTA 
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o BORD MED UTDRAG 

 

Norrgavels bord är tillverkat av massivträ i björk eller ek. Den går att beställa i 

olika storlekar som går att förlänga så bordet får plats med 6 eller 14 personer 

beroende på ursprunglig storlek samt användning av en eller två iläggskivor. 

Konstruktionen för förlängning av bordet är gjort på samma sätt som IKEAs 

bord STORNÄS, förutom hasparna under som säkerställer att det sitter på rätt 

plats. (Norrgavel, u.å) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bord med utdrag. 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt  x 

Flexibilitet x  

Bordsutformning x  

Antal moment vid förlängning  x 

Stabilitet x  

Semiotik x  

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk x  

Slitage x  

Konstruktion helt i trä  x 

 
Tabell 4. Illusterar för- och nackdels tabell för Bord med utdrag 

 

 

 

 



Resultat av designprocess 

33 

o BRETT MATBORD 

 

Norrgavels andra förlängningsbara bord är tillverkat i massiv ek. I dess 

originalutförande får det plats 6-8 personer och med användning av fyra 

iläggsskivor blir det upp till 14-16 personer. På detta bord finns det dubbla 

långsargar som går att dra isär så att bordet förlängs på längden, som gör att benen 

följer med vid utdrag. Man kan välja att förlänga med två eller flera iläggsskivor i 

mitten för önskad längd. Man fäller även ut ett dolt ben i mitten av bordet som 

agerar extra stöd. (Norrgavel, u.å) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Brett matbord. 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt  x 

Flexibilitet x  

Bordsutformning x  

Antal moment vid förlängning  x 

Stabilitet x  

Semiotik x  

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x   

Klämrisk x  

Slitage x  

Konstruktion helt i trä  x 

 
Tabell 5. Illusterar för- och nackdels tabell för Brett matbord 
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o ANNIE 

 

Stolabs förlängningsbara bord är tillverkat i massiv björk eller med laminat. Plats 

för 6-10 personer beroende på hur många iläggsskivor som används. 

Konstruktionen för att förlänga bordet är gjort på samma sätt som IKEAs bord 

STORNÄS, förutom hasparna. Istället använder de sig av ett metallbeslag som 

syns från sidan. Beslaget försäkrar att förlängningen går att genomföra enkelt och 

det låser sig även automatiskt. (Stolab, u.å) 

 

 

 

Figur 8. Annie. 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt  x 

Flexibilitet x  

Bordsutformning  x 

Antal moment vid förlängning  x 

Stabilitet x  

Semiotik x  

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk x  

Slitage x  

Konstruktion helt i trä  x 

 
Tabell 6. Illusterar för- och nackdels tabell för ANNIE 
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o DOUBLEUP 

 

Bolias bord med förlängningsmöjlighet är ett bord tillverkat med ben och skivor i 

ek och sargar i lackat stål. Bordet har plats för upp till 6 personer. Vid 

originalutförandet av bordet så är det två skivor som ligger på varandra. Vid 

förlängning drar man båda skivorna åt sidan tills det når sin slutpunkt och sedan 

lyfter man den överliggande skivan som sitter fast med gångjärn på sin plats. 

Lösningen är mycket uppfinningsrik funktionen kan liknas vid öppning av ett 

lock. (Bolia, u.å) 

 

 

 

Figur 9. DoubleUp. 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt x  

Flexibilitet x  

Bordsutformning  x 

Antal moment vid förlängning x  

Stabilitet x  

Semiotik x  

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk  x 

Slitage  x 

Konstruktion helt i trä  x 

 
Tabell 7. Illusterar för- och nackdels tabell för DoubleUp 
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o FÄLLBORD 

 

Bruno Mathssons fällbord är ett unikt bord med många möjligheter, underredet är 

tillverkat i björk/ek och skivan i laminat. Bordets konstruktion gör det möjligt att 

fälla ut det mellan 230 och 2800mm, vilket gör det mycket anpassningsbart. Det 

består av fyra delade skivor och två likadana underreden med fyra ben var, två av 

benen går att fälla in och ut så de ger mer stöd för bordsskivorna. (Bruno 

Mathsson, u.å) 

 

 

 

 

Figur 10. Fällbord. 

 

Egenskaper Fördel Nackdel 

Vikt  x 

Flexibilitet x  

Bordsutformning  x 

Antal moment vid förlängning  x 

Stabilitet x  

Semiotik  x 

Material/Kvalité x  

Integrerad förlängningskonstruktion x  

Klämrisk  x 

Slitage  x 

Konstruktion helt i trä x  

 
Tabell 8. Illusterar för- och nackdels tabell för Fällbord 
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Frekvenstabell 

Egenskaper Fördelar Nackdelar 

Vikt 2 6 

Flexibilitet 7 1 

Bordsutformning 3 5 

Antal moment vid förlängning 4 4 

Stabilitet 7 1 

Semiotik 5 3 

Material/Kvalité 8  

Integrerad förlängningskonstruktion 8  

Klämrisk 5 3 

Slitage 5 3 

Konstruktion helt i trä 2 6 
Tabell 9. Illusterar sammanställning av för- och nackdels analyser 

Det vi vill få fram i konkurrentanalysen är att se vilka egenskaper som 

konkurrenterna uppfyllde och implementera det i produktutvecklingen av ett nytt 

bord. De egenskaper som blev nackdelar hos majoriteten ska helst undvikas och 

has i åtanke i produktutvecklingen av det nya bordet. Genom att se hur 

konkurrenterna uppfyller de olika egenskaperna kan man lättare se vad man skall 

implementera i sin egen produkt för att kunna konkurrera med en bättre produkt. 

De egenskaper som konkurrenterna inte uppfyllde kan man med fördel försöka 

implementera i produkten för ökad konkurrens. 

Sammanfattningsvis så framgår det enligt vår bedömning av för- och nackdelar på 

konkurrenternas produkter att vid en konstruktion där man förlänger bordet 

genom att lägga i en extra skiva, så förvaras den gömt under bordet, vilket gör den 

lättåtkomlig. Antal moment för att förlänga bordet är viktigt, speciellt att ha så få 

som möjligt för att genomföra förlängningen på smidigaste sätt. Det förekom 

enbart två konstruktioner som var helt i trä medan resten använde sig utav 

metallbeslag för att förenkla konstruktionen och få en bättre passform, vilket är 

svårare att uppnå i enbart trä. Höjden på borden varierade mellan 700-750mm, 

vilket bevisar att det är korrekt enligt det antropometriska måttet i teorikapitlet. 

Det som är en fördel eller nackdel hos ett bord kan vara en det motsatta hos ett 

annat bord, detta bedöms utefter egen erfarenhet via brainstorming. De 

påverkande faktorerna kan vara till exempel storlek på bord, vilken miljö den är 

anpassad för samt materialval.  
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5.3 Marknadsundersökning 
För att få en bild av hur kunderna upplever förlängningsbara bord tillämpas en 

marknadsundersökning. Marknadsundersökningen kommer vara utformad som en 

enkät och skall önskvärt besvaras av en bred målgrupp. Enkäten kommer att 

utformas med frågor som kan hjälpa till att besvara vad en del av marknaden söker 

när det gäller bord med förlängningsmöjlighet. Frågorna kommer att innefatta 

konstruktionslösningar samt användning av förlängningsbara bord. 

Vi ville ha svar på vad kunderna önskade för funktioner i förlängningsbara bord, 

med utgångspunkt från den information vi fått av vår för- och nackdelsanalys. 

Detta ligger till grund för frågeutformningen i vår enkätundersökning och skall ge 

svar på vad kunderna önskar för egenskaper i ett förlängningsbart bord. 

Vi valde att enkäten skulle innefatta mestadels kategorisvar samt något öppet 

svarsalternativ, då enkäten skall vara lätt att ta till sig och inte skall uppfattas som 

komplicerad och tidskrävande att svara på. 

Frågorna formulerade vi utifrån för- och nackdelarna i konkurrentanalysen. 

Frågorna och svaralternativen finns att se i bilaga 1.  

Vi har använt oss av enkätmall från Google, där man själv kan välja passande 

svarsalternativ till sina frågor. När vi sammanställt enkäten så skickas den ut som 

en webbsideadress där personen som kommer svara klickar på länken och 

kommer direkt till enkäten. När personen har svarat på alla frågor klickar de på 

skicka och vi får tillbaka svaren.  

Enkäten gavs även ut för hand till kunder utanför en butik som sålde kläder och 

skor för äldre personer. Detta val gjordes medvetet för att äldre personer inte 

använder sociala medier lika mycket som yngre. Genom att göra det får vi in svar 

som mer kan generaliseras till en bred målgrupp gällande ålder.  

Enkäten är anonym men innefattar frågor som kön och ålder, detta för att vi skall 

veta spridningen på de som svarat och hur representativ den är sett till den totala 

marknaden samt ålder och kön. Enkäten skickade vi först till testpersoner som 

fick ge feedback på frågor och upplägg av enkäten innan den skickades ut. Genom 

att göra det så minskar vi feluppfattning av enkätens frågor och svarsalternativ när 

vi skickar ut den slutliga enkätundersökningen. 

Frågorna är grundade på egna observationer vid konkurrensanalysen. Frågorna 

skall svara på vad kunderna har för behov och krav av funktion och 

konstruktioner vid förlängningsbara bord. 
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5.4 Analys av marknadsundersökning 
Av vår enkätundersökning summerade vi de kategoriserade svaren i form av ett 

cirkeldiagram. Utav dessa räknades procenten ut per svar, och kan enkelt 

demonstrera vad majoriteten tycker. Se bilaga 2 för cirkeldiagram. Här har vi 

sammanfattat de 72 svaranden som svarat genom den internetbaserade enkäten 

samt de 13 som svarat på enkäten utanför butiken. 

o Har du erfarenhet av ett förlängningsbart bord? 

 

Denna fråga besvarades av alla och det gav oss en inblick i hur många som har 

erfarenhet av ett förlängningsbart bord, utav de 85 som svarade var 80 (94.1%) 

stycken som har kommit i kontakt med ett förlängningsbart bord. Denna fråga 

valdes att ta med för att försäkra oss att de som svarar på enkäten hade erfarenhet 

av förlängningsbara bord. Det var dock 5 stycken som svarade att de inte hade 

erfarenhet, vilket kan leda till missvisande svar under de följande frågorna.  Det 

var bara 6 % av den totala populationen så felmarginal var dock inte stor. 

o Om ja, hur många moment krävdes för att förlänga bordet? 

 

Denna fråga var kopplad till första frågan. Det var 58(68.2%) stycken som svarade 

1-3 moment, 22(25.9%) som svara 4-7 och 2(2.4%) som svarade 8 eller fler. Dessa 

svar visar på att majoriteten har varit i kontakt med ett bord där man förlänger det 

med få moment. 1-3 moment har oftast en enkel konstruktionslösning och det blir 

smidigt att förlänga.  

o Tycker du att det är ett acceptabelt antal moment för att förlänga ett bord? 

 

Det var 66(77.6%) som svarade att det var ett acceptabelt antal moment, medan 

15(17.6%) svarade att de inte tyckte det. I denna fråga ser man ett samband mellan 

svaren från den föregående fråga. Alla de som svarade 1-3 moment tyckte att det 

var godkänt antal moment, medan de som hade 4-7 moment tyckte inte det var 

lika bra med så många moment. Endast ett fåtal av de med 4-7 tyckte det var 

godkänt. Majoriteten föredrar helst ett bord med så få förlängningsmoment som 

möjligt. Det var 2 (2.4%) som svarade att de inte visste, och 2 som inte besvarade 

frågan alls. 

o Hur många gånger (uppskattningsvis) förlänger du ett bord per år? 

 

Frågan togs med för att få en uppfattning om hur många gånger per år man 

förlänger sitt bord. Desto fler gånger, desto mer behöver man försäkra sig om att 

konstruktionen håller då det kan uppstå nötning och skador. Majoriteten i denna 

fråga var 49 (57.6%) stycken som svarade att de förlängde 0-5 gånger per år. 
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24(28.2%) svarade att 5-15 gånger, 6(7.1%) svarade 15-30 gånger och 5(5.9%) 

svarade fler än 30 gånger. Även om man använder ett förlängningsbart bord mer 

sällan, så ska det vara en självklarhet att funktionen ska fungera varje gång, även 

om det går några år mellan användningen.  

o Tycker du att det är viktigt att kunna förlänga bordet på egen hand? 

 

Bakgrunden till denna fråga grundar sig på ett antagande studenterna fick vid 

konkurrensjämförelsen, att man som ensam person måste kunna förlänga bordet. 

Vi ansåg tidigt att det kunde vara ett viktigt krav, att förenkla och göra en smidig 

konstruktionslösning som klaras av att utföras av en person. Det var 78(91.8%) 

som svarade ja, 4(4.7%) som svarade nej och 3(3.5%) som inte visste. Svaren 

bekräftar att våra antaganden stämde. 

o Om man utgår från att ett bord har 6 sittplatser, hur många extra sittplatser ska 

förlängningen av bordet ge? 

 

Vanligtvis har ett matbord 6 sittplatser och för att ta reda på hur många fler platser 

man tycker det är önskvärt att ha med vid förlängningsmöjlighet blev svaren att: 

22(25.9%) vill ha två extra platser, 52(61.2%) vill ha fyra och 11(12.9%) vill ha 6 

platser. Majoriteten svarade att de ville ha fyra extra platser.  

o Vad för slags bord tilltalar dig? 

 

Här ville vi få ut en generell uppfattning om vad för typ av bord som kunderna vill 

ha genom att ställa denna fråga. 63(74.1%) vill ha ett robust/stabilt bord, 

19(22.4%) vill ha ett nätt/lätt bord och 3(3.5%) visste inte. Detta svar ger oss en 

fördel när vi ska skissa på bordets former och väljer typ av material.  

o Kön? 

 

Denna fråga ställdes för att kunna se könsfördelningen hos dem som svarade på 

enkäten. Detta gjordes medvetet då kvinnor och män bland annat uppfattar vikt 

och utseende olika. 33(38.8%) var män och 52(61.2%) var kvinnor. 

o Ålder? 

 

För att få en uppfattning om åldersfördelningen ställdes denna fråga medvetet för 

att kunna veta spridningen av de svarande åldersmässigt. De som använder ett 

förlängningsbart bord varierar i ålder och det är bra om svaren kommer från olika 

åldrar som representerar bredare del av marknaden. 2(2.4%) var 15-20, 51(60%) 

var 21-30, 7(8.2%) var 31-40, 9(10.6%) var 41-50, 10(11.8%) var 51-60, 4(4.7%) 
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var 61-70 och 2(2.4%) var 71-80. Åldersfördelningen spred sig över alla åldrar 

vilket var bra för denna studie.  

Syftet med den sista öppna frågan var att få reda på vad kunden har för 

synpunkter på vad de upplevde som svårt under förlängning av bord. Av det 

resultatet vi fått in går det att använda sig av svaren för att förhindra att dessa 

egenskaper uppstår vid vår produktutveckling. 

Fråga Svar Nämnt av antal 

Vad det något som du 
upplevde svårt vid 
förlängningen av ett bord 
och varför? 

Inget 3 

Går inte att göra själv 9 

Svårt att dra isär och få 
ihop bordet 

11 

Tungt 6 

Om skivan inte kan 
förvaras i bordet måste 
man hämta den 

5 

Klämrisk 5 

Stabilitet 3 

 Annan 9 

Tabell 10. Illusterar svaren på den öppna frågan från enkätundersökningen 

Sammanfattande krav av resultatet från enkätundersökning: 

o Konstruktionslösning som inte överskrider 3 moment vid förlängning 

o Bordet skall kunna förlängas på egen hand 

o Ett matbord med 6 sittplatser skall erbjuda 4 extra platser vid förlängt 

tillstånd 

o Bordet skall ge ett robust/stabilt intryck 

o Förlängningsmomentet skall kunna genomföras med lättare mänsklig kraft 

o Förlängningskonstruktion ska minska klämrisk 

o Komplett förlängningskonstruktion skall konstant infinna sig i bordet  

5.4.1 Kundens kravviktning 

När man vi fått resultatet från enkätundersökningen och översatt dessa till krav, 

sammanfattande kraven med företagets riktlinjer för arbetet. Detta för att kunna 

få en samlad bild av kunderna samt uppdragsgivaren har för övergripande krav på 

det framtida bordet med förlängningsmöjlighet.  

För att kunna sätta in de sammanfattade kraven i kvalitetshuset, har man valt att 

separera de krav som innefattade estetiska parametrar mot de krav som 

motsvarade konstruktion/funktionsmässiga parametrar. Då kundkraven i 

kvalitetshuset för kundcentrerad planering skall kunna ha motsvarande tekniska 

lösningar valdes denna separation. Då ett estetiskt krav är svårt att översätta till en 
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teknisk lösning kommer man att använda dessa parametrar mer som riktlinjer vid 

produktutveckling av bordet. 

Viktning av kraven görs genom att skicka ut en matris där kraven listas för att 

kunden skall strategiskt kunna jämföra de olika kraven för viktning. Genom 

poängsättningen bestämmer kunden hur viktiga kravet är i förhållande till de andra 

kraven. Kunden blir tilldelad 100 poäng att fördela strategiskt över alla krav. 

Denna poängsättning skall göras av kunden, i steg 3 enligt kvalitetshuset för 

kundcentrerad planering, QFD.  

De krav som sammanställdes för viktning valdes ut efter hur väl de kunde 

besvaras mot teknisk lösning. De krav som användes för viktning av kund blev 

följande: 

o   Konstruktionslösning som inte överskrider 3 moment vid förlängning 

o   Bordet skall kunna förlängas på egen hand 

o   Bordet skall vara utformad för att passa normal sitthöjd och kunna fungera 

som matsalbord/ konferensbord 

o   Bordet skall innefatta lättare konstruktionslösningar för förlängning av skiva 

o   Bordet skall ha möjlighet att få plats med upp till ca 12 sittplatser 

o   Bordets konstruktion skall utformas på ett sätt att det tillåter enklare ändringar 

för kundspecifika mått i form av höjd, bredd och längd. 

o   Bordet skall vara användarvänligt 

o   Bordet skall vara lätthanterligt 

o   Ett matbord med 6 sittplatser skall erbjuda minst 4 extra platser vid förlängt 

tillstånd 

o   Bordet skall vara robust/stabilt  

o   Förlängningsmomentet skall kunna genomföras med lättare mänsklig kraft 

 

Viktningen skickades ut till de som svarat på den föregående enkäten med deras 

mailadress. Viktningsenkäten besvarades korrekt av 12 stycken utav dem. De som 

inte svarade korrekt uteslöts då de inte hade kommit upp i en sammanlagd 

viktningspoäng på 100. Viktningsenkäten gjordes i Google Docs formulär. 

(Google, u.å).  

Resultatet från viktningen sammanställdes i ett dokument för att kunna beräkna 

medelvärdet från varje kravs sammanlagda poäng. Då det var 12 som svarat 

dividerades den totala poängen på varje krav med 12. Se bilaga 3. 
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5.5 Kvalitetshuset för kundcentrerad planering, QFD 

I kvalitetshuset för kundcentrerad placerades de sammanlagda kraven från 

viktningen. De tekniska lösningarna skrevs in utefter hur de kunde uppfylla de 

sammanlagda kraven från kund. Viktningspoängen placerades in och man 

utvärderade även relationer mellan de tekniska kraven och kundkraven. Genom 

att fylla i dessa värden kunde ett slutligt resultat summeras för att kunna prioritera 

de tekniska lösningarna. 

Vi diskuterade ifall de tekniska lösningarna skulle uppfyllas med minskad eller 

ökad enhet, detta för att bäst kunna uppfylla kraven.  

Hur stark positiv/negativ påverkan de tekniska lösningarna har i korrelation 

utvärderas även för att man lättare kan vara medveten om hur parametrarna i de 

tekniska lösningarna påverkar varandra vid ändringar.  

Resultatet fick vi fram genom att multiplicera relationspoängen med 

viktningspoängen för kundkraven. Vi adderade sedan poängen i varje kolumn för 

varje teknisk lösning. Detta gav sammanlagda poäng för de tekniska lösningarna 

där man kunde utläsa vilka som skulle prioriteras först vid utveckling av 

förlängningskonstruktion. Här översätts de tekniska lösningarna till en slutlig 

teknisk kravspecifikation.  

Genom att kunna utläsa vad som skall prioritera först ger det mindre risk för att 

man tar fram en produkt som inte har de egenskaper som kunden vill ha.  

Vidare in i idégenereringen kan man följa denna rangordnade tekniska 

kravspecifikation när man tar fram konstruktionslösningen för förlängningsbart 

bord.  

Under idégenereringen kommer man ta hänsyn till de korrelationer som finns 

mellan varje teknisk lösning. Ifall man tillgodoser en teknisk lösning i 

produktutvecklingen kan det ha positiv eller negativ påverkan på ett annat, därför 

gäller det att man ständigt stämmer av mot dessa korrelationer. 

Se komplett kvalitetshus i bilaga 4. 
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5.6 Slutlig kravspecifikation  

Den slutliga kravspecifikationen resulterade i en prioriterad lista med tekniska krav 

samt estetiska krav att ta med vid utveckling av det förlängningsbara bordet.  

Den tekniska kravspecifikationen skall i första hand följas vid utveckling av 

förlängningskonstruktion.  

Vid framtagning av bordets utformning och utseende kommer man ta hänsyn till 

både de tekniska kraven samt estetiska krav.  

Det som står i parentesen efter varje krav är en riktlinje att förhålla sig till gällande 

de olika parametrarna. Då vi inte har ett referensobjekt som kan antyda att 

idégenereringen mätbart kommer uppfylla kravet, så kommer man fokusera på att 

anpassa produkten till att uppfylla enheterna i bästa möjliga mån. Genom att 

optimera produkten med att försöka uppfylla kraven med önskvärd enhet i bästa 

möjliga mån har vi en förutsättning att få en produkt som uppfyller kraven utifrån 

dess potential.  

Kravspecifikationen resulterade i följande: 

Rangordnad prioritet, teknisk kravspecifikation 

o Kraft vid hopfällning av förlängningskonstruktion – (Minimerad) 

o Kraft som behövs för att förlänga bord – (Minimerad) 

o Antal moment vid förlängning – (Minskat) 

o Bordsvikt – (Minskad vikt) 

o Höjd på bord – (Enligt ergonomi) 

o Antal konstruktionsdelar – (Minskat) 

o Materialval – (Hållbart, robust) 

o Tjocklek på skiva – (Passa höjd, hållbart, robust) 

o Höjd på bordsben – (Ergonomi, stabilitet) 

o Tid att fälla ihop förlängning – (Minskade moment) 

o Tid det tar att förlänga bordet – (Minskat antal moment) 

o Tid det tar att lära sig förlänga bordet – (Semiotik) 
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Övriga krav  

Gällande bordsutformning och utseende 

Dessa krav ses som riktlinjer vid utveckling av bordet. 

o Utveckla ett elegant bord med förlängningsmöjlighet 

o Bordet skall utstråla elegans, enkelhet och ha finess 

o Komplett förlängningskonstruktion skall konstant infinna sig i bordet 

o Minska klämrisk 

o Tilltala bred målgrupp 

o Produktionsvänligt 
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5.7 Idégenerering 

5.7.1 Moodboard 

 

Figur 11. Moodboard. 
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5.7.2 Skisser av konstruktionslösning 

Vidare i designprocessen har vi idégenererat fram konstruktionslösningar för 

förlängningsbart bord utifrån resultatet från kvalitetshusets kravspecifikation. 

Moodboarden fungerar även som utgångspunkt då den sammanställdes i förra 

fasen som en inspirationskälla och symboliserar tekniska krav som bordet skall 

innefatta samt känsla man vill uppnå med det slutliga konceptet.  

Genom att skissa fram förslag tillsammans i gruppen utifrån kravspecifikation och 

moodboard underlättar det för de förslag som tas fram att innefatta kundens 

förväntningar och krav gällande funktion av förlängningsbart bord i det tidiga 

stadiet.  

Skisserna gjordes för hand och diskussioner i gruppen skedde för att identifiera 

för- och nackdelar med de olika konstruktionslösningar man tagit fram och man 

uteslöt de idéer som tekniskt sett inte gick att genomföra eller inte uppfyller 

många punkter i kravspecifikationen. 

Genom utvärdering av förslagen väckte även detta ökad förståelse för gruppen om 

vilka konstruktionslösningar som gick att genomföra och inte.  

Ett urval av de skisser som enligt gruppen uppfyllde många av de högst rankade 

kraven jobbades vidare på och man valde ut flera förslag att väga mot 

kravspecifikationen. 

5.8 Konceptval konstruktionslösning 

För att kunna få en bättre bild av de olika konstruktionslösningarna skissas 

konstruktionsförslagen fram mer utförligt för att ge en rättvis bild för utvärdering 

och jämförelse.  

Bland de olika förslagen har majoriteten en konstruktion som ändrar bordets höjd 

vid förlängning. Detta togs i åtanke men ansågs vara en lösning som ej påverkar 

de ergonomiska faktorerna. Då det enligt konkurrensjämförelsen visade att borden 

låg mellan 700 mm och 750 mm och enligt det korrekta antropometriska måttet 

var 730 mm, anses en ändrad bordshöjd vid förlängning kunna vara okej enligt 

ergonomisk synvinkel.  
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Konstruktionsförslag 1 

 

Denna konstruktionslösning fungerar genom att man tar extraskivorna som ligger 

uppe på bordsskivan och drar dem rakt upp, sedan dras de ut åt sidorna. 

Plattjärnet som ingår i konstruktionen har uppgift att både agera led för att styra 

skivan rätt, samt som stag under skivan för ökad hållbarhet. 

Konstruktionen består av: 

En vanlig bordsskiva med ett trappsteg i vardera ände. Två extraskivor som 

genom trappstegsutformning passar både uppe på bordsskivan och även vid 

förflyttning ner mot sidorna. För att kunna förflytta extraskivorna är lösningen att 

man skall använda sig utav 2x3st plattjärn på vardera sida om skivan. För att få 

större hållbarhet krävs det eventuellt att man sammansvetsar 3 plattjärn per sida.  

Varje set om 3 plattjärn är fast i 2 axlar, en i bordsbenet och den andra fäst i 

skivan. Axeln kommer att vara gömd och bestå av en rundstav i stål som den 

roterar runt. Då plattjärnet har ett spår som går nästan hela vägen ger det axlarna 

chans att röra sig längst med plattjärnet. Plattjärnet har en förlängd bakdel som 

skall agera som motstånd för att axeln skall stanna i vågrät vinkel när den väl har 

fällts ut och vinklats åt sidan.  

Denna konstruktionsförlängning av skiva består av mellan 12-16 

konstruktionsdelar till enbart förlängningskonstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Skarvjärn 

Figur 13. Skiss, förslag 1. 
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Konstruktionsförslag 2 

Denna konstruktionslösning fungerar genom att man har två förlängningsskivor 

som är halva längden av det totala bordet. Dessa extraskivor ligger ovanpå den 

ursprungliga bordsskivan och fast med gångjärn.  

Man fäller enkelt över varje skiva så att dess underdel hamnar uppåt. För att 

kunna få extraskivorna att hamna i vågrätt läge och bli mer hållbart har man gömt 

stag i sargen på varje kortsida som man fäller ut till att klara tyngden som 

extraskivorna blir utsatt för.  

Konstruktionen består av: 

Förutom bordsskiva som är i grunden, tillsammans med sarg och ben, två 

extraskivor som är lika breda som bordet men endast halva bordets längd. 

Bordsskivorna har gångjärn i sidorna som gör att de kan flippas över till att 

förlänga bordet.   

Stagen som fälls ut för att hålla bordsskivorna uppe är i plattstål och gömda i 

benen. De fälls ut genom att man drar ut dem 90 grader. När de väl är utdragna 

och skivan vilar på plattjärnet kommer de inte röra sig i sidled med hjälp av vikten 

av extraskivorna.  Varje plattstål har en längd som går inåt i bordsskivan för att 

bära trycket av vikten. Plattjärnen har ett tunnare lager filt på ovansidan för att 

inte skrapa på extraskivornas undersida som vid hopfällt läge blir bordets översida.  

Denna konstruktionsförlängning av skiva består av mellan 12-16 

konstruktionsdelar till enbart förlängningskonstruktionen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 14. Skiss, förslag 2. 

Figur 15. Fällbar konsol. 
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Konstruktionsförslag 3 

Denna konstruktionslösning fungerar genom att den ursprungliga storleken på 

bordsskivan består av två lika stora skivor som ligger på varandra. De sitter ihop 

med hjälp av plattstål.  Genom att dra båda skivorna ut över halva bordets längd, 

tar man sedan och lyfter upp den översta skivan genom att lyfta och dra den över 

till andra sidan. Sargen blir då ett naturligt stöd som håller skivorna uppe. 

Konstruktionen består av: 

Två skivor som är lika stora som bordets ordinarie utformning och storlek. Led av 

plattjärn, fästa i sidorna med hjälp av skruv.  

Förutom bordsskivan som är i grunden, tillsammans med sarg och ben, två 

extraskivor som är lika breda som bordet men endast halva bordets längd. 

Bordsskivorna har gångjärn i sidorna som gör att de kan flippas över till att 

förlänga bordet.   

Handtag fräses i den övre skivans vardera sida för att kunna få ett fast ta på 

vardera sidan vid lyft. Beroende på slutligt mått på bordsskiva är plattjärnen 

beroende av dessa. Varje plattjärn roteras och är fast genom att de har varsin 

skruv som agerar axlar vid rotation.     

Denna konstruktionsförlängning består mellan 4-6 konstruktionsdelar till enbart 

förlängningskonstruktionen. Här är det osäkert om det behövs mer än en axel per 

sida. Alternativt kan det behövas två för att kunna få en mer stabilare överföring 

av övre skivan till den andra änden.  

Den undre skivan kommer att ha ett liknande fräst spår för att man skall kunna 

dra den över halva sargen. Den övre skivan har även ett fräst spår, men dock 

större för att kunna fällas ner i sargens spår och hamna i nivå med 

ursprungsskivan.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Skiss, förslag 3. 
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Konstruktionsförslag 4 

Denna konstruktionslösning fungerar på så sätt att man delar på två skivor som är 

den ursprungliga skivan när bordet är i sitt ursprungliga tillstånd. Skivorna dras ut 

på varje sida genom glidfunktion av spår och glid i sargen. När man dragit ut 

skivorna till sitt maximala tillstånd ligger iläggskivan under och exponeras. Genom 

att lyfta och vrida skivan så att den hamnar över sargen höjs den till samma nivå 

som de utdragbara skivorna. När man roterat den rätt skjuter man tillbaka de 

utdragbara skivorna till bordet stängs helt.  

Vid de inre ändarna av de utdragbara skivorna kommer det finnas tappar för att 

passa in extraskivan samt när bordet är i sitt ursprungliga läge agerar tapparna stöd 

genom att de går in i varandra.  

Konstruktionen består av: 

Två skivor som bildar bordets ursprungliga längd. Genom att dra ut skivorna utåt 

kanterna öppnas det upp för iläggskivan under. Iläggskivan tar man själv och lyfter 

upp och roterar, då den är låst i ett rotationsrör under, underlättar det för direkt 

passning av tappar som sedan vid indragning av ytterskivorna låser fast 

extraskivan.   

Denna konstruktionsförlängning av skiva består av mellan 6-8 konstruktionsdelar 

till enbart förlängningskonstruktionen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Skiss, förslag 4. 
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Konstruktionsförslag 5 

Man har två extraskivor som är trappstegsformade på undersidan och en 

underskiva som är trappstegsformad utåt sidorna. Istället för att göra som i 

konstruktionslösning 1, att förlänga med extraskivorna genom att flippa över med 

ett plattjärn så förlänger man med extraskivorna genom att dra ut dem för hand, 

så att de lossnar helt från underskivan.  

Varje extraskiva har stålpluggar i ändarna, detta för att extraskivan skall få något 

hållbart att vila på och kunna passas in rätt i bordet.  

Extraskivornas övre trappdel har motsatta stålpluggar för att de vid ordinarie 

utförande av bordet skall kunna föras in i varandra och fixeras.  

Konstruktionen består av: 

En vanlig bordsskiva med ett trappsteg i vardera ände. Två extraskivor som 

genom trappstegsutformningen passar både uppe på bordsskivan samt även vid 

montering ner vid sidorna. För att kunna förflytta extraskivorna skall man själv 

dra loss extraskivorna och fästa dem i nedre läget. Fräst spår vid sidan av 

förlängningsskivorna kommer att verka som handtag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Skiss, förslag 5. 
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5.8.1 Kommunikation med uppdragsgivare 

I detta skede bestämde man träff med uppdragsgivaren för att stämma av att man 

fortfarande var på rätt spår gällande deras riktlinjer. Möte skedde den 29 april 

2015 på företaget tillsammans med Andreas Wadskog, VD på Karl Andersson och 

Söner.  

På mötet gick man igenom de skissförslag som vi kommit fram till under vårt 

arbete. Vi fick feedback från Andreas då han av erfarenhet av bordsutformning 

och tillverkning kunde se brister och fördelar med alla förslag. Vi tog till oss 

feedbacken och hade detta i åtanke när vi sedan genomförde en beslutsmatris för 

att bedöma hur väl förslagen och konkurrenternas bord uppfyllde kraven som 

satts.  

Feedback som vi kunde använda oss av i Pugh matris var att Andreas tyckte att en 

enklare funktionsskiss av förslagen samt konkurrenternas förslag var att föredra då 

det är lättare för en som inte har kunskap om konstruktioner att förstå funktionen 

när man läser denna rapport.  

När det gäller förslag med trappstegsutformning av bord som finns i skissförslag 1 

och 5 så är det viktigt att tänka på vid olika materialtjocklek samt att skivorna 

ligger så tätt att det är lätt att skivorna ”slår” sig, att de av fuktighetsskäl vill 

vinklas åt ett eller annat håll och på så sätt försvåra toleranser. Samt vid 

komplicerade former av skivor tillför detta även en större kostnad som är bra att 

ha i åtanke.  

5.8.2 Pugh matris 

De förslagen som valts ut värderas tillsammans med konkurrenternas 

konstruktionslösningar mot kravspecifikationen, genom en beslutsmatris även 

kallad Pughs beslutsmatris. Här värderas de olika idéerna samt konkurrenternas 

lösningar efter hur väl de uppfyller kraven.  

Kravspecifikationen som används för att väga koncepten i Pugh matrisen viktas i 

en parvis viktning. Genom att väga kravspecifikationen mot sig själv och värdera 

vilka krav som är viktigare än andra krav, ges en tydlig skildring av vilka krav som 

är viktigast att uppfylla av de konstruktionslösningar man har.  

Figur 19. Parvis viktning. 
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Genom att addera resultaten från viktning av varje krav fick man fram ett 

viktningspoäng. Dessa poäng översätts sedan genom att få fram deras 

motsvarande procentuella poäng för underlättande uträkning i matrisen.  

 

                 Figur 20. Resultat parvis viktning. 

I Pugh matrisen vägdes konstruktionslösningarna samt konkurrenternas 

konstruktionslösningar mot de viktade kraven. Poängsättning av hur väl 

lösningarna uppfyllde kraven gjordes och sammanställning av resulterade poäng 

från varje konstruktionslösning räknades ihop genom att multiplicera 

viktningspoäng med poäng av hur väl konstruktionslösningarna uppfyllde kraven. 

Sedan adderas dessa poäng för varje kolumn som representerade en 

konstruktionslösning.  

Resultatet visade på att tre av konkurrenternas bord fick mest poäng, och av dessa 

tre var det ett bord som uppfyllde kraven bäst. Bordet som uppfyllde kraven bäst 

var Bjursta från IKEA. Fullständig Pugh matris finns att se i bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Del ur Pugh Matris. 
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Beslut togs att jobba vidare med förbättringar av denna typ av 

konstruktionslösning för att kunna möta kundernas behov och krav gällande 

konstruktionslösning av förlängningsbara bord bäst.   

För att kunna förbättra detta bord jobbade man vidare på de punkter som bordet 

inte uppfyllde när man vägde mot kraven. Dessa punkter var: 

- Bordsvikt (minimerad) 

- Tid att lära sig förlänga bordet (produktsemiotik) 

Då konstruktionslösningen är anpassat för fyra sittplatser i sitt grundutförande 

kommer man att gör en vidareutveckling av konstruktionen för att kunna passa ett 

matbord med minst 6 sittplatser och vid förlängning upp till 10-12 då det var 

önskvärt från kund samt uppdragsgivare.  

Genom att förbättra dessa punkter kommer vi kunna besvara frågeställningen och 

göra en produkt som uppfyller kundernas behov och krav vid förlängningsbara 

bord samt som är bättre sett till konkurrenternas produkter. 

5.8.3 Patent och registreringsverket (PRV) 

För att försäkra oss att IKEAs konstruktion ej var patenterad då vi ville ta 

inspiration från den produktens konstruktionslösning, sökte man i PRVs 

databas(PRV, u.å). Inget resultat hittades vid sökning på ord med relevans för 

förlängningsbara bord.  

5.8.4 Förbättring av vald konstruktionslösning 

Man såg över konstruktionslösningen som löste förlängningsfunktion i IKEAs 

bord Bjursta. Funktionen är bra då man kan välja att dra ut en skiva eller två för 

att förlänga. Den har enkla konstruktionsdelar och är billig att tillverka, de krav 

som bordet uppfyllde i Pugh matrisen kommer man inte ändra vid förbättring av 

denna typ av konstruktionslösning utan enbart förbättra de krav som inte 

uppfylldes. De punkter man kom fram till vara negativa vid konkurrentanalysen 

för Bjursta bordet kommer man ta med i förbättring av konstruktionslösning för 

produkten som finns att se nedan. 

De punkter som man behöver förbättra i konstruktionslösningen för att uppfylla 

kraven är följande: 

- Vikt, dimensioner på konstruktionslösning samt skivor.  

- Produktsemiotik, för att underlätta för användandet av 

förlängningsfunktionen.  

- Sittplatser, konstruktionslösning som är anpassat för större bord ca 6-12 

sittplatser.  
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- Klämrisk, minskad klämrisk 

- Risk för repor när skivorna möts och dras på varandra.  

Idégenerering fortskrider för att kunna förbättra konstruktionen på de punkter de 
inte uppfyllde. Konstruktionslösning och funktion av IKEA Bjursta:  

 

 

5.8.5 Vidare skissprocess av vald konstruktionslösning 

Skissprocessen börjar med att försöka uppnå de punkter konstruktionen inte 
uppfyllde. Idégenerering mellan skissprocessen görs och man utvärderar de val 
som förbättrar de punkterna konstruktionen inte uppfyllde. 

Studenterna kommer att använda sig av Bjursta konstruktionslösning att inspireras 

av. Funktionen kommer man att förändra och förbättra men behålla de 

parametrar som uppfyllde kraven väl vid Pughs matris. Tanken är att nu kunna 

Figur 22. Monteringsanvisning IKEA Bjursta. 
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utveckla ett bord med liknande funktion för förlängningsmöjlighet till Karl 

Andersson och Söner utan att inkräkta eller förlikna sig med Ikeas produkt 

Bjursta. För att det skall bli möjligt att inte inkräkta på IKEAs 

konstruktionslösning för det förlängningsbara bordet kommer man att 

produktutveckla en konstruktion som fortfarande uppfyller de parametrar som 

bordet Bjursta gör samt de övriga kraven som ställts.  

Skissprocessen och idégenereringen kommer att utgå ifrån att kunna använda sig 

av klacken som förhöjer skivan vid utdragning, då det är en fördel att behålla 

denna typ av funktion för att skivorna skall komma i samma nivå utan att påverka 

den ursprungliga skivans höjd.  

Konstruktionen för att förlänga bordet utvecklas utifrån funktionen med klacken 

som finns under 

förlängningsskivorna och är 

önskvärt att fungera till det 

bättre än funktionen i Bjursta 

bord. Här kom man fram till att 

förlängningens stopp där den är 

fullt utdragen skall lösas genom 

att göra en hake i klackens ände 

och en infräsning i den fasta 

mittdelen.  

 

Skissprocessen och idégenereringen följdes utav urval och vidare skisser. Då det 

ursprungliga måttet på skivans långsida skall generera i önskvärda dubbla 

kortsidans längd, fanns svårigheter med att lösa vikten när man skall fälla in 

extraskivan under toppskivan. Vid användning av extraskiva med förhöjd klack 

när man drar ut extraskivor måste man lyfta på toppskivan och sedan skjuta in 

dessa under topskivan. Det hade blivit alldeles för tungt att lyfta på ett 

matsalsbord som har ursprunglig skivstorlek för ca 6 personer för att fälla in 

extraskivorna.  

En lösning krävdes för att minska vikten när man lyfter toppskivan för att fälla in 

extraskivan. Här beslöt man efter skisserna att använda sig av en delad toppskiva 

för minskad vikt vid lyft. För att kunna lyfta bordsskivorna samtidigt som de är 

fixerade i sin position valde man att använda sig av en mittenskiva som är fixerad i 

sargen, samt dolda gångjärn på ytterkanterna av mittenskivan som fästs i de yttre 

toppskivorna. Genom att göra detta, blir det lättare att kunna lyfta upp 

bordsskivan för att dra ut extraskivorna, och kraften som behövs för att förlänga 

bordet minskar. För att topskivan skall ha något att vila mot för att hålla sig på 

                                Figur 23. Skiss på klack. 
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samma nivå som extraskivan har man tillsatt en klack på insidan av extraskivan där 

topskivan kan stödjas mot.  

 

 

 

Kraften för att dra extraskivorna minskar även då man delat topskivan istället för 

att man har en hel skiva som i Bjursta bord, som trycker ned mot extraskivan.  

Minskad klämrisk var svårt då man vid förlängning av bord antingen måste dra 

isär/ihop skivor, dra ut/in extraskivor och fälla ner/upp extraskivor till bordets 

höjd när man tittar på konkurrenternas alternativ. Detta medför därför att man 

inte kunde tillföra någon minskad klämrisk i utformandet av bordet om man skulle 

följt någon annan konstruktionslösning. För att minska klämrisken anser vi att 

produktsemiotik kan medföra minskad risk för att klämma sig om man genom 

frästa spår kan öka medvetandet för kunden vart man skall hålla vid förlängning 

av bord och på så sätt minska klämrisken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figur 24. Skiss. 

                                                                  Figur 25. Skiss. 
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Detta genomförs i steget för bordsutformning.  

Man valde även för att få ett nättare uttryck att fasa kanterna på bordsskivan, detta 

medför att skivorna vid förlängning passar lättare i varandra när de båda är 

vinklade i 45 grader. När bordet är infällt bildar både den undre och övre skivan 

en större fas som ger bordet ett nätt intryck. 

5.8.6 Modellering och tester av valt skissförslag 

Man bestämde efter testet att använda bordsskivor av tjocklek 24mm samt 

tjockleken på stagen som håller extraskivan bestämdes tjocklek till 50x50mm. 

Valet gjordes utifrån egen erfarenhet av bord, dessa mått testas för hållbarhet vid 

eventuell framtagning av prototyp hos företaget. 

 

 

                                                                      Figur 26. Skiss. 

 

Gångjärnet som kommer att användas i toppskivorna kommer att vara Theofils 

gångjärn 101. Gångjärnen går att placera i mittenskivan samt ena topskivans 

innersidor. Gångjärnet fästs i en infräsning i sidorna och på så sätt kommer de inte 

att synas när topskivan är nedfälld.  

 

  

 

                                 Figur 27. Gångjärn från Theofils. 

 

Minskad risk för repor i extraskivan görs genom att kunna lyfta toppskivan vid in 

och utdrag av extraskiva.  

Gällande vikt har man använt sig av så få konstruktionsdelar som möjligt samt 

minskade dimensioner, för att få fram den mest optimala lösningen för just denna 

produkt. 
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Benen ska sitta ihop med sargen via en sargtappning. En sargtappning tillverkas 

genom att man fräser ett hål in i benet och i sargen fräser en sargtapp som man ut 

passar perfekt in i tapphålet. På det sättet får man en stark konstruktion som 

håller. Om man vill kunna skicka bordet i ett platt paket kan man använda sig utav 

sargbeslag istället som monteras på plats.  

 

 

          Figur 28. Renderad bild på sargtappning. 

 

5.9 Skisser av bordsutformning 

Skisser på bordets utformning gjordes med kravspecifikationen och 

konstruktionslösningen i åtanke. Målet var att få fram en form som utstrålade 

elegans, tilltalade målgruppen och skulle passa in i Karl Andersson och Söners 

sortiment. Man bestämde sig för att utforma bordet med inspiration utifrån Karl 

Andersson och Söners sittmöbel Øresund, då den säljs idag med ett matsalsbord 

som inte är utformat för ett helhetskoncept tillsammans med stolarna. 

Øresundstolen är utformad för matsalsbord och höjden är passande för 

bordshöjden 730mm.  

Genom att få fram en form på bordet som passar Øresundstolen kan man få ett 

bord som passar in i Karl Andersson och söners sortiment samt kan säljas 

tillsammans med passande stolar i ett helt koncept.  
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Figur 29. Stolen Øresund. 

Formen på bordet utgick ifrån de rundade benen med konformat avslut samt den 

lite elipsformade ryggen på stolen. Man skissade utifrån att bordet skulle få 

liknande former samt uttryck som stolen.  

Man valde mellan olika former man testat och kom fram till en form som passade 

bäst till ryggformen på stolen. Form nr.4 stämde bäst överens med stolens form 

och användes som form på skivorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få samma form på bordet vid både förlängt och infällt tillstånd behövdes 

en reglering av extraskivans form göras för att den skall passa formen även vid 

förlängning.  

                        Figur 30. Skisser på skivutformning. 
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                                         Figur 31. Skisser på konstruktion. 

 

Gällande benutformning valde man 

att använda sig av liknande 

utformning som Øresundsolen, med 

rundade ben samt konformade 

avslut. Genom att använda sig av 

liknande ben får man en mer helhet 

tillsammans med stolarna samt att 

benen blir nätta i sin utformning. En 

kvadratisk topp används för att 

lättare göra tapphål.  

För att underlätta användandet av 

förlängningsfunktionen placerades 

frästa spår i extraskivan samt 

topskivan för ökad produktsemiotik. 

Detta gör det lättare för brukaren att 

veta vart man skall hålla för att 

kunna dra ut samt att det minskar 

klämrisk.  

              Figur 32. Skiss på ben. 
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Figur 33. Skiss på konstruktion. 

För att man skall få plats med ca 6-8 personer räknar man med att varje person 

behöver ca 600 mm var i bredd för att inte känna sig trängd. (A. Wadskog, 

personlig kommunikation, 29 april, 2015) 

Man testade bordsutformningen till 1400mm långt i grundutförande, och att vid 

förlängning tillkommer det 600mm på varje sida för att kunna få plats med 4 extra 

sittplatser och kunna erbjuda 10-12 sittplatser vid förlängt tillstånd.  

 

Figur 34. Skiss på bordsskiva. 
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Antal moment för att förlänga bordet blir totalt 4st och för att fälla ihop 4st 

moment. För att man skall få en nättare utformning har man även valt att fasa 

kanterna på bordsskiva samt extraskiva för ett nättare utseende samt smidigare 

passning vid förlängning av bordsskiva. Denna idé kom fram efter man i testen 

för FEM beräkningen modellerat upp det utan uppsåt, men kände att det kunde 

vara en passande form för att mjuka upp kanterna.   

5.10  Bearbetning av slutligt koncept 

Bordets alla funktioner och utformning är nu färdigställd. Materialet som valdes 

att använda på bordet blev ask, dels för att det är ett mycket hårt och hållbart 

träslag samt att det lämpar sig för produkter med höga nötningskrav. Visuellt är 

det ett material som går hand i hand med Karl Andersson och Söners 

produktsortiment, det lever upp till deras riktlinjer samt ger känslan av en 

genomarbetad produkt med bra ytskikt.  

För att kunna behålla känslan av askens ursprungliga träutseende väljer vi 

ytbehandling av bordet med vitpigmenterad hårdvaxolja. Denna ytbehandling 

lämpar sig väl för bord, då bordsytan blir vatten- och smutsavvisande, förhöjer 

slitstyrkan och tål spill av alla sorters drycker. (Golvpoolen, u.å) 

Bordets höjd fastställdes till 730 mm då det enligt Ullman(2010) är den perfekta 

bordshöjden. Längden på bordet blev 1400 mm samt bredden 800 mm. På 

vardera kortsida drar man ut förlängningsskivan som är 600 mm och vid 

användning av båda skivorna får man ett bord som är totalt 2600 mm med plats 

för ca 10-12 personer. 

Utformningen av bordet efterliknar stolen Øresund som finns i Karl Andersson 

och Söners sortiment. Stolen har runda och nedertill konformade benen och 

ryggen är ellipsformad. Bordet fick därav sin ellipsform samt konformade ben 

utifrån stolen. Genom att få det förlängningsbara bordet att passa en av Karl 

Andersson och söners sittmöbler får man ett bord som passar in i företagets 

sortiment samt kan säljas komplett tillsammans med stolar som passar i mått och 

utformning.  
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5.10.1 Slutlig CAD modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figur 35. Slutlig CAD-bild, hopfälld.                                    Figur 36. Slutlig CAD-bild, utdragbar extraskiva 

                        Figur 37. Slutlig CAD-bild, ena sidan förlängd 
                     Figur 38. Slutlig CAD-bild, förlängd 

                 Figur 39. Slutlig CAD-bild, undersida 

                  Figur 40. Slutlig CAD-bild, långsida hopfälld 
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                                           Figur 41. Slutlig CAD-bild, långsida utfälld. 

                                            Figur 42. Slutlig CAD-bild, undersida utfälld 
               Figur 43. Slutlig CAD-bild, ovansida utfälld 
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För huvudmått på det färdiga bordet se bilaga 6. 

5.10.2 Uppföljning 

Det färdiga konceptet på ett bord med förlängningsmöjlighet har tagits fram och 

man följer här upp konceptet och stämmer av med kraven. Detta för att se om det 

slutliga konceptet uppfyller kraven från kund och uppdragsgivare. Kraven är 

utvärderade efter optimal uppfyllnad för denna typ av förlängningsbart bord. 

Denna utvärdering sker objektivt då det inte finns ett referensobjekt att värdera 

emot. Man kan dock utvärdera uppfyllnaden av kraven genom motivering byggd 

på erfarenhet samt optimering av valbara lösningar för att underlätta funktionen i 

bästa möjliga mån. 

Rangordnad prioritet, teknisk kravspecifikation 

o Kraft vid hopfällning av förlängningskonstruktion – Här minskas kraften 

genom att man lätt kan lyfta topskivan för att skjuta in extraskivan. 

o Kraft som behövs för att förlänga bord – Minskad genom att topskivan lätt 

vinklas upp och följer extraskivan vid utdrag. 

o Antal moment vid förlängning – 2 moment vid förlängning samt 4 moment vid 

hopfällning som dock kan reduceras till hälften då man kan lyfta topskivan samt dra in 

extraskivan i vid samma procedur. Uppfyller därmed antal moment från kunderna. 

o Bordsvikt – Minskad vikt med mindre dimensioner på material som fortfarande är 

hållbart för sitt syfte.  

o Höjd på bord – Enligt det antropometriska måttet uppfyller bordet en höjd på 

730mm som är ergonomisk och passande för en person.  

o Antal konstruktionsdelar – Bordet är optimerat i antal konstruktionsdelar sett till 

uppfyllnad av funktion.  

o Materialval – Materialvalet ask är ett träslag som är hållbart och nöttåligt. Den 

lämpar sig bra till denna typ av produkt. Uppfyller hållbarhet enligt kundens önskemål. 

o Tjocklek på skiva – Tjocklek på varje skiva är 24mm, vilket är hållbart till sin 

funktion. 

o Höjd på bordsben – Höjden på bordsbenen är anpassat till sargen och höjden på det 

totala bordet för att passa det antropometriska måttet. Benens dimensioner uppfyller 

kundens krav på stabilitet.  

o Tid att fälla ihop förlängning – Med optimalt antal moment samt med sin 

produktsemiotik minskas tid att fälla ihop det förlänga bordet. 

o Tid det tar att förlänga bordet – Med optimalt antal moment samt med sin 

produktsemiotik minskas tid att förlänga bordet. 
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o Tid det tar att lära sig förlänga bordet – Med ökad semiotik för hur man skall 

hålla för att kunna förlänga, minskar detta tiden det tar för att lära sig förlänga bordet.  

 

Övriga krav  

Gällande bordsutformning och utseende 

Dessa krav ses som riktlinjer vid utveckling av bordet. 

o Utveckla ett elegant bord med förlängningsmöjlighet  

o Bordet skall utstråla elegans, enkelhet och ha finess 

o Komplett förlängningskonstruktion skall konstant infinna sig i bordet 

o Minska klämrisk 

o Tilltala bred målgrupp 

o Produktionsvänligt 

 

Sammanlagt uppfyller bordet de övriga kraven som setts som riktlinjer att jobba 

utefter. Punkten, ”tilltala bred målgrupp” är svårt att bevisa om man uppfyllt det i 

dagsläget. Detta blir ett senare skede där man kan tillsätta en fokusgrupp med 

personer att bedöma hur tilltalande bordet är för marknaden.  

Minskad klämrisk var svårt att uppfylla till fullo, detta kan man eventuellt jobba 

vidare med om kunderna har invändningar.  

                                                                       Figur 44. CAD-bild på bordet med stol 
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6 Diskussion och slutsatser 
Utvecklingen av bordet är nu färdigt och vi är nöjda med resultatet. Båda 

frågeställningarna som listas nedanför är besvarade med ett bra resultat på ett 

förlängningsbart bord.  

o Hur gör man ett bord med förlängningsmöjlighet bättre, sett till 

konkurrenternas alternativ? 

o Hur tillämpar man en designprocess för att utveckla ett förlängningsbart 

bord som motsvarar marknaden behov och krav? 

6.1 Diskussion av designprocess 

Syftet med rapporten var att utveckla ett förlängningsbart bord som ska leda till 

ökad försäljning för företaget och utöka deras sortiment så de har möjlighet att 

tilltala en bredare målgrupp och nå ut till en större marknad. 

Genom att studera olika designprocesser kunde man välja ut de delar som passade 

sig bäst till detta arbete och gav en strategisk arbetsprocess som hjälpte att få fram 

en produkt. Man jämförde tre olika designprocesser men kunde med fördel ha 

haft fler designprocesser att jämföra med. Genom att använda verktyg som samlar 

information om kundernas behov och krav gällande konstruktionslösning kan 

man med val av designprocess hjälpa till att besvara den andra frågeställningen 

med, - Hur tillämpar man en designprocess för att utveckla ett förlängningsbart 

bord som motsvarar marknaden behov och krav? 

Resultatet blev en produkt med funktion som utgick ifrån en av konkurrenternas 

konstruktionslösningar. Här var det egentliga målet att få fram en helt ny 

konstruktionslösning som inte tidigare setts bland konkurrenterna. Dock 

uppfylldes inte detta då våra konstruktionsförslag som skissats fram utifrån 

kundernas krav inte uppfyllde alla kraven lika väl som konkurrenterna.  

Vi gjorde ett val i designprocessen att hoppa tillbaka ett steg när vi kom fram till 

att en utav konkurrenternas konstruktionslösning var bättre än våra koncept vi 

hade skissat fram.  

Detta blev ett omedvetet val som vi inte hade räknat med och man kunde ha 

undvikt det genom att börjat med att jämföra konkurrenternas 

konstruktionsförslag innan man började skissa på nya konstruktionslösningar. Att 

man utgått från den bästa av konkurrenternas konstruktionslösningar kunde man 

på så sätt fått ett mer strategiskt arbetssätt. Istället fick vi gå tillbaka till 

skissprocessen igen efter vi fått fram att konkurrenternas förslag var bättre än de 

som tagits fram. Detta resulterade i två skissprocesser istället för en, av 

konstruktionslösningen. Dock resulterade produkten i att uppfylla alla krav och 

anses då bättre än konkurrenternas alternativ.  
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Ett alternativ kunde varit att utvärdera vårt bästa resulterade skissförslag en gång 

till och försöka uppfylla kraven på nytt. I och med tidspressen vågades ej den 

chansningen tas, då det kunde resulterat i ett bord som inte uppfyllde majoriteten 

av kraven alls och en slutlig produkt hade varit svårt att ta fram inom 

examensarbetets tidsram. 

6.2 Metoddiskussion 

För- och nackdelsanalysen var inte komplett, då man ansåg att en fullständig 

analys hade varit överflödig. Dock kunde för- och nackdelsanalysen kunnat 

implementeras i en liknande konkurrentanalys i kvalitetshuset, för att kunna få ett 

bättre helhetsperspektiv mellan vad kunderna vill ha samt vad som erbjöds i 

dagsläget. För att få mer information kring förlängningsbara bord hade en större 

insamling av konkurrenterande bord gjorts. Genom att göra en för- och 

nackdelsanalys kunde man använda detta i besvarande av den första 

frågeställningen, - Hur gör man ett bord med förlängningsmöjlighet bättre, sett till 

konkurrenternas alternativ? För- och nackdels analysen utgicks ifrån observationer 

och egna erfarenheter genom brainstormning. Då vi ej hade några värden att gå 

efter eller ett referensobjekt kan resultatet ha bedömts fel då vi grundar det på 

egna erfarenheter. Enkätundersökningarna gjordes i två omgångar, en för att få in 

kundernas behov och önskemål gällande konstruktionslösning, samt en där 

kunderna viktade sina krav efter vilket som ansågs viktigast. Detta var viktigt att få 

in för att kunna göra en mer kundcentrerad produktutveckling. Utformningen av 

enkätundersökningen kunde varit mer omfattande när man ser på den i efterhand. 

Dock hade en för stor enkätundersökning kanske lett till färre svar och man hade 

inte kunnat få ett lika stor målgrupp att svara. Gällande val av de svarande blir det 

en indirekt påverkan då den första delen skickades ut via facebook och de 

svarande blev vår bekantskapskrets som i sin tur vidarebefordrade enkäten till de 

sin bekantskapskrets. Påverkan kan då bli att majoriteten har samma värderingar, 

då man tenderar till att ha samma värderingar som sina vänner.  

Gällande utformandet av frågor kunde även det ha påverkan på hur kunderna 

svarade, de kan ha varit svåra att förstå eller så fanns de svarsalternativ som 

kunden sökte inte att välja bland i enkäten, här hade det underlättat med intervjuer 

som kunnat förklara frågorna vid oklarheter. (Jacobsen, 2002, s. 314) Dock 

underlättades missförstånd genom att testa enkäten med ett par utvalda personer 

som kunde ge feedback.  

Överlag kunde man använda sig av det man fick in i enkätundersökningen och 

använda sig av detta för att kunna utveckla ett bord som motsvarade kundernas 

krav och behov och som besvarar den andra frågeställningen tillsammans med 

designprocessen, - Hur tillämpar man en designprocess för att utveckla ett 

förlängningsbart bord som motsvarar marknaden behov och krav? 
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Att använda sig av en enkätundersökning bidrog till att vi fick en relativt stor bild 

av vad kunderna vill ha, men att använda sig av gruppintervjuer och fokusgrupper 

skulle fungerat ännu bättre.  

Båda har sina för- och nackdelar, med enkätundersökningen nådde vi ut till fler 

personer och fick en bredare målgrupp att svara, medan gruppintervjuer hade gett 

en större kunskap och mer förklarande bild av vad kunden vill ha.  

Dock hade detta inte kunnat refereras till de totala kunderna lika väl som en stor 

marknadsundersökning hade gjort. Gruppintervjuer hade även nått fram till 

diskussioner kring konstruktionslösningar som hade lett till ny kunskap för 

gruppen. Om en person upplever ett visst fenomen kan flera instämma och på så 

sätt ger det en vetskap om att det är ett återkommande synsätt på ett visst 

fenomen. (Jacobsen, 2002, s. 174) 

För att veta marknadens behov och krav var QFD ett väsentligt verktyg då 

kunderna skulle medverka i utvecklingen genom att ge synpunkter på sina behov 

och krav av förlängningsbara bord. I och med att man inte använde alla stegen i 

kvalitetshuset fick man inte med en komplett utvärdering av kundernas krav 

tillsammans med konkurrenternas liknande produkter, detta kan ha haft påverkan 

på resultatet av den slutliga kravspecifikationen.  

Pugh matrisen användes även den som ett verktyg i designprocessen. Här använde 

man sig av denna matris för att kunna komma fram till ett beslut av 

konstruktionslösning genom att väga de egna förslagen med konkurrenternas 

konstruktionslösningar. Det som kan ha varit missvisande i beslutsmatrisen är den 

parvisa viktningen som med fördel ska ha poängsatts av kunden. Dock valde man 

att själva göra en parvis viktning utifrån vad som tidigare hade samlats in från 

kunderna gällande behov och krav. Här kunde vår bedömning av vad kunden 

hade tyckt vara viktigast missförståtts och man kan ha fått felade resultat och 

beslutande av konstruktionslösning.  

6.3 Reliabilitet och Validitet 

Våra val av en skräddarsydd designprocess kan ifrågasättas då den inte är tidigare 

beprövad. En designprocess kan dock anses som en kreativ process vid 

framtagning av en ny produkt, vilket har influerat oss till att skräddarsy en egen 

för detta projekt. Detta styrks i teorin då en skräddarsydd designprocess kan vara 

mer effektiv genom att använda ett tillvägagångssätt och verktyg som passar för 

varje enskilt projekt enligt Brättström, Löfsten & Richtnér (2012).  

Överlag gav den sammansatta designprocessen ett strategiskt arbetssätt att jobba 

utefter, med hög tillförlitlighet då man använt sig av många undersökande 

metoder, insamling av data samt reliabla verktyg från litteraturen.  
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Val av verktyg stärks då man hittat böcker och rapporter där verktygen beprövats 

som goda och lämpliga för produktutvecklingsprojekt.  

Enkätundersökningen kunde med fördel ha kompletterats med alternativt fler 

frågor, gärna öppna frågor där man lättare kan få in annan input från marknaden 

man inte tänkt på. Man kunde även ha kompletterat genom att sätta samman 

fokusgrupper, då resultatet kunde blivit mycket bredare och man kunde få fram 

åsikter som varit outtalade tidigare.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Den slutprodukt vi har kommit fram till är ett förlängningsbart bord som bygger 

på kunderna och uppdragensgivarens riktlinjer och krav. Antal moment och kraft 

vid hop- och utfällning var de viktigaste punkterna. I detta fall var det de 

beprövade metoderna för förlängning av bord som uppfyllde kraven bäst vid 

jämförelse. Dock var det punkter som de inte uppfyllde vilket kunde ge oss större 

fokus att arbeta vidare på för att kunna få fram den mest optimala lösningen som 

uppfyller kraven.  

Vidare arbete på produkten är att man kan tillverka fullskalig prototyp för test av 

funktion, tipprisk, dimensioner och hållbarhet, samt att kunder kan testa och ge 

feedback.  

Arbeta med fokusgrupper kring hur produkten blev kan användas, samt att samla 

in fler tankar kring krav utöver vad enkätundersökningen kom fram till. Kanske 

var det något krav som missades? Även lägga tid på att göra en fullständig QFD 

för att utvärdera mer ur ett kundcentrerat perspektiv.  

Sammanfattningsvis resulterade den valda designprocessen i framtagning av ett 

förlängningsbart bord som uppfyllde kunderna samt uppdragsgivarens krav 

gällande förlängningsbart bord. Den är utvecklad till det bättre sett till 

konkurrenternas lösningar som man granskat i denna rapport samt har ett 

formspråk som passar in i uppdragsgivarens sortiment.
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7.1 Figurer 

Figur 1.  

Kvalitetshuset, QFD. Hämtad 7 april, 2015 från (Ullman, 2010, s 147). 

Figur 2.  

Pughs Matris. Hämtad 7 april, 2015 från (Ullman, 2010, s 222). 

Figur 3.  

[Fotografi av bord, IKEA PS 2012]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20206806/ 

Figur 4.  

[Fotografi av bord, STORNÄS]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20176847/ 

Figur 5.  

[Fotografi av bord, BJURSTA]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10116811/ 

Figur 6.  

[Fotografi av bord, bord med utdrag]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://norrgavel.se/mobel/bord-med-utdrag/ 

Figur 7.  

[Fotografi av bord, brett matbord]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://norrgavel.se/mobel/brett-matbord 

Figur 8.  

[Fotografi av bord, Annie]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://www.stolab.se/sv/mobler/bord/6214-6218-annie-utdragbart-bord/ 

Figur 9.  

[Fotografi av bord, DoubleUp Matbord]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://www.bolia.com/sv-se/sortiment/matrummet/matbord/03-003-

01_3616254 

Figur 10.  

[Fotografi av bord, Fällbord]. (u.å.). Hämtad 8 april, 2015 från 

http://www.mathsson.se/sv/fallbord 

Figur 11. 
Egen illistration av Moodboard. 

Figur 12. 
Egen illistration av skarvjärn. 

Figur 13.  
Egen skiss av bordsfunktion, förslag 1. 
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Figur 14.  
Egen skiss av bordsfunktion, förslag 2. 

Figur 15.  
Egen skiss av konsol. 

Figur 16.  
Egen skiss av bordsfunktion, förslag 3. 

Figur 17.  
Egen skiss av bordsfunktion, förslag 4. 

Figur 18.  
Egen skiss av bordsfunktion, förslag 5. 

Figur 19.  
Parvis viktning. 

Figur 20.  
Resultat av parvis viktning. 

Figur 21.  
Del ur Pugh Matris. 

Figur 22.  
[Foto ur monteringsanvisning, IKEA Bjursta]. (2009). Hämtad 28 april, 2015 från 
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/bjursta-utdragbart-
bord__AA-236887-10_pub.PDF. Copyright 2009 av Inter IKEA Systems. 

Figur 23. 
Egen skiss av klack på konstruktion. 

Figur 24. 
Egen skiss. 

Figur 25. 
Egen skiss. 

Figur 26. 
Egen skiss. 

Figur 27. 
[Bild av gångjärn]. (u.å.). Hämtad 29 april, 2015 från 
http://www.theofils.se/produkt/Gangjarn-101-204-208--22208.aspx 

Figur 28. 
Egen renderad bild av sargtappning. 

Figur 29. 
[Fotografi av stol]. (u.å.). Hämtad 29 april, 2015 från http://www.karl-
andersson.se/se/produkter/sittmobler/oresund-.aspx 

Figur 30. 
Egen skiss på skivutformning. 

Figur 31. 
Egen skiss på konstruktion. 
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Figur 32. 
Egen skiss på ben. 

Figur 33. 
Egen skiss på konstruktion. 

Figur 34. 
Egen skiss på bordsskiva. 

Figur 35. 
Renderad CAD-bild, hopfälld. 

Figur 36. 
Renderad CAD-bild, utdragbar extraskiva. 

Figur 37. 
Renderad CAD-bild, ena sidan förlängd. 

Figur 38. 
Renderad CAD-bild, förlängd. 

Figur 39. 
Renderad CAD-bild, undersida. 

Figur 40. 
Renderad CAD-bild, långsida hopfälld. 

Figur 41. 
Renderad CAD-bild, långsida utfälld. 

Figur 42. 
Renderad CAD-bild, undersida utfälld. 

Figur 43. 
Renderad CAD-bild, ovansida utfälld. 

Figur 44. 
Renderad CAD-bild på bordet med stol
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

 

Har du erfarenhet av ett 

förlängningsbart bord? 

  Ja/Nej/Vet ej 

 

Om ja, hur många moment krävdes för 

att förlänga bordet? 

(Olika moment kan t.e.x vara; Dela på 

bordsskivan, lägga i iläggsskivan, fixera 

skivan) 

  1-3/ 4-7/8 eller fler 

 

Tycker du att det är acceptabelt antal 

moment för att förlänga ett bord? 

  Ja/Nej/Vet ej 

 

Hur många gånger (uppskattningsvis) 

förlänger du ett bord per år? 

  0-5/5-15/15-30/Fler än 30/Vet ej 

 

Om man utgår från att ett bord har 6 

sittplatser, hur många extra sittplatser 

ska förlängningen av bordet ge? 

  2/4/6 

 

Tycker du att det är viktigt att kunna 

förlänga bordet på egen hand? 

  Ja/Nej/Vet ej 

 

Vad för slags bord tilltalar dig? Robust och stabilt/Nätt och lätt/Vet ej 

Vad det något som du upplevde som 

svårt vid förlängningen av ett bord och 

varför? 

 

Kön Man/Kvinna 

Ålder 15-20/21-30/31-40/41-50/51-60/61-

70/71-80 
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Bilaga 6 

 

 

 


