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Abstract 

 

Abstract 

A balance between sustainable development, classic design and uniqueness can help to 

reduce today’s consumption. The concept of eco-design includes a product's 

environmental impact throughout its life cycle without compromising with other 

components such as quality, cost and design. Creating an innovative eco-designed 

product without compromising makes it highly attractive and easier for the customer to 

choose the right product resulting in high customer value where it will live through 

generations. 

The purpose of the study was to develop a unique eco-designed product suggestion, for 

the client Ekdahls möbler, that will be used and appreciated by many generations in 

which the following questions were answered; 

[1] What common factors of success represent classically designed seating 

furniture? 

[2] How can a unique eco-designed seating furniture be developed? 

To answer the first question of the study a document investigation followed by a 

connection matrix was done to determine common success factors of classically 

designed chairs. An interview was conducted to analyze and strengthen the success 

factors. The result showed that the following success factors were crucial for a 

classically designed seating furniture; unique, comfortable, qualitative, aesthetic, 

creative and user friendly which constitute the design language of the final product 

proposal. To answer the second question of the study a design process was applied in 

which the integration of eco-design tools in the form of status analysis, requirements 

specification, functional and lifecycle analysis and the eco strategy wheel created an 

environmental and tailored process for the development of the study’s product 

proposals. 

By following the design process’s every step thoroughly with supplementation of 

integrated tools for eco-design not only a unique development process was created, but 

also a unique project towards an eco-designed product. Uniqueness is the success factor 

valued most. By living up to it as well as the other factors for success in the final product 

proposal, an opportunity to become desirable in the market was created and thus also 

increase the longevity of the product. 

The product radiates classic and distinctive design where the love for natural materials 

and quality are central. Through its optimization of environmental impact and its unique 

design language it is a product to proudly live with through several generations. 
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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

En balans mellan hållbar utveckling, klassisk design och unikitet kan bidra till att 

minska dagens konsumtion. Begreppet ekodesign innefattar en produkts miljöpåverkan 

genom dess livscykel utan att äventyra med andra komponenter som kvalité, kostnad 

och formgivning. Att skapa en innovativ ekodesignad produkt utan att kompromissa 

skapar en hög attraktionsnivå och gör det enklare för kund att välja rätt, vilket medför 

ett högt kundvärde där produkten får leva genom generationer. 

 

Syftet med studien var att ta fram ett unikt ekodesignat produktförslag för 

uppdragsgivaren Ekdahls möbler som skall kunna brukas och uppskattas genom flera 

generationer där följande frågeställningar besvarats;  

[1] Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt designad 

sittmöbel? 

[2] Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel?  

För att besvara studiens första frågeställning genomfördes en dokumentundersökning 

som följts av en sambandsmatris för att konstatera de gemensamma 

framgångsfaktorerna hos klassiskt designade stolar. En intervju genomfördes för att 

analysera och stärka framgångsfaktorerna. Arbetet resulterade i att följande 

framgångsfaktorer var avgörande för en klassisk designad sittmöbel; unik, komfortabel, 

kvalitativ, estetisk, kreativ och användarvänlig vilka utgjorde formspråket på det 

slutliga produktförslaget. För att besvara studiens andra frågeställning tillämpades en 

designprocess där integrering av verktyg för ekodesign i form av statusanalys, 

kravspecifikation, funktion- och livscykelanalys samt ekostrategihjulet skapade ett miljöarbete 

samt en skräddarsydd och mer anpassad process för framtagningen av studiens 

produktförslag. 

Genom att följa designprocessens alla steg grundligt med komplettering av integrerade 

verktyg för ekodesign skapades inte bara en unik utvecklingsprocess utan även ett unikt 

projekt mot en ekodesignad produkt. Unikiteten är den framgångsfaktorn som 

värderades högst. Genom att leva upp till den samt de andra framgångsfaktorerna i det 

slutliga produktförslaget skapades en möjlighet att bli eftersträvansvärd på marknaden 

och på så sätt även öka livslängden för produkten.  

Produkten utstrålar klassisk och säregen design där kärleken för naturmaterial och 

kvalité står i centrum. Genom dess optimering i synpunkt på miljöpåverkan och dess 

unika formspråk är det en produkt att stolt leva med genom flera generationer. 

Nyckelord 

o Klassisk design 
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o Integrerad produktutveckling  
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1 Introduktion 
 

Dagens designers står inför utmaningen att skapa innovativa produkter som uttrycker något 

nytt, samtidigt som kraven på hållbar utveckling ökar. Genom att hitta balansen mellan hållbar 

utveckling, klassisk design och unikitet ökar chansen att bidra till att minska dagens 

konsumtion. Begreppet ekodesign berör helheten gällande en produkts miljöpåverkan och det 

synsättet tas i beaktande redan från början och appliceras genom hela dess livscykel utan att 

äventyra andra komponenter som kvalité, kostnad och formgivning. Att skapa en innovativ 

ekodesignad produkt utan att kompromissa gör det enklare för kund att välja rätt, vilket medför 

ett högt kundvärde där produkten får leva genom generationer. 

 

Examensarbetet utförs på Kandidatnivå och är en del av Kandidatpåbyggnads-programmet med 

inriktning Produktutveckling vid tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Begreppet hållbar utveckling myntades ur Lester Browns citat från FN:s Brundtlandsrapport 

1981 ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 2012). Hållbar 

utveckling innebär så mycket mer än bara miljö och klimat, det sociala ansvaret är minst lika 

viktigt. Alla måste ta sitt personliga ansvar gällande hur vi ser på vår natur och vårt mänskliga 

värde (Sommar & Helgesson, 2012). 

Konsumtion är något som inte går att få stopp på men som däremot kan förbättras genom ett 

hållbart synsätt gällande ekologiska, ekonomiska och kulturella aspekter. Allt fler ekodesignade 

produkter bör skapa en högre attraktionsnivå hos kund och på så sätt minska konsumtionen. 

Sommar & Helgeson (2012, s. 40) citerar formgivaren Åsa Jungnelius i boken Köp dig fri! 

gällande konsumtion enligt följande ”Unika saker har längre liv, starkare känslomässigt 

innehåll och bättre kvalité”. Som designer är det viktigt att ta sitt ansvar och lägga stor vikt vid 

att fokusera på alla de olika faktorerna som påverkar en produkts formgivning och livscykel. 

Det krävs medvetenhet redan från början gällande vilka steg som ingår i designprocessen och 

vilka vägskäl man ställs inför för att det ska bli på det ena eller andra sättet (Österlin, 2007). 

Förr handlade miljödebatten oftast om utsläpp och olika upptäckta skadeeffekter på miljön och 

människan. Först på 90-talet etablerades den nya miljösynen som poängterar att de flesta 

miljöproblemen grundar sig på vår användning av olika produkter och materialval. I dagens 

läge har miljöanpassade produkter blivit en överlevnadsfråga och en konkurrensfördel för 

företag inom de flesta branscherna (Petersson, 2006).  
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Termen ekodesign syftar på att specificera de åtgärder som gjorts i produktutvecklingen med 

syfte att minimera miljöpåverkan under produktens hela livscykel utan att kompromissa med 

kostnad och kvalité. Vad som kan anses nytt och den största skillnaden mellan ekodesign och 

traditionellt tänkande är de avgörande framgångsfaktorerna så som kompetens och motivation 

hos de inblandande. Är företaget målinriktat mot att skapa sig ett mer miljömedvetet 

förhållningsätt kommer de med största sannolikhet att lyckas (Johansson, 2002). 

Miljödebatterande designern Enzio Manzi framförde under Changing the change konferensen i 

Turin 2008 ett utlåtande gällande att om designområdet ska utvecklas till en mer 

problemlösande karaktär för framtiden krävs det att samhället tar ansvar och satsar på 

forskningen. Han anser att det måste ske stora förändringar för att både världen och designyrket 

överhuvudtaget ska ha en framtid. Designforskningen måste satsa på att hjälpa kunden och 

samhället att göra rätt för att reducera det ekologiska fotavtrycket (Johnsson, 2009, s. 10-14). 

”Sverige ska tillhöra de ledande nationerna när det gäller användning av design och 

designforskning för såväl hållbar som innovativ tillväxt. Vidare skall Sverige vara en attraktiv 

part på den globala arenan avseende designforskning som del i denna utveckling” (Helgesson, 

2009, s. 9). 
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1.2 Uppdragsgivare 

 

Ekdahls möbler etablerades 1945 och är ett familjeföretag i andra och tredje generation beläget 

i Skillingaryd i Småland. Företaget bedriver en verksamhet där de tillverkar och säljer 

svensktillverkade trämöbler gjorda för att kunna brukas under lång tid. Produktutbudet är till 

största del inriktad mot all offentlig miljö, men vänder sig också mot privatkunder och 

etablerade möbelbutiker runt om i Sverige. 

Kärnan i företagets sortiment är funktionella produkter tillverkade i massiv björk med klassisk 

design utvecklade för att överleva flera generationer. De arbetar aktivt med externa designers 

för att utveckla produkter som skall vara lika sköna att använda som att se på samt klara de 

hårda kraven för offentlig miljö. Produktionen sker i en modern och effektiv anläggning 

anpassad utefter ändamålet och personalens kompetens. All tillverkning, montering och 

ytbehandling sker i Skillingaryd där de syr även många av sina textildetaljer själva på plats. 

Företaget ingår i en typ av leverantörsamverkan där de lokala företagen hjälper varandra när 

det kräver annan kompetens eller tillverkningsresurser. 

Ekdahls möbler anser att ett tydligt mål, vilja och noggrannhet är viktigt för att lyckas på dagens 

marknad. De anser även att grunden till produkternas kvalité ligger i yrkesskickligheten hos 

deras möbelsnickare och företagets miljövision. Företaget arbetar centralt med att värna om 

miljön och det ekologiska avtrycket. Faktorer som kvalité, miljö och socialt ansvar spelar in 

och påverkar både företaget och produktlivscykeln. De har sedan länge varit certifierade enligt 

ISO 9001, skapat personliga miljö- och kvalitetspolicys samt att många produkter är märkta 

med Möbelfakta. ”Hög kvalité ger hållbara möbler vilket också är bra för miljön”(Ekdahls 

möbler, 2015).  

 

1.3 Problembeskrivning 

 

Ekdahls möbler efterlyste en sittmöbel med unik formgivning, anpassad utefter deras sortiment 

samt utvecklad enligt företagets miljö- och kvalitetspolicy (bilaga 1 & 2). De efterfrågade även 

att gruppen skulle sträva efter att arbeta mot Möbelfaktas säkerhets- och funktionsstandarder 

för sittmöbler i offentlig inomhusmiljö. Företaget har i dagsläget en stor vidd av olika hållbart 

utvecklade produkter men de saknade en produkt som ägde förmågan att i framtiden värderas 

som klassisk design. De anser att problemet grundar sig i att de tidigare inte lyckas väva in 

samtliga krav utan att behöva kompromissa med önskad formgivning. Går det att nå perfektion 

ur syfte på hållbar design och samtidigt vara attraktiv på marknaden under en lång tid framöver? 

Den efterlysta produkten behövdes i sortimentet för att bredda utbudet samt tillfredsställa en 

större och mer medveten marknad och på så sätt säkra företagets framtid, en möjlig 

omsättningsbärare. 
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1.4 Mål, syfte och frågeställningar 
 

Lärandemålen för kursen innefattade en fördjupning på området samt orientering inom aktuella 

forsknings – och utvecklingsfrågor i nära samverkan med en uppdragsgivare. Att självständigt 

kritiskt identifiera, formulera och hantera problemställningar och resultat samt tillämpning av 

relevanta metoder med hänsyn till vetenskapliga, samhällelig och etiska aspekter.  

Målet med studien var att utforma ett realistiskt formgivningsuppdrag med huvudområde 

produktutveckling mot avsedd uppdragsgivare, där gruppens kompetens tillämpades under 

utvecklingsprocessen. Produkten skulle anpassas utefter företagets sortiment och maskinpark, 

uppfylla företagets miljö- och kvalitetspolicys samt även Möbelfaktas säkerhets- och 

funktionsstandarder för sittmöbler i offentlig inomhusmiljö. Som tidigare nämnt framgår det att 

företaget efterlyste en produkt designad för minimerad miljöpåverkan under produktens hela 

livscykel utan att kompromissa med formgivning, kostnad och kvalité. Vidare framgick det att 

företaget efterlyser en produkt som i framtiden kan tänkas värderas som en designklassisker.  

Nyttoeffekten för företaget att ställa upp som uppdragsgivare angavs som en chans till nya 

synvinklar och idéer för företagets framtida utveckling. De hoppades även på en bra 

övergripande dialog mellan oss studenter och företaget som kan leda till nya kontakter med 

unga entreprenörer för framtida samarbeten. Det är en viktig del av utvecklingen vilket är något 

som också gynnar företaget i det långa loppet. Effekten av gruppens produktförslag 

uppskattades för företaget att bli en kommande inkomstkälla om produkten lyckades bli 

tillräckligt bra så att den senare kan sättas i produktion. Om andra fall kan en möjlig gemensam 

utveckling ske vilket kan leda vidare till en produktion av produktförslaget. Nyttan för oss 

studenter var att få ta del av företagets långa erfarenhet av träproduktion i kombination med ett 

nära samarbete för ett så bra och realistiskt utvecklingsarbete som möjligt. Uppdraget kan också 

leda till framtida arbetsmöjligheter alternativt skapa värdefulla kontakter inom branschen. 

Genom en sammanställning av bakgrund, problem, mål och nyttan med studien bröts materialet 

ned och formulerades till följande syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien var att ta fram ett unikt ekodesignat produktförslag för Ekdahls möbler 

som skall kunna brukas och uppskattas genom flera generationer.  

 

[1] Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt designad sittmöbel? 

 

[2] Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel?  
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1.4.1 Frågeställningar 
 

[1] Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt designad sittmöbel? 

Frågeställningen resulterade i ett antal framgångsfaktorer som användes som ledstjärna av 

gruppen vid utvecklingsprocessen mot en klassisk designad sittmöbel. Genom att hitta ett 

samband mellan framgång och avgörande formgivningsfaktorer ökade chansen att uppfylla 

studiens syfte. Anledning till eftersträvan av klassik design grundar sig även i bakgrundsteorin, 

vilken visade på minskad konsumtion vid hög kvalité, klassisk design och användarvänliga 

produkter. 

Avgränsningar under genomförandet gjordes till sittmöbler, att de delvis skulle vara utformade 

av trä i kombination med textil samt av nordisk design. Endast formgivningsfaktorer spelade 

in, möjligt mönster och dess samband till möbeltrender under det årtiondet de utformades 

uteslöts.  

 

[2] Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel?  

Frågeställningen besvarade hur man genom att tillämpa olika verktyg i utvecklingsprocessen 

kan göra en produkt försvarbar mot dess miljöpåverkan utan att ha kompromissat med kvalité, 

kostnad och formgivning. Unikiteten i frågeställningen förväntas delvis att uppfyllas i den 

första frågeställningen men var även en eftersträvansvärd faktor att leva upp till i det slutliga 

produktförslaget för att bli eftersträvansvärt på marknaden. 

Avgränsningar till frågeställningen är ställda till att det skall presenteras ett produktförslag i 

enbart form av konstruktionsritningar, vilket ledde till att en möjlig validering på produktens 

kvalité, hållbarhet och tillverkningskostnad uteslöts i processen i väntan på en möjlig 

prototyptillverkning.  
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1.5 Omfång och avgränsningar 
  

Syftet med studien var att ta fram ett unikt ekodesignat produktförslag för Ekdahls möbler som 

ska kunna brukas och uppskattas genom flera generationer. Produktförslaget presenterades för 

uppdragsgivaren genom konstruktionsritningar från CAD-programmet Solid Works samt 

skissunderlag och produktpresentation från 3D-visualiseringar från 3D Studio max. Gruppen 

utförde arbetet som externa designers men genomförde designprocessen genom ett nära 

samarbete med uppdragsgivaren för att försäkra resultatet.  

Studien syftar inte på att uppvisa en slutlig prisbild, däremot så har resursbesparande beslut 

tagits under designprocessen av produktförslaget för att uppfylla uppdragsgivarens krav. Inte 

heller har ekonomiska beräkningar på de eventuella vinsterna ekodesign genererat genomförts 

mot uppdragsgivarens andra produkter.  

Ordet designklassiker används i rapporten som en sammanfattande beskrivning av de 

referensprodukter som valts ut för att användas i sambandsmatrisen samt under intervjun. 

Designklassikerna används för validering av klassisk design och för att finna gemensamma 

framgångsfaktorer som låg till grund för den första frågeställningen.  

Gruppen tog inte fram egna verktyg för utvecklingsprocessen och miljövalidering utan skapade 

en skräddarsydd process lämpad för ändamålet utifrån redan beprövade teoretiska verktyg och 

metoder. 

Designprocessens sista etapp utelämnades då uppföljningen av produktförslaget innebar en 

prototypframställning i detta fall, ett beslut som sker på uppmuntran av uppdragsgivaren i 

framtiden. Under designprocessens andra fas, Informationsinsamling och analys genomfördes 

två funktionsanalyser för att kunna hålla isär ekodesignkraven och företagskraven. I 

kravspecifikationen har däremot samtliga krav samlats de under rubriken miljöpåverkan. 

Utförandet syftar till att förtydliga arbetet mot ekodesign men med mål att i slutskedet välja en 

produkt som ser till både analyserna och specifikationen.  

Möbelfaktas standard SS-EN 15373:2007 tar upp kraven på sittmöbler gällande främst säkerhet 

men även hållfasthet och hållbarhet, något som först kan testas vid prototypframtagning. 

Gruppen fokuserade på kraven gällande säkerhet under utvecklingsprocessen men valde att 

tillgodose övriga aspekter i mån av tid och möjlighet för att vid möjlig framtida 

prototyptillverkning vara validerad att klara kraven.  
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1.6 Disposition 
 

Kapitel två presenterar en bakrundsteori från tidigare forskning inom området som på ett 

analytiskt sätt styrker studiens syfte samt bildar en grund för frågeställningarna. 

 

Kapitel tre presenterar de metodval, datainsamlingstekniker och tillvägagångssätt som ligger 

till grund för att besvara frågeställningarna. Här presenteras även processer och verktyg för 

utvecklingsarbetet.  

 

Kapitel fyra presenterar teoretiska verktyg som integreras i designprocessen och tillämpas för 

att besvara frågeställningarna.  

 

Kapitel fem presenterar det operativa arbetet samt ger en översiktlig beskrivning av resultatet 

som ligger till grund för studien genom tillämpade metoder och teoretiska verktyg.  

 

Kapitel sex analyserar resultatet utifrån processen och verktygen som ligger till grund för den 

slutliga produkten samt visar på kopplingar mellan resultat och bakgrundsteorin. 

 

Kapitel sju innefattar diskussion och slutsatser kring resultatet och metodvalen samt vidare 

rekommendationer och utveckling där produktförslaget värderades mot de olika 

frågeställningarna. 
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2 Bakgrundsteori 

Kapitlet presenterar teori från tidigare forskning inom området för att styrka studiens problem. 

Kapitlet syftar till att ge en synvinkel på området som ligger till grund för att kunna besvara 

frågeställningarna. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och tidigare forskning 

 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka gemensamma 

framgångsfaktorer utgör en klassiskt designad sittmöbel?” beskrivs följande områden i 

bakgrundsteorin: Konsumtion, människors köpbeteende, och hållbar förändring. Konsumtion 

behandlas för att förtydliga vikten av att konsumtion kan vara en av dagens största miljöbovar 

samt visa på att unika, klassiska och väl utvecklade produkter har längre livslängd. Människors 

köpbeteende behandlas för att ge en synvinkel på hur deras syn på miljön kan vara för att kunna 

utveckla nya produkter anpassade utefter behov och användarvänlighet. Hållbar förändring 

behandlas för att styrka sambandet mellan konsumtion, människors köpbeteende och 

designyrkets ansvar att vända den dagliga negativa utvecklingen av miljön.  

För att ge en teoretisk grund och synvinkel till den andra frågeställningen ” Hur kan man 

utveckla en unik ekodesignad sittmöbel?” beskrivs följande områden i bakgrundsteorin: 

Produktutveckling, produktlivscykel, ekodesign. Produktutveckling behandlas för att visa på 

vikten av att göra rätt från början för att bespara både tid, pengar och materiella resurser. 

Produktlivscykeln behandlas för att styrka det faktum att om världen skall finnas kvar så krävs 

det att man ser till hela produktens livscykel och dess miljöpåverkan, inte bara återvinningen 

efter dess brukstid. Ekodesign behandlades för att förtydliga vikten av att integrera hela 

produktlivscykeln redan i produktutvecklingsfasen och på så sätt minimera miljöpåverkan utan 

att äventyra andra komponenter som kvalité, kostnad och formgivning vilket ligger till grund 

för frågeställningen. 

  



Bakgrundsteori 

_____________________________________________________________________ 

15 

2.2 ”Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt 
designad sittmöbel?”  
 

Författarna och professorerna Peter Dobers och Lars Strannegård har i sin artikel Ohållbar 

design publicerad i Research design journal 2009 sammanställt forskares olika synpunkter 

gällande konsumtion, hållbar design och hur design kan påverka en förändring. De ifrågasätter 

aktuella publikationer gällande om det är möjligt att designa för en hållbarare värld och förändra 

utvecklingen på jorden. Varje år blir omgivningen påminda om att världen ur miljösynpunkt 

mår sämre än någonsin, ändå sker väldigt lite. Forskare publicerar många olika artiklar gällande 

att människor måste bryta sitt konsumtionsmönster och livsstil medan företagen måste ta sitt 

ansvar gällande produkter och tjänster. Rutiner måste brytas ner vid grunden för att vi skall 

komma någonstans i utvecklingen mot en hållbarare värld. En del forskare tolkar även 

konsumtion som en följd av tristess i vardagen medan andra anser att behovet av att skapa sig 

en identitet grundar sig i vilseledande känslor (Dobers & Strannegård, 2009, s. 16).  

Dagens konsumtion och produktion står utanför de gröna trenderna. I dagsläget handlar det 

fortfarande om att ständigt förnya sig och slåss för att hålla sig kvar på marknaden. 

Prioriteringen är inte att vara hållbar, utan makt, identitet och pengar väger tyngst. Men även 

konsumtion av materiella resurser ökar kraftigt trots teknikens framfart. Är det just det som är 

problemet, att industrin har blivit effektivare och att produktionen ökar ständigt? Jakten på 

pengar och förändring vinner trots lågkonjunkturer och nyheter kring sviktande socialt ansvar 

för tillverkningen (Dobers & Strannegård, 2009, s. 15-17). 

En nyligen gjord studie gällande konsumtion och människors köpbeteende förtydligar att 

hållbar konsumtion inte bara handlar om produktion och konsumtion, utan också hur det dagliga 

livet är organiserat för människan. Människors förmåga att ändra sin livsstil är i grund och 

botten baserad på produkters tillgänglighet, vilket syftar på att designers måste vara bättre på 

att anpassa produkter och skapa en efterfrågan.  Människor uppskattar betydande produkter och 

investerar gärna i ett fåtal varor om de kan skapa ett känslomässigt band till dem. Studien lyckas 

också att förmedla att konsumenterna är villiga att välja mer hållbart om de har en personlig 

vinning alternativt att det ger förmåner. De tenderar även till att välja ekologiskt eller hållbart 

om produkterna är begripliga i form av konstruktion och funktion (Marchand & Walker, 2008, 

s. 1168). 

Även Sara Ilstedt Hjelm påstår i sin intervju med Lotta Johnsson (2009, s. 4) att ingenjörer 

arbetar dagligen med uppfinningar och innovationer men för att de ska nå en marknad måste 

man ta hänsyn till användarperspektivet. Svenska regeringen publicerade 2005 en offentlig 

rapport gällande hållbar konsumtion. Utredarens förslag gällande ämnet lyder ”Produkter och 

artefakter bör utformas på ett hållbart sätt och med en estetik som bidrar till att vi använder dem 

under längre tidsperioder i vårt hushåll.” (SOU, 2005). 
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2.3 ”Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel” 

 

Den designorienterade Changing the change konferensen i Turin 2008 kretsade kring den stora 

frågan om hur designers kan arbeta för att öka hållbarheten. Konferensens motto lyder 

”Changing the change syftar till att ge ett betydande bidrag till en nödvändig omvandling som 

innebär att ändra riktning på aktuella förändringarna mot en hållbar framtid.” (Dober & 

Strannegård, 2009, s.18). Att producera mer hållbara produkter av förnyelsebara och lätt 

återvinningsbara material i kombination av genomtänkt konstruktion och minimering av den 

energi som är ansluten till produkten är nästa steg. Vi människor måste sätta ett pris på 

restaureringen av varje miljöpåverkan. Full hållbarhet kommer aldrig att uppnås enligt 

termodynamiska lagar men att alltid sträva efter mer hållbarhet är ett faktum om vi vill bevara 

jorden (Ljungberg, 2005, s. 475-478).  

Enligt tidigare forskning är bakgrunden till framgångsrik produktutveckling ett holistiskt 

synsätt som skapas ur tvärfunktionella team inom företaget. På så sätt får produktutvecklarna 

en mer övergripande syn på uppgiften där alla olika faktorer belyses. De rekommenderar vikten 

av att skapa sig ett starkt kontaktnät med hög kompetens gällande miljövänliga material, 

komponenter och processer. Forskning visar även på faktorer som krävs för att bli framgångsrik 

inom ämnet, att ledningen satsar både resurser och engagemang för att man så tidigt i processen 

som möjligt skall kunna integrera ekodesign. Det krävs också en strukturerad 

produktutvecklingsprocess med tydlig kommunikation mellan intressenterna för att lättare göra 

rätt direkt och hålla nere kostnaderna (Johansson, 2005). 

Tillgången till naturmaterial kommer inte att öka i framtiden eftersom det är begränsad åtgång, 

vilket ställer ännu mer krav på dagens designer och ingenjörer. De måste vara medvetna och 

uppdaterade på det faktum att det hela tiden kommer nya material och tillverkningsmetoder 

samt lära sig att använda de på ett hållbart sätt.  Integrerad produktutveckling med hjälp av 

avancerade datorprogram och grundligare livscykelanalyser kommer förmodligen bli ännu 

vanligare i framtiden. Om vi lyckas med en förändring där vi skapar långlivade produkter med 

låg miljöpåverkan kanske vi kan få bukt på dagens slit-och-släng-samhälle. Eller är det så att 

det alltid finns kvar så länge det finns människor med mycket pengar som struntar i hållbarhet 

och köper det de vill kontra de fattiga som kämpar med att överleva de dagliga priserna 

(Ljungberg, 2005, s. 475-478)? 

Dobber och Strannegård anser att design har en mycket liten möjlighet att bidra till en hållbar 

förändring så länge som människan fortfarande söker att bli sedda genom ting. De konstaterar 

efter sin studie om ämnet att ”Designer ska designa för hållbarhet och konsumenterna skall 

konsumera mindre. Men pragmatiken tycks tala ett annat språk: konsumenter i den utvecklade 

världen vill inte ha en hållbar utveckling i sig, de vill ha identitet.” (Dober & Strannegård, 2009, 

s.18).  
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3 Metod  
 

Metodkapitlet beskriver och motiverar valet av de metoder studien grundar sig på samt 

tillvägagångssättet för framtagning av relevant data. De metoder som låg till grund för 

datainsamlingen var en dokumentundersökning samt fallstudie i form av en intervju.  

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en 

klassiskt designad sittmöbel?” genomfördes en dokumentundersökning av sittmöbler värderade 

som designklassiker för att konstatera gemensamma högt frekventa formgivningsfaktorer hos 

produkterna. Det genomfördes även en intervju där uppgiftslämnaren analyserade gruppens 

framtagna framgångsfaktorer från sambandsmatrisen samt bidrog med mer djupgående data.  

För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan man utveckla en unik ekodesignad 

sittmöbel?” tillämpades teoretiska verktyg presenterade under rubrik 4.  

 

3.2 Datainsamling och tillvägagångssätt 

3.2.1 Dokumentundersökning 

 

En dokumentundersökning av 1900-talets designklassiker genomfördes för att sammanställa 

referensprodukter och formgivningsfaktorer för studien. Gruppen analyserade de olika 

produkterna från litteraturen vilka publiceras under rubrik 5.1.2 för att sedan värdera dem mot 

de utvalda faktorerna publicerade under rubrik 5.1.1.  Sambandet mellan dem konstateras 

genom frekvensen av faktorerna hos de olika referensprodukterna i sambandsmatrisen. 

Urvalet av klassiska designstolar togs från litteraturen Stolar: moderna designklassiker skriven 

av Fletcher Sibthorp och Scala Quin (2012) med en tillämpning av kurslitteratur; Svensk Form 

internationell Design skriven av Hedvig Hedqvist (2002).  Urvalet av faktorer togs även de från 

produktbeskrivningar ur litteraturen Stolar: moderna designklassiker samt en komplettering av 

besittande kompetens hos gruppen. 

En avgränsning av urvalet skedde genom att endast välja sittmöbler av nordisk design mellan 

åren 1930-2000 utformade av trä och textil i kombination. Komplettering till urvalet gjordes 

från kurslitteraturen med samma avgränsningar som ovan nämnd, dock med en ändring till 

endast svensk design för att bredda spridningen av designklassikerna. 
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3.2.2 Intervju 

 

Intervjun bestod av ett personligt möte med uppgiftslämnaren vilket gav utrymme för en öppen 

diskussion och följdfrågor. Dialogen bestod av en tydlig struktur där uppgiftslämnaren fick 

analysera de olika faktorerna individuellt samt välja ut de faktorer han ansåg var 

framgångsfaktorer för designklassiker vilket ökade chansen till ett objektivt resultat. Intervjun 

genomfördes och sammanställdes med hjälp av minnesanteckningar och varade i en dryg timme 

på Högskolan i Jönköping den 26 mars 2015. Resultatet av intervjun sammanställdes och 

implementerades i designprocessen för att besvara gruppens första frågeställning.  

Den öppna, individuella intervjun utfördes med professorn inom industridesign som 

uppgiftslämnaren, Dag Holmgren. Dag Holmgren har en masterutbildning från Konstfack i 

Stockholm 1969 och har varit aktiv inom industridesignbranschen sedan dess och han 

värdesätter även själv hållbar – och användarvänlig design.  
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4 Teoretiska verktyg  
 

Kapitlet beskriver och motiverar valet av de teoretiska verktygen som låg till grund för att 

besvara frågeställningarna samt skapar en effektiv struktur i utvecklingsarbetet. Samtliga 

teoretiska verktyg integrerades i designprocessen. 

 

4.1 Koppling mellan frågeställningar och teoretiska verktyg 
 

För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en 

klassiskt designad sittmöbel?” tillämpades en sambandsmatris för att värdera faktorerna samt 

specificera de gemensamma framgångsfaktorerna hos designklassikerna framtagna ur 

dokumentundersökning och intervju. Även Pughs konceptvalsmatris tillämpades och användes 

som verktyg för att få fram det konceptet som bäst uppfyllde samtliga krav ur miljösynpunkt 

och högst nivå av framgångsfaktorer. 

För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan man utveckla en unik ekodesignad 

sittmöbel?” tillämpades en designprocess där ett systematiskt arbetssätt, omfattande 

idégenerering och noggrann utveckling bidrog till att skapa en unik produkt. Den tekniska 

specifikationen från Möbelfakta användes för att fastställa de säkerhetskrav som en sittmöbel 

för vuxna ska uppfylla i offentlig miljö. Genom att integrera verktygen för ekodesign i 

designprocessen tillämpades ett miljöarbete samt skapades en mer anpassad process för 

framtagningen av studiens produktförslag. För att förtydliga utvecklingsarbetet mot en 

ekodesignad produkt presenterades en specifik funktionsanalys för ekodesign samt en 

miljörubrik i kravspecifikationen publicerad i designprocessen under rubrik 5.5.3.  

 

. 
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4.2 Sambandsmatris 

 

En sambandsmatris är ett bra verktyg då man vill påvisa ett sambandsförhållande mellan 

funktioner och produkter.  Urvalet av produkterna med tillhörande grundläggande information 

sammanställdes i en tabell som matrisen sedan baserades på. Produkterna ersattes av bokstäver 

som placerades på den vertikala axeln och faktorerna på den horisontella axeln. Påvisat 

samband visas med 0-5 beroende på hur starkt sambandet är, 5 visar på ett starkt samband 

(Österlin, 2011, s. 46). 

 

Sambandsmatrisens sammanräkning resulterar i en lista av de flest förekommande faktorerna 

som bidragit till framgång för designklassikerna utifrån gruppens uppfattning och intuition, de 

får i det här skedet samlingsnamnet framgångsfaktorer. De fem faktorerna med högst värde 

valdes ut och placerades in i funktionsanalysen som en del av designprocessen och i 

utvecklingsarbetet mot en ekodesignad designklassiker.  

 

 
Figur 1 illustrerar sambandsmatrisens utformning. 

 

4.3 Pughs konceptsvalsmatris 

 

Vid ekodesign ska man enligt Norrblom et al. (2000, s. 30) låta miljöaspekter påverka valet av 

produktkoncept vilket man kan göras genom Pughs konceptvalsmatris. Där jämförs de olika 

koncepten antingen med en referensprodukt, vilket kan innefatta en befintlig ekodesignad 

produkt eller i jämförelse med andra konceptförslag (Norrblom et al., 2000, s. 30).  

Genom att tillämpa Pughs konceptvalsmatris viktas två olika konceptförslag mot en 

referensprodukt, om det är sämre än (-), lika bra som (0) eller bättre än (+) referensprodukten 

utifrån gruppens uppfattning. Konceptförslaget med högst poäng väljs ut för vidare utveckling. 

En utvärdering skapar även möjlighet att plocka ut bra delar från bortvalda koncept vilka kan 

integreras i det slutliga för bästa möjliga resultat (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 118). 
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4.4 Designprocess  
 

En designprocess för produktutveckling presenteras i boken Design i Fokus för 

produktutveckling skriven av Kenneth Österlin (2010) som beskriver processen från idé till 

färdig produkt. Processen tillämpades under produktutvecklingen där samtliga faktorer som 

påverkar utformningen av en produkt vägdes in, en bearbetning av de fem etapperna som tar 

utvecklingen framåt till en slutlig produkt.  

 

Uppstart  

I uppstartsskedet kartläggs de grundläggande faktorerna kring projektet där designer 

tillsammans med uppdragsgivare skapar ramarna för projektet samt skapar en planering av de 

övriga etapperna för att minska eventuellt missförstånd. En designbrief presenteras där man 

kort beskriver vad produkten skall uttrycka och för vem den designas för. Ett bildmontage, en 

så kallad moodboard, beskriver känslan och uttryck för den framtida produkten.  

 

Informationsinsamling och analys 

Under informationsinsamlingen undersöks och analyseras förutsättningarna för projektet i 

detalj. Krav från både marknad och företag skapar en designkravspecifikation och de funktioner 

produkten ska inneha specificeras även i en funktionsanalys.  

 

Koncept och idégenerering  

Nästa etapp, koncept och idégenerering, är utformad enligt Kenneth Österlin (2010, s. 37) för 

att finna lösningar på de krav som listats i designkravspecifikationen. Här sker en stor del av 

det totala arbetet i processen då etappen skall resultera i ett grundkoncept genom ett omfattande 

skissarbete.  

 

Bearbetning  

Bearbetning av de tidigare idéskisserna och koncepten värderas mot designkravspecifikationen, 

justeringar görs på ergonomiska mått och materialval och konstruktionen anpassas efter 

tillverkningsmöjligheterna. En produktbeskrivning samt en produktpresentation leder arbetet in 

i den femte och sista etappen.  

 

Uppföljning  

Uppföljningen innebär ett första test på en prototyp eller skalmodell och kartlägger vad som 

behövs justeras för att uppnå önskat resultat. Man undersöker på detaljnivå och följer upp att 

kvalitén bevaras genom hela tillverkningen.  
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4.5 Ekodesign  
 

I boken Ekodesign – praktisk vägledning skriven av Hans Lennart Norrblom, Anna Karin 

Jönbrink och Henrik Dahlström (2000) beskrivs det hur man kan integrera miljöarbete i 

produktutvecklingsarbetet. Steg för steg presenteras viktiga aspekter och verktyg för att 

maximera produktens ändamål med minimerad miljöbelastning.  Produkten är det efterfrågade 

i dagens samhälle och därmed drivkraften för hela miljöpåverkningskedjan och det är därför 

ganska självklart att miljöpåverkan bör studeras med utgångspunkten från själva produkten 

(Petersson, 2006). 

Det är viktigt att väga in miljöaspekter redan i första skedet i produktutvecklingen enligt 

Norrblom et al. (2000, s. 22) genom att kartlägga de behov och krav som ska uppfyllas. I tidigt 

skede kartläggs även företagets förutsättningar för miljöarbetet genom en statusanalys, ett 

verktyg för att utforska företagets förutsättningar för miljöarbete.  

 

Nästa steg är att utveckla en funktionsanalys och miljömässiga kriterier för produkten genom 

att grundligt analysera funktionerna. Funktionsanalysen är till för att konkretisera de viktigaste 

funktionerna för miljöarbetet på produkten, för ytterligare tydlighet skapades en 

kravspecifikation (Norrblom et al. 2000, s. 92).   

 

I konceptutvecklingsfasen tillämpas en noggrann genomgång av ekostrategihjulet samt en 

livscykelanalys för att beräkna miljöpåverkan med jämförelse mot kravspecifikationen. 

Ekostrategihjulet är ett verktyg för att analysera produktens miljöpåverkan genom hela 

livscykeln för att väcka diskussioner och utveckla nya förslag mot ett miljöarbete (Norrblom et 

al. 2000, s. 73).  

Genom en förenklad LCA, livscykelanalys, kan man analysera miljöaspekterna och mäta en 

produkts miljöpåverkan. Metoden resulterar i en summa miljöbelastning för en produkt med 

avseende på produktens hela livscykel. Miljöeffekten skapas genom poängsättning via Eco-

Indicator-99 (bilaga 4) som består av miljöbelastningspoäng för olika material och processer. 

Värderingen grundar sig på de miljöskador som förväntas uppstå enligt en miljöexpertpanel 

(Norrblom et al. 2000, s. 79-80).  

Nedan följer en lista med de åtta utvecklingsområden som bör bearbetas genom 

Ekostrategihjulet:  

 

1. Optimering av funktionen 

2. Minska miljöpåverkan under användning 

3. Minska mängden material 

4. Välja rätt material 

5. Optimering av livslängden 

6. Optimering av produktionen 

7. Optimering av resthantering 

8. Optimering av distributionen 
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4.6 Integrerad produktutveckling 
 

Ett fördjupat arbete kring en produkts livscykel leder ofta till en attraktiv ram för 

miljöförbättring. Genom integrerad produktutveckling uppstår minskade negativa effekter på 

hela produktens livscykel (Van Weenen, 1995, s. 95).  

Att integrera miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen med parallella metoder och 

produktförslag kan innebära slutsatsen att man utvecklat en produkt med lägre miljöpåverkan 

där varje steg i produktens livscykel ifrågasätts och värderas (Ljungberg, 2005, s. 476). Genom 

integrationen kan eventuella problem i ett projekt undvikas redan vid idéstadiet samt att en 

långsiktig minskning av produktens kostnader, ökad kvalitet och kortare ledtider kan tillämpas 

(Jardim-Conçalves, 2003). 

Som tidigare nämnt bör miljöaspekter vägas in i tidigt skede i produktutvecklingsarbetet för att 

underlätta kommande miljöförbättringar. Det är viktigt enligt Tingström et al. (2006) att ha 

tydliga riktlinjer och metoder för att utveckla produkter med hållbara prioriteringar för att uppnå 

en bättre miljöprestanda. Det är även viktigt att identifiera miljökraven från kund i en 

kravspecifikation. Norrblom et al. (2000, s. 19) påstår att miljökraven ska implementeras redan 

i kravspecifikationen samt att det ska betraktas genom hela produktutvecklingsarbetet.  

Figur 2 illustrerar gruppens skräddarsydda designprocess.  
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4.7 Möbelfakta 

 

Säkerhets- och funktionsstandarder för sittmöbler i offentlig inomhusmiljö  

Standard SS-EN 15373;2007  

 

Den europeiska standarden SS-EN 15373:2007 (Möbelfakta, 2007) tar upp kraven på sittmöbler 

gällande främst säkerhet men även hållfasthet och hållbarhet. Det som exkluderas i 

specifikationen är klädsel och stoppningsmaterial, flamsäkerhet och krav på åldring och annan 

möjlig nedbrytning. Enligt standarden klassas produkten som nivå 2 vilket innebär en normal 

användarnivå på hotell, caféer, restauranger, offentliga utrymmen, barer, besöksrum etc.  

 

Specifikationen omfattar alla typer av sittmöbler för offentlig miljö:  

 

– Stol/karmstol  

– Pall/taburett  

– Fåtölj/soffa-or inkl. hörn- och sektionskombinationer  

– Bänk 
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5 Resultat 
 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av de resultat som låg till grund för studien 

genom tillämpade metoder och teoretiska verktyg. Kapitlet består av rubrikerna 

dokumentundersökning, intervju, designprocess samt möbelfakta vilka samlats in för 

att ge svar på studiens frågeställningar. 

5.1 Dokumentundersökning 

5.1.1 Faktorer 

 

Faktorerna vilka är sammanställda i tabellen nedan visar på ett urval av faktorer från 

produktbeskrivningar ur Stolar: Moderna klassiker (Quin & Sibthorp, 2002) samt från 

besittande kunskap hos gruppen gällande produktframtagning. Tabellen syftar på att ge 

en tydligare bild och avgränsning av faktorernas betydelse. Faktorerna ingår även i 

kommande sambandsmatris där de värderas utefter sambandet mellan produkterna och 

faktorernas förekomst i produkterna. Sambandsmatrisen resulterar senare i en lista av 

de flest förekommande faktorerna som bidragit till framgång och de får i det här skedet 

samlingsnamnet framgångsfaktorer, vilka implementerats i designprocessen och 

valideras av Dag Holmgren, professor i Industridesign genom intervjun. 

FAKTORER 

 

Beskrivning av innebörd samt avgränsning av faktorerna 

Kvalitativ I avseende på hållbarhet, livslängd. 

Ergonomi I avseende på standardiserade ergonomiska mått. 

Användarvänlig I avseende på hur bra produkten är utformad efter brukarens behov. 

Unik I avseende på hur olik produkten är andra produkter på marknaden. 

Estetisk Är produkten vacker att se på? 

Komfortabel I avseende på endast sittposition, bekvämlighet inklusive materialval. 

Funktionell I avseende på utformning utefter användningsområdet. 

Modern Är formspråket modernt anpassat och fortfarande tidsenligt? 

Tillverkningseffektiv I avseende på om produkten är tekniskt innovativ och genomtänkt 

gällande konstruktion, material och tillverkning. 

Yrkesskicklighet Utstrålar produkten ett gediget hantverk som kräver hög kompetens? 

Gedigen I avseende på välarbetade sammankopplingar och konstruktion. 

Traditionell I sitt utförande med avseende på formspråk. 

Innovativ Är produkten en nyhet på marknaden som innehar nya tekniska 

lösningar gällande konstruktionen? 

Kreativ Uttrycker produkten något nytt och smart? 

Spännande Uttrycker produkten något livfullt som är svårt att slita blicken ifrån? 

Rena linjer I sitt formspråk utan betydelse av material. 

Organisk I sitt formspråk utan betydelse av material. 

Formpressat Innehar produkten formpressade detaljer? 

Basad Innehar produkten basade detaljer? 

Konst Är produkten mer ett konstverk än en användarvänlig produkt? 
 

Tabell 1 illustrerar faktorers innebörd och avgränsning 
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5.1.2 Designklassiker 
 

Nedan listade produkter ingår i gruppens urval av designklassiker efter genomförd 

avgränsning ur Stolar: Moderna klassiker (Quin & Sibthorp, 2002) samt Svensk Form 

internationell Design (Hedqvist, 2002). I tabellen presenteras produkternas formgivare, 

årtal för produktion samt en kort beskrivning av vad som är signifikant i formspråket 

hos klassikern. I kommande sambandsmatris används produkternas 

bokstavsbenämning på den lodräta axeln. 

Grönmarkerade kursiverade produkter har uteslutits i sambandsmatrisen i avseende på 

dess liknande formspråk med formgivarens andra produkter i urvalet. Ett medvetet 

bortfall för att uppnå ökad spridning av framgångsfaktorer. 

  

 

 

År Namn Formgivare Beskrivning  

A 1931 Gräshoppan Bruno Mathsson Gräshoppan innehar organiska former och svensk 

hantverkstradition som skapar bekvämlighet. 

Gräshoppan utstrålar en briljant design med flätad 

sadelgjord och en stomme av böjträ. 

B 1934 Eva Bruno Mathsson Eva bygger på föregångaren Gräshoppan med sina 

organiska former där rena linjer och kurvor utstrålar 

modernism. Eva består av böjträ samt sadelgjord 

vävd av hampa.  

C 1945 NV-45 Finn Juhl NV-45 har en elegant design med stor omsorg av 

detaljer. Det moderna abstrakta uttrycket bryter det 

traditionella genom en befriad sits och rygg från 

underredet. NV-45 består av teak och läder för ökad 

känsla av kvalité. 

D 1947 Solfjädern Sonna Rosén  Solfjädern influeras av den tidlösa pinnstolen i 

modern skepnad. Karmstolen består av innovativa 

detaljer som skapar ett intressant uttryck. 

E 1949 The Chair Hans J. Wegner  The Chair är en vackert designad stol där en avskalad 

enkelhet skapar fokus på funktionalitet. Den 

utstrålar detaljerad hantverksskicklighet. 

F 1949 Hövdingstolen Finn Juhl Hövdingstolen är inspirerade av NV-45 och radikal 

för sin tid med sitt abstrakta formspråk influerat av 

afrikanska former där det unika armstödet ger ett 

skulpterat uttryck.  

G 1949 Y-stolen Hans J. Wegner Y-stolen består av avskalade, rena former där en 

blandning mellan nytt och gammalt skapar ett 

vackert föremål. Träutformningen skapar perfektion 

där basning och flätad sits ger en originell men 

modern stil.   
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H 1949 Kolonialstolen Ole Wanscher Kolonialstolen är elegant utformad med influenser 

från Egypten. Stolen är designad för att tillfredsställa 

en massmarkand där fokus ligger på komfort med 

stilrena inslag. Materialet utgörs av rosenträ, läder 

samt en rottingsits. 

I 1949 Fällstol  Hans J. Wegner Fällstolen är innovativ för sin tid då den enkelt går att 

plocka undan genom att vikas ihop och hängas på 

väggen. Den slående enkelheten och funktionaliteten 

skapa tillsammans med massiv ek och rotting en 

estetisk stol.  

J 1950 Axstolen Peter Hvidt & Orla 

Molgaard-Nielsen 

Axstolen tillverkad i dubbelböjt lamellträ gör den 

ovanlig för sin tid och populär bland designmedvetna. 

Stolens rygg och sits är demonterbara samt erbjuds i 

olika träslag och tillval av läder – eller tygklädesel.  

K 1950 Jaktstolen Børge Mogensen  Jakstolen uttrycker tydlig funktionalitet med rena och 

starka linjer. Stolen utgör en bestämd och gedigen 

konstruktion med massiv ek som grundmaterial 

kombinerat med läder på sits och rygg.     

L 1952 Kohornsstolen Hans J. Wegner Kohornsstolen består av rena flytande linjer och 

utstrålar skicklig tillverkning med enkla former. 

Funktionalitet tillsammans med maximal sittkomfort 

står i fokus.  

M 1956 Lamino Yngve Ekström  Lamino har inspiration från tidigare förlagor men 

samtidigt en personlig och säregen formgivning. 

Stolen med sina naturliga linjer skapar komfort där 

formpressat skiktlimmat trä samt lammskinn utgör 

materialvalen.  

N 1958 Spanska stolen  Børge Mogensen Spanska stolen är influerad av Jaktstolens rena och 

stark linjer. Den rustika känslan med klassiska linjer 

skapar en modern tolkning av traditionell design.  

O 1963 Skalstolen Hans J. Wegner Skalstolen andas enkelhet och elegans med en tydlig 

hantverksskicklighet. Den tidlösa och intressanta 

formgivningen skapar en tydlig igenkänningsfaktor, 

stolen erbjuds i flera olika färger och ytskikt. 

P 1968 Cirkelstolen Hans J. Wegner Cirkelstolen består av en innovativ anda och kreativ 

genialitet. Den välarbetade stolen bestående av såpad 

massiv ask och flätad flagglina är egendomlig i sitt 

slag.  

Q 1995 Länsstol Nirvan Richter Länsstolen är en modern tolkning av windsorstolen 

där känsla för kvalité och proportioner skapar en unik 

design. Tradition tillsammans med samtida former 

skapar en stol som är omtyckt av en bred publik.  

 

Tabell 2 illustrerar urvalet av designklassiker enligt  

Quin & Sibthorp (2012) och enligt Hedqvist (2002). 
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5.1.3 Sambandsmatris 

Tabell 3 illustrerar sambandsmatrisen. 
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5.2 Intervju 

 

Intervjun hänvisar till Dag Holmgren (personlig kommunikation, 26 mars, 2014). 

1. Vad innebär ordet designklassiker för dig? 

Utifrån ordvalet designklassiker anser Dag att det finns många infallsvinklar på vad det 

innebär att en produkt är en designklassiker. Produkter kan sakna det mest 

grundläggande faktorerna men ändå skapa en upplevelse och på sådant sätt bli 

ihågkomna.  Produkter kan också förknippas till en viss tidsperiod och på så sätt skapa 

ett värde som leder till att den bevaras och klassas som en designklassiker. 

Dag menar också på att det inte alltid är de vanligaste faktorerna som gjort att produkten 

blivit en klassiker. En klassiker kan också vara en produkt ihågkommen för sitt 

utsvävande och förbjudna formspråk. Dag nämner designklassikern Concrete av Jonas 

Bolin som förslag på den sortens design. En stol helt utan ergonomiska standardiserade 

mått kombinerat med vågade materialval som betong och bockade grova stålrör, en 

revolutionerande produkt som helt går mot strömmen.  

Dag avlutar ändå frågan med att poängtera att en sammanslagning av följande värdeord 

täcker det man i vanliga fall förväntar sig av en designklassiker ”En designklassiker är 

en produkt som utstrålar kvalité, estetik och som samtidigt innehar god komfort” (D. 

Holmgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2014). 

 

 

2. Vilka 5 faktorer nedan anser du är viktigast vid formgivning av sittmöbler 

som i framtiden skall kunna klassas som designklassiker? 

Faktorer som Dag tidigt i intervjun tog bort var tillverkningseffektiv, formpressad och 

basad. De anses inte vara intressanta eller relevanta för att avgöra om det blir en 

designklassiker eller inte, vilka inte heller har något med det slutliga uttrycket att göra. 

En del av intervjun grundade sig även på upplevelseorden kontra de tekniska orden. 

Dag fastnade för de ord som kan kallas för upplevelseord så som unik, estetisk och 

kvalité. Det är upplevelsen av produkten som brukare fastnar för, inte hur tekniskt 

utformad den är. Han anser att man inte vill bli ihågkommen för att en produkt var svår 

att ta fram, man vill bli ihågkommen för att slutresultatet och helheten blev bra. 

Dag ansåg att det var svårt att bedöma faktorerna och skilja dem åt, de verkar alltid bäst 

tillsammans. Yrkesskicklighet genererar flera faktorer så som kvalité, gedigenhet och 

ergonomi på samma sätt som väl utfört hantverk ökar produktens kvalité. Kan 

tillverkningstekniker och hantverksarbete inte hanteras på rätt sätt påverkas kvalitén 

negativt, det är viktigt att veta vad man gör.  
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Ergonomi i form av att en produkt innehar korrekta mått är inte relevant att eftersträva 

för en framtida klassiker påstår Dag, det relevanta är att den är komfortabel. Ergonomi 

innebär att man utgår från människokroppens uppbyggnad och designar för att anpassa 

sig efter de måtten, en produkt som är komfortabel är därför ergonomiskt utformad. 

Faktorn modern kan vara något som är farligt att sträva efter för mycket, modernitet 

innebär att produkten kan bli låst till en kortare tidsperiod när just det uttrycket var 

trendigt. 

Faktorerna komfort, estetik och unik ansågs som topp tre men var svåra att värdera, 

enligt Dag är de faktorerna lika viktiga för att få en fungerande produkt ur 

användarsynpunkt och samtidigt vara attraktiv på marknaden. Efter noga utvärdering 

av samtliga faktorer resulterade intervjun i fem framgångsfaktorer som den 

väletablerade industridesignern Dag Holmgren ansåg kan ha ett samband mellan 

formgivning och designklassiker.  
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3. Det här är gruppens framgångsfaktorer utefter genomförd 

dokumentundersökning och sambandsmatris, vad anser du om dem? 

Dag konstaterar att hans framgångsfaktorer var nästan identiska med de 

framgångsfaktorer som gruppen fastställt efter genomförd dokumentundersökning och 

sambandsmatris. Det som skiljde dem åt förutom rangordningen var att Dag betonade 

vikten av faktorn yrkesskicklighet och att den medför att även de andra faktorernas 

värde ökar och uppfylls enklare. Han påpekade även det faktum att i gruppens fall får 

uppdragsgivaren bidra med den framgångsfaktorn om en möjlig prototyp blir en 

vidareutveckling av studien. Dag konstaterar att det krävs en balans mellan 

designfaktorerna men att även utomstående faktorer som inte går att påverka är 

avgörande för produktens framtid.  

 

4. Anser du att det saknas några framgångsfaktorer som vi bör tillämpa i 

utvecklingsprocessen? 

 

Begriplighet En produkts förmåga att vara semantisk nog så att funktioner och 

konstruktion är enkelt att förstå och bruka. Begriplighet berör 

även hur produkten uppfattas. 

Utsvävande En produkts förmåga att bli ihågkommen utifrån det speciella 

formspråket som kanske till och med är provocerande och helt 

banbrytande kan vara en bidragande faktor till framgång.  

Ärlighet Ett frekvent ord bland svenska designers. Ärlighet i materialval, 

konstruktion och formspråk vilket innebär att man inte ska försöka 

efterlikna ett material för att skapa en känsla, utan vara trogen 

sitt material. Ökad ärlighet minskar även risk för missförstånd 

och besvikelse hos kund och brukare. ”Det du ser är det du får” 
(D. Holmgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2014). 
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5.3 Möbelfakta 
 
Gruppen sammanställde utifrån den information som tillhandahållits från Möbelfaktas 

europeiska standard – SS-EN 15373:2007 (Möbelfakta, 2007) nedanstående 

kravspecifikation. Specifikationen sammanfattar de säkerhetskrav som ligger till grund 

för hur sittmöbler borde konstrueras för att minska skaderisken vid användandet i 

offentlig inomhusmiljö. Den användes som underlag genom designprocessen och 

styrde konstruktionen på uppmaning från uppdragsgivaren.  

 

Kravspecifikation - säkerhetskrav gällande möbler för offentlig miljö  

 

Generella krav  

o Kanter som brukaren vid normal användning, sittande, kan komma i kontakt 

med, sits, ryggstöd och armstöd, ska vara rundade eller fasade. Övriga kanter 

skall inte vara skarpa eller vassa.  

o Öppna ändar ska vara slutna/igentäckta.  

o Rörliga och inställbara delar ska vara konstruerade så att skador eller oavsiktlig 

inställning undviks.  

o Belastade delar av sitsen ska inte kunna lossna oavsiktligt.  

o Smorda delar ska vara skyddade mot oavsiktlig kontakt med smörjmedlet.  

o Skär- eller klämrisk:  

¬ Åtkomliga delar som vid normal användning rör sig relativt varandra ska i 

alla positioner under rörelsen ha ett fritt avstånd mellan sig på ≤ 7 mm eller 

≥ 18 mm.  

¬ Skär- eller klämrisk vid uppfällning alt. hopfällning: Kravet gäller inte 

oundviklig rörelse i samband med att möbeln fälls upp resp. fälls ihop.  

¬ Skär- eller klämrisk vid användning ska inte kunna ske genom den 

belastning brukaren utgör vid rörelser eller t.ex. vid förflyttning/lyftning av 

sitsen eller vid inställning av ryggstödet. De ska inte heller kunna uppstå 

under provning enligt hållfasthet och hållbarhet.  

 

Krav – Stabilitet  

o Sittmöbler ska inte välta vid relevanta provningar.  

 

Krav – Skadekriterier  

Kraven på hållfasthet och hållbarhet är uppfyllda när produkten under och efter 

provning inte uppvisar skador som:  

 

o Brott eller bristningar hos material, sammansättningar eller komponenter.  

o Glapp i förband som ska vara fasta.  

o Sittmöbeln bibehåller sin funktion efter att provningsbelastningarna är 

borttagna. 

o Sittmöbelns stabilitet bibehålls. 
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5.4 Statusanalys 
 

Satsanalysen kartlägger företagets förutsättningar för miljöarbetet och besvarar 

frågorna i bilaga 3.  

Företaget följer rutiner under produktutveckling i form av certifiering enligt 

kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt att flera av produkterna i sortimentet är 

märkta med Möbelfakta där miljökrav utgör en del av rutinerna. De har skapat 

personliga miljö- och kvalitetspolicys där ambitionen är att minska miljöpåverkan till 

den mån det är ekologiskt motiverande och ekonomiskt rimligt. Företagets 

konkurrensfördelar är främst kvalité vilket genomsyrar hela arbetet enligt ISO 9001. 

Välgenomtänkt design samt hög leveranssäkerhet är även det en konkurrensfördel där 

VD Andreas Ekdahl påstår att företaget alltid håller vad de lovar. 

Det finns en stor kompetens av miljöarbete i företaget där områdena inom kvalité och 

miljö ansvaras av bröderna Jonas och Andreas Ekdahl, vilka har lång erfarenhet och 

kunskap av tillämpning och prioritering av miljöarbete. Företaget har även tydliga och 

genomarbetade materialspecifikationer som alla anställda på företaget följer, vilket 

skapar medvetenhet och förståelse hos medarbetarna för utvecklingsarbetet med fokus 

på miljö. Det som kan anses som unikt för företaget i sig och dess produkter är den 

välutvecklade kvalité där produkterna tillverkas i Sverige av närproducerade material. 

Företaget har gjort ett medvetet val att inte konkurrera med priset. De är medvetna om 

vad det kan innebära för kvalitén på produkterna, arbetsmiljön för medarbetarna samt 

leverantörers medarbetare. Företaget värdesätter högt det sociala ansvaret. 

Kontinuerliga dokumentationer skrivs i alla projekt vilket är ett krav enligt ISO 9001. 

Den noggranna dokumenthanteringen skapar struktur för att underlätta 

förbättringsarbetet. Kostnadskalkyler görs före projektet start för att i god tid skapa en 

kostnadsbild samt för att avgöra om projektet är värt att utföra. Kravspecifikationer tas 

fram tillsammans med den externa designern för att öka medvetenhet och minska 

missförstånd vilket ger en ökad chans att styra projektet i rätt riktning. Företaget har 

kunskap gällande hållfastighetsaspekter och dimensioner för att få ut så mycket av 

materialet som möjligt och på så sätt minska och återanvända spillmaterial i andra 

produkter.  

 

Produktutbudet är till största del inriktat mot offentlig miljö, men vänder sig också mot 

privatkunder. Företaget har ingen direkt kontakt med slutkund men påstår att möbler 

märkta med Möbelfakta skapar förtroende hos kunden samt att kunden vet vad den 

köper, vilket även det kan ses som en konkurrensfördel. Det är inte bara lagar och 

förordningar som påverkar företaget att arbeta med miljömärkningar utan även 

slutkunden där det finns ett stort intresse att köpa produkter märka med Möbelfakta. 

Företaget genomför inte själva några marknadsanalyser, externa designers ansvarar för 

att veta vad marknaden efterfrågar. Företaget är dock väl medvetet om vikten att veta 

vilka trender som utgör efterfrågan idag. 
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Företaget har ett nära samarbete med sina leverantörer och ställer stora krav på dem, 

speciellt gällande det sociala ansvaret vilket enligt företaget är den svåraste delen i 

hållbar utveckling att styra över. Träleverantörerna har en FSC-märkning (Forest 

Stewardship Council) vilket är en organisation som arbetar för märkning av trä från 

uthålligt skogsbruk (Fair Trade Center, 2008). Leverantörer av ytbehandling har stor 

erfarenhet vilket är en viktig förutsättning för företagets produkter. Det är kunden själv 

som väljer textilier på produkterna där ansvaret inte ligger hos företaget, dock 

uppmuntrar de kunden att välja en miljömärkt textil.  

 

5.5 Designprocessen 

 

Designprocessen enligt Österlin (2010) täcker stora delar av de metoder och verktyg 

som är avgörande för ens produkts utformning. Gruppen har tidigare erfarenheter av 

designprocessens struktur och innehåll, det skapade bra förutsättningar för att 

integrera verktyg vilket har effektiviserat arbetet mot en ekodesignad produkt.  

 

5.5.1 Designbrief 
 

Produkten ska utstråla klassisk och säregen design för att uppskattas och brukas på lång 

sikt där närproducerat trä utgör huvudmaterialet. Produkten ska uttrycka kvalité och 

symbolisera uppdragsgivaren samt tillfredsställa en stor och medveten marknad. En 

minimerad miljöpåverkan under produktens hela livscykel ska bidra till en ekodesignad 

produkt.  
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5.5.2 Inspirationstavlor 

 

Figur 3 illustrerar en inspirationstavla av Ekdahls möblers produktutbud. 

 

 

Figur 4 illustrerar en inspirationstavla för produktförslaget. 
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5.5.3 Funktionsanalyser 

 

Funktionsanalyserna presenterar olika funktioner på produkten. Graderingen H utgör 

produktens huvudfunktion och är det viktigaste kravet på produkten, N utgör 

nödvändiga funktioner vilka är viktiga för produktens utformning och Ö utgör 

önskvärda funktioner. Mer ingående funktioner inom ekodesign presenteras i senare 

analys. 

Funktionsanalys produkt  

Verb  Funktion Gradering Anteckning  

Erbjuda Avlastning H Av människa 

Utstråla  Semantik Ö  

Äga Funktionalitet N   

Äga Ergonomi N   

Underlätta  Rengöring Ö   

Utstråla Klassisk design  N   

Tilltala Marknad N En medveten brukare  

Utstråla  Tidsenlighet Ö  

Minimerad  Miljöpåverkan N   

Passa Sortiment  N Uppdragsgivare  

Äga Stabilitet N   

Tåla Slitage N Dagligt 

Tåla Belastning N Av människa 

Erbjuda Sammankoppling Ö  

Utstråla  Unikitet N Framgångsfaktor 

Utstråla Kreativitet  N Framgångsfaktor 

Utstråla Estetik N Framgångsfaktor 

Äga Komfort N Framgångsfaktor 

Äga  Kvalité N Framgångsfaktor 

Erbjuda Användarvänlighet N Framgångsfaktor 

Utstråla  Yrkesskicklighet Ö Framgångsfaktor intervju 

Utstråla Begriplighet Ö Framgångsfaktor intervju 

Utstråla Ärlighet Ö Framgångsfaktor intervju 

Äga Utsvävande formspråk Ö Framgångsfaktor intervju 

 
Tabell 8 illustrerar funktionsanalysen för produkten. 
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Funktionsanalys Ekodesign 

Verb  Funktion Gradering Anteckning  

Minimera Miljöbelastning  N  

Optimera  Livslängd N  

Optimera  Resthantering N  

Minimera Energiförbrukning  Ö Vid tillverkning  

Minimera Materialåtgång  N Mindre spillmaterial  

Minimera Komponenter  N Antalet komponenter  

Undvik Icke förnyelsebara material  Ö  

Undvik  Farliga kemikalier  N Ytbehandling/Lim  

Underlätta  Reparation  Ö Av slutprodukt  

Underlätta  Återvinning  N Av material  

Underlätta  Demontering  Ö  

Optimera  Förpackning  Ö Av slutprodukt  

Optimera Tillverkningen  N  

Äga Kvalité N  

Tåla Slitage N Dagligt 

 

Tabell 9 illustrerar funktionsanalysen med avseende på miljökrav. 
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5.5.4 Designkravspecifikation 
 

Projektmål  

o Projektet skall vara realiserbart.  

o Projektet skall uppfylla uppdragsgivarens krav.  

o Projektet skall uppfylla uppdragsgivarens miljö- och kvalitetspolicys. 

 

Produktkrav  

o Produkten skall hålla hög kvalité och tåla högt dagligt slitage.  

o Produkten skall uppfylla Möbelfaktas säkerhetskrav på offentliga sittmöbler.  

o Produkten skall vara måttanpassad för bekväm brukning.  

o Produkten skall innehålla standardiserade komponenter om möjligt.  

o Produkten skall uttrycka unik identitet samt designas för lång livslängd. 

o Produkten skall vara ekodesignad samt värderas genom ekostrategihjulet. 

o Livscykelanalys av materialvalens miljöpåverkan skall genomföras. 

 

Konstruktion/Tillverkning  

o Produktens huvudmaterial skall utgöra massivt trä samt textila detaljer.  

o Serietillverkningsvänlig.  

o Tillverkning och konstruktion anpassas efter den maskinpark som finns att tillgå 

på Ekdahls möbler.  

o Ytbehandling anpassas för högt frekvent användning för offentlig inomhusmiljö.  

o Produktens material och produktionsmetod ska påverka miljön på ett godtagbart 

sätt.  

 

Miljökrav 

o Produktens hela livscykel skall tas i beaktande.  

o Förnyelsebara material ska användas så långt som möjligt. 

o Miljövänlig ytbehandling som inte påverkar förbränning av produkt negativt skall 

tillämpas. 

o Eftersträvansvärt att nå högre på resthanteringstrappan. 

o Samverkan mellan uppdragsgivare och designer gällande miljöfrågor. 

o Dokumentation av miljöbelastning och risker skall ske. 

o Miljömärkning av produkt är eftersträvansvärt. 

o Företagets miljö- och kravpolicys skall uppfyllas. 

o Miljökrav skall vid möjlig produktframtagning även ske på underleverantörer. 

o Miljökrav skall inte kompromissa med kvalité, kostnad och formgivning. 

o Miljökrav skall integreras tidigt i designprocessen. 
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Marknad  

o Sittmöbel för offentlig miljö.  

o Om rimligt ska immaterialrätt övervägas.  

o Produkten ska ha god konkurrensmöjlighet med liknande produkter och befinna 

sig inom rimlig prisnivå.  

 

Problem/Risker  

o Hållbarhet tillämpas otillräckligt. 

o Önskvärd nivå av unikitet uppnås inte. 

o Motsvarar inte uppdragsgivarens förväntningar. 

o Uppfyller inte krav från Möbelfakta. 

o Uppfyller inte nivå av ekodesign. 

o Uppfyller inte nivå av klassisk design. 

 

5.5.5 Idégenerering 

 

Ekdahls möbler efterlyste en sittmöbel med unik formgivning, anpassad utefter deras 

sortiment samt utvecklad enligt företagets miljö- och kvalitetspolicys. Företaget har i 

dagsläget en stor vidd av olika hållbart utvecklade produkter men de saknade en produkt 

som äger förmågan att i framtiden värderas som designklassiker. De anser att problemet 

grundar sig i att de tidigare inte lyckats väva in samtliga krav utan att behöva 

kompromissa med önskad formgivning. 

Dokumentundersökning och intervju resulterade i framgångsfaktorer som tillsammans 

med kravspecifikation från Möbelfakta och målsättningar från företaget skapade 

grundläggande riktlinjer för genomförandet av gruppens skräddarsydda designprocess. 

Idégenereringen var avgränsad till sittmöbler för långvarigt sittande i offentlig miljö 

där huvudmaterialet är av trä samt kompletterande textila detaljer.  
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5.5.5.1 Skissarbete 

 

Figur 5 illustrerar skissprocess 1 

Ur de ovan publicerade skisserna från den första skissprocessen fastnade gruppen för 

ett antal komponenter från de olika modellerna vilka valdes att arbeta vidare med. 

Gruppen ansåg att den vävda detaljen från skiss 4 samt användningen av ribbor från 

skiss 5 & 15 var intressanta. Även känslan som skiss 14 utstrålar kändes 

eftersträvansvärt, en avslappnad sittmöbel i generös storlek, dock anses formspråket på 

trästommen från skiss 3 var mer passande. 
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Figur 6 illustrerar skissprocess 2 

Ur de ovan publicerade skisserna från den andra skissprocessen bygger formspråket till 

stor del på de första skisserna. Den vävda sitsen, kvalitativa trädetaljer i rygg samt 

innovativa vinklar i benkonstruktionen är basen i formgivningen även här. Det var 

fortfarande tidigt i processen men variationen började bli mindre och visade på ett mer 

samlat uttryck med få detaljer i fokus.  
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Figur 7 illustrerar skissprocess 3 

Gruppen valde att presentera det markerade urvalet (föregående sida) för 

uppdragsgivaren. De visar på huvudsakligen tre olika kategorier av sittmöbler, länstolar 

(4 & 7), matstolar (14 & 15) samt fåtöljer (10, 11 & 12). Genom att erbjuda företaget 

en valmöjlighet och styrning tidigt i processen fick de besluta vilken typ av kategori de 

var i ytters behov av viket gav en möjligheten att öka chansen till ett mer lyckat resultat 

i slutändan. Ekdahls möbler fastnade för formspråket hos skiss 4, 7, 11 (föregående 

sida) och önskade en möjlig kombination av de olika detaljerna i det slutliga 

produktförslaget.  

Inför tredje skissprocessen fokuserade gruppen på att kombinera de olika detaljerna i 

de tidigare skissera samt börja skapa mer realiserbara produkter. De tog även fasta på 

att framgångsfaktorn användarvänlig var begränsad till de tidigare produkterna och 

valde att fokusera på en mindre fåtölj där användarvänligheten är tydlig och brukbar. 

Skiss 3 & 8 (nedan) ansågs uppfylla samtliga krav och kriterier för frågeställningarna 

vilka placerades in i Pughs konceptvalsmatris för beslut om vilken av produkterna som 

skulle valideras genom ekostrategihjulet och vidareutvecklas. 
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5.5.6 Koncept  
 

Koncept 1- baserad på skiss 3  

En mindre träfåtölj med inspiration från den 

traditionella pinnstolen med kvalitativa 

sammanfogningar där björk står för huvudmaterialet. 

Den fasta vadderade sitsen bestående av ett ramverk 

med en sadelgjord av hampa, kroll, linneväv, tagel, 

bomullsvadd och bomullsdomestik samt klädd med 

renskinn. Skinnet är vegetabiliskt garvat utan krom. 

Stolens huvudsakliga konstruktion bygger på svarvade 

detaljer som monteras genom borrtappning. 

Rundstavarna i rygg är basade för ökad komfort. Både 

fram och bakben är koniska vilket bryter formspråket 

mot de mer rektangulära sargarna. Ryggens mittstav är 

elipsformad med en plan yta där ryggbelastningen sker, 

baksidan lämnas rundad. Sitsen fästs genom skruv 

underifrån genom hörnklossarna. 

   

Figur 8 & 9 illustrerar koncept 1  

Koncept 2 - baserad på skiss 3 & 8  

En mindre karmstol av fåtöljliknade karaktär där 

huvudmaterialet är av ask. Produktens unika formspråk 

hittas i den stora basade ryggbrickan samt i den flätade 

sitsen av naturskinn. Renskinnet är vegetabiliskt garvat 

utan krom, materialet lämnas obehandlat vilket medför 

att det bli vackrare ju mer de används. Asken är 

huvudmaterial för dess starka flexibla träfibrer vilket är 

ett faktum vid basning. 

Stolens baskonstruktion är liknande koncept 1 men 

skiljer sig i rygg samt armstöd. Ryggbrickan monteras 

i benet genom tappning. Formspråket från den främre 

sargen appliceras i armstöden, de har en utanpåliggande 

montering på bakbenet där ett stödstag monterats 

framtill under armstödet för ökad stabilitet. Flätningen 

av sits är fasthäftad på sargarnas baksida.                       

 

Figur 10 & 11 illustrerar koncept 2 

utan tillhörande flätad sits. 
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5.5.7 Pughs konceptvalsmatris  

Företaget Norrgavel står för ett konsekvent kretsloppstänkande där samtliga produkter 

är Svanen-märkta och enbart tillverkade av naturmaterial (Norrgavel, u.å.). Länstolen 

designad av Nirvan Richter för Norrgavel utgjorde en produkt i urvalet av 

designklassiker i sambandsmatrisen, vilket gjorde den till en passande referensprodukt 

att vikta kriterier gällande ekodesign mot. Lamino designad av Yngve Ekström utsågs 

till århundradets möbel år 1999 av inredningsmagasinet Sköna Hem (Swedese, u.å.), 

vilket utgjorde stolen till en passande produkt att vikta framgångsfaktorerna mot. 

Sambandsmatrisen resulterade i att stolen fick 56,5 poäng vilket var den högsta poängen 

i avseende på kategorin fåtölj/länstol, vilket visade att den hade ett högt samband med 

de olika faktorerna. 

Matrisen visade att koncept 1 fick -6 samt att koncept 2 hamnade på 0 vid viktning mot 

referensprodukterna. Gruppen valde därför att arbeta vidare med koncept 2 och 

kontaktade. 

Utvalda kriterier ekodesign 

 

Referens 

Länstol 

Koncept 1 

 

Koncept 2 

 

Minimera miljöbelastning 0 0 + 

Optimera livslängd 0 0 - 

Optimera resthantering 0 0 0 

Minimera energiförbrukning 0 0 0 

Minimera materialåtgång 0 - - 

Minimera komponenter 0 - + 

Minimering av icke förnyelsebara material 0 0 0 

Undvik farliga kemikalier 0 0 0 

Underlätta reparation 0 0 - 

Underlätta återvinning 0 0 + 

Underlätta demontering 0 0 0 

Optimera förpackning 0 + + 

Optimera tillverkningen 0 + 0 

Tåla slitage 0 - - 

Total 0 -1 0 

Utvalda framgångsfaktorer 

 
Referens 

Lamino 

Koncept 1 

 
Koncept 2 

 

Erbjuda användarvänlighet 0 - - 

Utstråla unikitet 0 - + 

Utstråla kreativitet 0 0 0 

Utstråla estetik 0 + + 

Äga komfort 0 - - 

Äga kvalité 0 - - 

Utstråla yrkesskicklighet 0 - + 

Utstråla ärlighet 0 0 + 

Utstråla begriplighet 0 0 0 

Äga utsvävande formspråk 0 - - 

Total 0 -5 0 

Tabell 10 illustrerar Pugh konceptvalsmatris. 

http://www.skonahem.com/inredning/Designklassikerna-som-ar-bra-att-ha-koll-pa
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5.5.8 Konstruktion koncept 2 

 

Frambenet är koniskt där en borrtappning i framsargen utgör 

sammanfogningen. Utfräsningen i framsargen är ett spår där 

remsorna från den flätade sitsen förs igenom för att sedan 

fästas med häftklammer på sargen baksida.  

 

Armstödet integreras i bakbenet genom en radial fräsning 

och fästs i ett spår i bakbenet för att skapa samma lutning 

och vinkel som gavelsargen innehar för att få en följsam 

sittposition. Stödstaget som håller armstödet på plats fogas 

med borrtappning både i armstödet och gavelsargen. En 

genomgående tappning görs vilket bidrar med att stödstagets 

tapp syns på ovansida armstödet 

 

 

En vinkelrät utfräsning i bakbenen skapar plana ytor där 

både gavelsargarna och baksargen fogas med sargtappning 

och ett girat förband mellan tapparna i bakbenet. Mellan 

gavelsargen och baksargen skruvas hörnklossar för ökad 

hållfastheten och stabilitet. Gavelsargen fogas även med 

sargtappning i framsarg och bakben. 

 

 

Den basade ryggbrickan fästs mellan bakbenen där ändarna 

utgör tappar som fogas in i bakbenen, ändarna följer brickans 

rundning. Ryggbrickans form utgörs av två olika radier i ovan 

– och underkant.  

 

 

Figur 12-18 illustrerar detaljbilder på konstruktionen av koncept 2 
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5.5.9 Livscykelanalys 

 

Nedan presenteras en förenklad livscykelanalys (LCA) där gruppen analyserat 

materialvalet hos konceptet genom att mäta dess miljöpåverkan baserat på 

indikatorvärdet och volym, vilket har skapat ett resultat för miljöbelastningen.  

Gruppen tillämpade en förenklad livscykelanalys i samråd med Norrblom, Jönbrink och 

Dahlström (2000, s. 22) då den grundliga LCA kräver stora resurser i form av tid och 

miljöexpertis från en tredje part. Analys och mätning gjordes endast på 

konceptförslagets material för förståelse för dess miljöpåverkan, processen uteslöts. 

LCA genomfördes för att skapa medvetenhet kring produktens miljöbelastning genom 

dess livscykel samt vilka förbättringsåtgärder som borde vidtas för att uppnå en 

ekodesignad produkt med försvarbar och godtagbar miljöbelastning. Resultatet av 

livscykelanalysen implementeras i ekostrategihjulets fjärde punkt (välja rätt material) 

för värdering och noggrann analysering. 

Volymen av materialen i LCA nedan är approximativ av den färdiga produktens 

innehåll utan beräkningar av tillverkningspill.   

 

Material Volym dm³ Indikator Resultat 

Trä 8,115 6.6 54 

Renskinn 1,797 99 178 

Häftklammer 0,007 94 0,7 

Skruv 0,004 143 0,5 

Total   233,2 

 
Tabell 11 illustrerar ett eko indikator-99 formulär. 

Värdena är hämtade ur eko indikator-99; Wood massive för träet, converter steel samt 

zink coating för skruv, converter steel för häftklammer och chemicals organic för 

renskinnet (bilaga 4).  
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5.5.10 Ekostrategihjulet 

 

1. Optimering av funktionen 

 

Funktionen hos produkten är dess förmåga att uppfylla samt tillfredställa brukarens 

behov och önskemål. Användarvänligheten bör vara tydlig och produktens funktion bör 

vara både komfortabel, ergonomiskt och kvalitativ för att uppfylla krav på en sittmöbel 

för långvarig brukning i offentlig alternativt privat miljö.  

 

En brukbar sittmöbel innehar många bidragande faktorer för att den skall upplevas som 

korrekt. Det krävs ofta genomarbetade tester och justeringar av nyproducerade 

sittmöbler då det kan göra enorm skillnad för ergonomin genom att bara ändra små 

vinklar, radier och avstånd. Det är något som tyvärr inte varit möjligt under den 

tidspressande processen för det här projekt. Beroende på att gruppen utgått från 

standardiserade mått för en stol med avseende för brukning av gemene man samt en 

korrigering efter dess bruksmiljö anses produkten uppfylla krav på ergonomi. Med 

genomtänkta sammanfogade trädetaljer samt en komfortabel sits av flätat renskinn 

anses även kriterierna för kvalitativ och komfortabel vara uppnådda.  

 

Produkten bör genom ovan nämda kriterier tillfredställa brukarens behov och uppfylla 

de önskemål som den är avsedd att göra. Produkten utstrålar ett tydligt 

användningsområde som fåtölj för avslappning och långvarigt sittande. Gällande 

optimering av funktion i det här skedet innebär det som alltid en riskfaktor som kräver 

stora tidsresurer, en upplevelse är något som egentligen endast kan testas på en framtida 

prototyp för att göra en relevant bedömning. Gruppen har väl följt funtionsanalyser och 

krav för projektet för att minska risken avseevärt för funktionsbrister.   

 

2. Minska miljöpåverkan under användning  

 

Då produkten inte kräver någon elförbrukning alternativt energi kan inte produkten 

optimeras mer i synpunkt på dess miljöpåverkan under användning. Vad som dock 

analyserades i avsnittet var om produkten gav en bra användarmiljö åt brukaren och 

om dess design var tydlig nog att minska felanvändning. I avsnittet analyserades främst 

risken för reparation (vilket kräver energiförbrukning) samt den alternativa risken för 

konsumtion på grund av bristfällig kvalité. 

 

Som tidigare nämnt har gruppen tagit hänsyn till standardiserade mått för att uppnå en 

ergonomiskt utformad produkt. Ergonomi innebär att man utgår från 

människokroppens uppbyggnad för att maximera komforten under brukning av 

produkten. Produkten bör därför skapa en bra användarmiljö där risken för krämpor är 

liten, det är något som går att konstatera och möjligtvis rationalisera vid framtagning 

av prototyp.   
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Risken för felanvändning ansågs även den vara liten då produkten har en tydlig design 

som kommunicerar fåtölj och inte matstol. Tack vare en lägre sitthöjd, en ordentligt 

bakåtlutande formad rygg samt en bekväm sits råder det få tveksamheter för 

användningsområdet. Armstöd och ryggbricka inbjuder tydligt kroppen att placeras på 

avsedd plats. 

Produkten anses som tydlig, användarvänlig och kvalitativ vilket minskar risken för 

bristfälliga detaljer och att fåtöljen blir en snabb förbrukningsprodukt utan värde för 

brukaren. Då även riktlinjer från Möbelfakta tillämpats gällande säkerhets- och 

funktionsstandarder för sittmöbler i offentlig inomhusmiljö ökade chansen att skapa en 

bra produkt för ändamålet. 

 

3. Minska mängden material  

Genom att välja rätt tillverkningsmetoder och dimensioner finns det mycket material 

och energi att spara. Företaget har stor kunskap gällande hållfastighetsaspekter och 

dimensioner för att få ut så mycket av materialet som möjligt och på så sätt minska och 

återanvända spillmaterial i andra produkter, något gruppen utnyttjat under 

designprocessen.  

Gruppen valde att använda sig av övervägande svarvade detaljer vilket genererade i 

färre tillverkningsmoment och elförbrukning. Det minskade också risker för 

slumpmässiga fel och kassation. De svarvade detaljerna är effektiva att producera men 

bidrar med en hel del produktionsspill i jämförelse med raka detaljer. Dock skapar de 

svarvade detaljerna ett mjukare formspråk vilket gruppen ansågs eftersträvansvärt då 

produktens övriga delkomponenter i form av sargarna består av grövre dimensioner, 

vilket ger en tyngd till formspråket och skapar ett stabilt intryck. Gruppen har 

eftersträvat att uttrycka kvalité i sammanfogningar och ren design istället för klumpiga 

överdimensionerade detaljer. Hörnklossar i stolens sidohörn ökar hållfastheten men 

också möjligheten att optimera materielmängden på övriga detaljer och fortfarande 

behålla kvalitén i produkten. I samband med uppdragsgivaren har samtliga 

komponenter optimerats utefter inköpta dimensioner av trä, ett resurssparande 

tillvägagångsätt. 

Genom att använda sig av så få material som möjligt i produkten medför det en minskad 

miljöpåverkan och att resthanteringen förenklas. Den flätade sitsen medför inte bara 

minskat materialåtgång utan även att produktens vikt minskades vilket underlättar 

brukning, transport och montering. 
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4. Välja rätt material  

Grunden i att välja material är att främst försöka undvika de material som det inte finns 

så stora resurser av samt de som kan hota den biologiska mångfalden. Materialvalet 

bör också baseras på dess egenskaper och vilken funktion och känsla som önskas uppnå 

hos produkten. 

Livscykelanalysen visade på att trä var ett godtagbart materialval då det är förnyelsebart 

med en enkel resthantering och en stor återvinningsmarknad. Asken är ett passande 

materialval ur den synpunkt att det är slitstarkt och hållbart vilket är lämpligt för den 

offentliga miljön. Asken är vald till produkten för dess förmåga att även kunna basas, 

vilket var ett faktum för konstruktion av ryggbrickan. Ur alla andra avseenden hade 

björken varit ett bättre lämpat materialval då det är mer tillgängligt i Sverige, billigare 

och minst lika slitstarkt för offentlig miljö. Livscykelanalysen visade att renskinnet var 

mest kritiskt och har en relativ hög miljöpåverkan i jämförelse med träet, vilket kan 

kräva en åtgärd för optimering av ekodesign. Metallerna från skruvarna och 

häftklamrarna har höga indikatorvärden men en relativt låg miljöpåverkan då de utgör 

en väldigt liten del av det totala materialet. 

Uppdragsgivaren ställer idag höga krav på deras underleverantörer vilket framgår i 

statusanalysen. Produkterna tillverkas i Sverige av närproducerade material, ett 

medvetet val där företaget inte konkurrerar med priset på marknaden. De är medvetna 

om vad det kan innebära för kvalitén på produkterna, arbetsmiljön för medarbetarna 

samt leverantörers medarbetare samt att företaget värdesätter högt det sociala ansvaret. 

Träleverantörerna har en FSC-märkning vilket är en organisation som arbetar för 

märkning av trä för uthålligt skogsbruk (Fair Trade Center, 2008). Lädret är 

vegetabiliskt garvat utan krom för en miljömässig och rättvis framtagning. Det är även 

obehandlat utan skadliga flamskyddsmedel vilket medför en charmig förädling med 

tiden. 

Vad gruppen försökt tillämpa var kvalitativa sammanfogningar i trä för att minska 

användningen av metaller då det sänker känslan av kvalité och att det är ett sämre 

material i det avseende att det inte är förnyelsebara.  Dock bortses skruvar och andra 

fästelement i metall i Möbelfaktas bedömning då det ofta handlar om en väldigt liten 

del av det totala materialet samt att det är svårt att spåra ursprungstillverkarna av 

komponenterna. Det kan även tolkas till fördel för även vår produkt då endast 

hörnklossarna innehar ett skruvförband, en avgörande del för stabiliteten och 

hållfastheten i produkten. 

Det flätade sitsen fästes genom häftklammer vilket gjorde ett materialbyte delvis 

problematiskt, det är möjligt men innebär svårigheter vid demontering av klamrarna. 

Eftersom att den flätade sitsen anses ge ett mer kvalitativt uttryck och bidrar med mer 

klassisk design övervägdes lösningen ändå.  
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5. Optimering av livslängden  

För att optimera produktens livslängd krävs att dess konstruktion och materialval är 

analyserade och valda med omsorg och förståelse för dess egenskaper. Produktens 

formgivning spelar också in då den estetiska livslängden inte skall fortgå produktens 

livslängd.  

I avseende på materialval kan renskinnet anses som en risk för produktens livslängd 

och kvalité då brukningen är avgörande för dess hållbarhet. Placeras produkten i starkt 

solljus finns det en risk att det torkar vilket förkortar livslängden, på samma sätt är hög 

fuktighet en avgörande faktor då det töjer sig. Textil har en bättre formfasthet och kan 

användas på ett styvare sätt för att stödja produktens konstruktion. Vad som är till 

skinnets fördel i jämförelse med textil är dess förmåga att åldras vackert, det medför en 

personlig unikitet till varje enskild produkt vilket kan skapa ett känslomässigt band hos 

brukaren.  

Flätade sitsar är en återkommande teknik som existerat i många årtionden, klassisk 

design men samtidigt trendkänslig. Beroende av materialval kan den uppskattas men 

också kritiseras för dess utförande. Asken visar på lång hållfasthet och hållbarhet vid 

användning om fiberriktningen utnyttjas rationellt. Dess tydliga ådring och ljusa ton 

uppskattas neutralt och är väl anpassad till funktionalismens formspråk som hållit i sig 

sedan 30- talet.  

Ytbehandling av produkten rekommenderas till hårdvaxolja gjord av vegetabiliska 

oljor, ett bra miljöval. Fåtöljen ska kännas naturligt och därför inte ha en för hårt 

behandlad yta utan ha kvar träkänslan även efter ytbehandlingen. Med hårdvaxolja får 

ytan en sidenmatt känsla med en smutsavvisande och slitstark finish passande för 

offentlig miljö. Vad som däremot kan ses som ett framtida problem är rengöring av 

renskinnet som lämnats obehandlat.  

Gruppen valde att vara trogen sitt material och undvek färgning och täckande 

ytbehandlingar då trästruktururen och kärleken till naturen skulle stå i centrum. Genom 

produktens formgivning och dess eftersträvan av klassisk design bör inte den estetiska 

livslängden påverka produktens negativt, naturmaterial är alltid ett relevant material 

oavsett tidsepok. 

Konstruktionsmässigt är armstöden och ryggbrickan en möjlig risk för livslängden hos 

produkten om de belastas och brukas våldsamt, något som måste förväntas av 

konstruktionen vid brukning i offentlig miljö. Ryggbrickan är inte så stark i höjdled 

vilket kan påverka förbandet om den utsätts för kraft ovanifrån. Produktens övriga 

konstruktion skall inte kräva underhåll om produkten brukas på avsett vis. Den 

reparation som kan komma att bli mest relevant att ta i bejakande är den flätade sitsen 

då det är den känsligaste komponenten i produkten. Att produktens sits kan ha kortare 

livslängd både estetiskt och konstruktionsmässigt än önskat bör möjligheten för 

uppdatering vara något enklare än den nuvarande lösningen. Häfttekniken medför att 

en reparation är möjlig men inte optimal.  
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6. Optimering av produktionen   

För optimering av produktionen är det en grundläggande förutsättning att produkten 

består av genomtänkt konstruktion och yrkesskickliga medarbetare i en välutrustad 

maskinpark. Produktens konstruktion kan fokuseras till antingen klassiskt traditionella 

tillverkningsmetoder och träsammanfogningar alternativt CNC produktion där antalet 

produktionssteg är få och resultatet exakt men kräver mycket grundjobb. Målet är att 

undvika omarbetning av detaljer och långa tillverkningstider.  

Produkten har tillämpats klassiska träsammansättningar så som borrtappning samt 

sargtappning, vilka är enkla och välkända fogningstekniker. De sex svarvade detaljerna 

är relativt okomplicerade och effektivt producerade då det bidrar till ett minskat antal 

produktionssteg för att mycket kan göras samtidigt. Produkten innehar 13 komponenter 

vilket kan anses många delar och tidskrävande men fem av komponenterna är speglade. 

Ryggbrickan, fram- och baksargen är unika. Vad som kan komma att bli krävande är 

montering av produktens komponenter, samtliga delar kräver limförband och presstid 

för att erhålla en stadig hållbar konstruktion.   

Ryggbrickan är troligtvis produktens mest tidskrävande och kostsamma komponent, ett 

medvetet val då den står för stora delar av unikiteten och kvalitetsupplevelsen hos 

produkten. Den tillverkas genom att skiktlimma asklameller som sedan sågas till avsedd 

form, därefter basas ämnet till en komfortabel ryggbricka. Avslutningsvis krävs en del 

efterarbete för att uppnå det mjuka organiska formspråket som eftersträvas. 

Ryggbrickan monteras in i bakbenen genom tappning vilket bildar ett stark förband där 

skruv inte är nödvändig.  

Produktionen av den flätade sitsen kan ses som tidskrävande men är lämplig för 

projektet. Företaget har stora kunskaper gällande tekniken då den används i flera av 

deras tidigare produkter. En flätad sits kräver endast ett sorts material bortsett från 

häftklamrarna vid infästning vilket blir mer effektivt i jämförelse med en stoppad sits 

där flera moment och material förlänger tillverkningen och ökar miljöpåverkan. En 

flätad sits medför klassisk design och yrkesskicklighet till produkten.  

Optimering av produktionen innebär även att ta hänsyn till de anställda, att skapa en 

bättre arbetsmiljö där personalen inte utsätts för farliga kemikalier och påfrestande 

moment, något som Ekdahls möbler arbetat länge med genom deras personliga miljö- 

och kvalitetspolicys.  
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7. Optimering av resthanteringen 

Optimal resthantering innebär en återanvändning av hela produkten, återanvändning 

kan ses som ett sätt att bidra till miljöförbättringar även om marknadens intresse av att 

sälja och köpa nya produkter ofta går i motsatt riktning (Petersson, 2006). 

Klassisk, unik design samt en kvalitativ konstruktion kan bidra med att öka både 

livslängden och möjligheten till återanvändning.  Det är något gruppen valt att fokusera 

på genom första frågeställningen ” Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en 

klassiskt designad sittmöbel?”. Produkter som är tänkta att brukas och uppskattas 

genom flera generationer ställer krav på hållfasthet, kvalitativa sammansättningar, 

materialval och rätt ytbehandling, något gruppen anammat i alla aspekter. 

Då produkten väl når sitt slut är resthanteringen relativt enkel där trä återvinns 

alternativt förbränns. Gällande återvinning av olika delkomponenter är den häftade 

sitsen demonterbar men med vissa svårigheter, skinnet har en bra återvinningsmarknad. 

Andra komponenter möjliggör dessvärre ingen isärtagning då de består av limmade 

träsammanfogningar. En eventuell förbränning av träet förbättras genom borttagning 

av renskinnet samt att det vattenbaserade limmet och den vegetabiliska ytbehandlingen 

inte utgör någon luftförorening. Förbränning av biomassaavfall är i länder som Sverige 

med stort värmebehov och utbyggd fjärrvärme energi – och miljömässigt fördelaktig 

(Petersson, 2006). 

 

8. Optimering av distributionen 

Kvalité hos en produkt som slutkunden själv monterar riskeras att minska då både 

utrustning samt kunskap kan vara bristfällig. Kvalité är helhetskänslan i produkten, 

den ska både vara hållbar, bekväm och tillförlitlig. 

Den kvalitativa konstruktionen skapar svårigheter att leverera produkten i separata 

delar för montering i hemmet, därför anses en färdigmonterad produkt i det här fallet 

vara det bästa alternativet. Ryggstödet skulle kunna vara den delkomponent som 

levereras som en lös del, dock påverkar det inte paketeringen och frakten till någon stor 

förbättring.  Produkten monteras därför hos tillverkaren och levereras hel till 

återförsäljare och slutkund. 
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5.5.11 Konceptutveckling 

 

Utefter genomförd livscykelanalys och validering av produktförlaget genom 

ekostrategihjulet fastställdes att produkten var i behov av en utveckling. De kritiska 

punkterna i hjulet var optimering av livslängd, produktion och materialval. För att 

optimera produktens livslängd och förbättra produktionen kontaktades uppdragsgivaren 

för stöd genom processen. Konstruktionen ändrades för att förenkla tillverkningen samt 

minska tillverkningstiden och på så sätt påverkas även miljöbelastningen positivt.  

 

Vid mötet med Ekdahls möbler fastslogs att valet av flätat läder skulle behållas trots 

visade risker från livscykelanalysen och ekostrategihjulet.  Företaget var i behov av en 

unik produkt av klassisk design där en traditionell textilsits inte riktigt höll måttet för 

kreativitet. Dock kom gruppen överens med uppdragsgivaren om att en valmöjlighet 

mellan renskinn och textil skulle erbjudas till kunderna för personlig optimering av 

produkten. Renskinnet passar eventuellt bättre i privat miljö och textilen i en offentlig 

miljö på grund av dess hållfasthetsstyrka för frekvent brukning. I analysen visade valet 

av infästning på sitsen bristfälliga punkter då en möjlig uppdatering var komplicerad, 

något som inte kunde åtgärdas med en bättre lösning.  

 

Genom en förbättring av sammansättningarna 

mellan sargar och bakben samt ryggbrickans 

infästning förbättrades möjliga kvalitetsbrister. 

Armstödens konstruktion ansågs även av företaget 

som kritiskt för offentlig miljö. Valet föll för att 

behålla dem men att även ta fram ett alternativ 

utan armstöd för tungt belastad miljö. 

 

 

 

 

Figur 19 illustrerar produkten utan armstöd. 
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Nedan presenteras de konstruktionsändringar som skett. 

Dimensionerna på samtliga sargar har ännu en gång optimerats för att anpassas efter 

Ekdahls möblers inköp av råmaterialets virkesdimensioner. Optimeringen bidrar till 

större utnyttjande av materialet, högre kvalité och minskning av spillet. Gavelsargarna 

och baksargen har ökat i höjd från 40 mm till 45 samt att framsargen har minskat i 

bredd från 60 mm till 55.  

Utfräsningen i benen uteslöts och ersattes av att gavelsargarna 

och baksargen centrumtappades och frästes i samma radie som 

bakbenet så att mötet blev homogent. Genom den lösningen 

behövdes inget material exkluderas från benet vilket minskar 

spillet och ökar hållfastheten på benet då hela materialets 

utnyttjas. Även antalet produktionssteg minskas då hela benet 

nu svarvas och hanteras i ett moment.  

Fogningen mellan gavelsargen och framsarg valdes att 

utesluta sargtappningen och även där fogas med centrumtapp 

för att minska produktionsstegen och förenkla monteringen. 

Centrumtappning bidrar till starka förband då tapparna är 

räfflade vilket skapar en stor limyta. Genom att använda sig 

av central centrering med standardmåttet 25 mm mellanrum 

mellan tapparna effektiviserades produktionen ytterligare. 

Spåret i framsargen har exluderas för att minskat spill och 

tillverkningsmoment samt för att öka hållfastheten.  

En uppdatering av ryggbrickans infästning visas på bilden, 

där den nu är frontplacerad för ökad hållfasthet och stabilitet. 

Ryggbrickan monteras i ett spår på bakbenet med 

centrumtapp som styrning för att sedan skruvas fast framifrån. 

Det försänkta skruvhålet tappas sedan igen för både säkerhet 

och för det estetiska uttrycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20-23 illustrerar konceptutvecklingen. 
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5.5.12 Produktpresentation 

 

Produkten utstrålar klassisk och säregen design där kärleken för naturmaterial och 

kvalité står i centrum. En kombination av mjuka organiska former kontra stabilitet ger 

ett förtroendeingivande och intressant uttryck. Genom dess optimering i synpunkt på 

miljöpåverkan och dess unika formspråk är det en produkt att stolt leva med genom 

flera generationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24- 26 illustrerar produkten.  

 

Figur 27 illustrerar produktens höjd i relation till en människa. 

.  
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6 Analys 
 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att visa på kopplingar mellan resultat och 

bakgrundsteori. 

6.1 Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt 
designad sittmöbel? 
 

Genomförda metoder och tillämpningar av teoretiska verktyg resulterade i nio olika 

framgångsfaktorer som användes som ledstjärna vid utvecklingsprocessen mot en klassiskt 

designad sittmöbel. Genom att specificera sambandet mellan designklassikers framgång och 

avgörande formgivningsfaktorer ökade chansen att uppfylla studiens syfte, att ta fram ett 

unikt ekodesignat produktförslag för Ekdahls möbler som skall kunna brukas och uppskattas 

genom flera generationer.  

Sambandsmatrisen resulterade i följande framgångsfaktorer: Unik, komfortabel, kvalitativ, 

estetisk, kreativ och användarvänlig. Intervjun resulterade i samtliga tidigare nämnda med 

undantag för kreativ och användarvänlig, de ersattes av yrkesskicklighet. Då uppgiftslämnaren 

även fick tillägga faktorer som han ansåg som avgörande faktorer gällande designklassiker 

tillkom begriplighet, utsvävande och ärlighet. 

Samtliga framgångsfaktorer implementerades i funktionsanalysen som sedan var basen i Pughs 

konceptvalsmatris, ett verktyg för att få fram det konceptet som uppfyllde högst nivå av 

framgångsfaktorer där möbelklassikerna Lamino fick stå som referensprodukt. Det bäst 

lämpade produktförslaget uppfyllde samma nivå som referensprodukten gällande sambandet 

till framgångsfaktorerna, vilket kan anses som ett kvitto på en väl genomförd studie och ett 

uppfyllt syfte. 

Produkten är ärlig och estetiskt i sitt utformande då den består av harmoniska organiska former 

i rygg och benkonstruktion i kombination av en gedigen sits av flätat renskinn. Naturmaterialen 

står i fokus utan täckande ytbehandlingar och skruvförband. Förbanden bidrar även med en 

synlig konstruktion där träkänslan bevaras. Enligt Johansson (2005) rekommenderas vikten av 

att skapa sig ett starkt kontaktnät med hög kompetens gällande miljövänliga material, 

komponenter och processer, vilket genomfördes då produkten är framtagen i samtycke med 

uppdragsgivaren där gruppen tagit del av deras yrkesskicklighet till fullo. 

Sara Ilstedt Hjelm påstår i sin intervju med Lotta Johnsson (2009, s. 4) att om produkter skall 

vara framgångsrika på marknaden måste designers ta hänsyn till användarperspektivet, där 

brukarens behov står i fokus. Gruppen har uppfyllt framgångsfaktorn användarvänlig genom 

att som utgångspunkt konstruera produkten utefter standardiserade mått för en sittmöbel, men 

en mindre förändring har skett i avseende för brukningen av gemene man i offentlig miljö.  
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Produkten utstrålar ett tydligt användningsområde där enkelhet i funktion och formspråk skapar 

få tveksamheter gällande en fåtölj för avslappning och långvarigt sittande. Att utgå ifrån 

människokroppen och användarvänligheten är krav för att skapa ergonomi vid brukning. För 

att stärka uttrycket och minska risken för felanvändning formgav gruppen fåtöljen med stor 

välkomnande rygg, följsam sits samt avlastande armstöd för ökad komfort och begriplighet vid 

brukning. Konsumenter tenderar till att välja ekologiskt eller hållbart om produkterna är 

begripliga i form av konstruktion och funktion (Marchand & Walker, 2008, s. 1168). 

Marchand & Walker (2008 s. 1168) påstår genom sin studie att människor uppskattar betydande 

produkter och investerar gärna i ett fåtal varor om de kan skapa ett känslomässigt band till dem. 

Det är det unika som skiljer produkter åt, det unika som gör produkter speciella och 

framgångsrika vilket även Åsa Jungnelius påpekar genom citatet ”Unika saker har längre liv, 

starkare känslomässigt innehåll och bättre kvalité” (Sommar & Helgeson 2012, s. 40). 

Resultatet visar på att framgångsfaktorn unikitet uppfylldes genom den välstrukturerade och 

genomarbetade designprocessen. Produktens udda formgivning med kombination av rundstavar 

och raka linjer där de framåtlutade bakbenen står i fokus för sin säregna konstruktion visar på 

en tydligt unik produkt på marknaden. 

Designprocessen tog gruppen genom de olika delarna som krävdes för att i slutskedet ha en 

produkt som är genomtänkt, välkonstruerad och uppfyller projektets krav. Genom att gruppen 

lade stor vikt vid att utveckla en produkt med hög kvalité, tidlös design och med kreativa 

detaljer skapades en produkt som både kan och vill brukas under lång tid framöver. ”Produkter 

och artefakter bör utformas på ett hållbart sätt och med en estetik som bidrar till att vi använder 

dem under längre tidsperioder i vårt hushåll.” (SOU, 2005). 

Produkten bör hålla länge rent material- och konstruktionsmässigt samtidigt som designen och 

uttrycket fortfarande uppfyller de estetiska kraven som gruppen värdesätter. Den genomtänkta 

formgivningen ökar produktlivslängden vilket gör det möjligt att tillfredsställa även kommande 

generationers krav och behov.  ”En designklassiker är en produkt som utstrålar kvalité, estetik 

och som samtidigt innehar god komfort” (D. Holmgren, personlig kommunikation, 26 mars, 

2014). 
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6.2 Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel?  
 

Frågeställningen besvarades genom att tillämpa teoretiska verktyg i utvecklingsprocessen för 

att lyckas designa en produkt medvetet försvarbar mot dess miljöpåverkan utan att 

kompromissa med kvalité, kostnad och formgivning. Designprocessen där ett systematiskt 

arbetssätt, omfattande idégenerering, analyserande och noggrann utveckling bidrog till att 

skapa en unik produkt. 

Genom att integrera verktygen för ekodesign i designprocessen tillämpades ett miljöarbete där 

en mer anpassad process skapades för framtagningen av studiens produktförslag. Genom 

integrationen av statusanalys, kravspecifikation, funktion- och livcykelsanalys samt 

ekostrategihjulet kunde eventuella problem i projektet undvikas redan vid idéstadiet samt en 

långsiktig förbättring och minskning av produktens materialåtgång, ledtid och kvalitetsbrister, 

något som även Jardim-Conçalves (2003) konstaterat i sin studie. Statusanalysen visade att 

uppdragsgivaren överlag har stora ambitioner att minska miljöpåverkan, genom certifiering av 

ISO 9001 och personliga miljö – och kvalitetspolicys har de goda förutsättningar för ett 

miljöarbete. 

Samtliga ekofunktioner listades i en kompletterande funktionsanalys som sedan var basen i 

Pughs konceptvalsmatris. Verktyget användes för att värdera de olika produktförlagen mot den 

Svanen-märkta referensprodukten och designklassikern Länstol av Norrgavel. Det bäst 

lämpade produktförslaget lyckades hamna på samma nivå som referensprodukten gällande 

uppfyllnad av ekofunktioner vilket tillsammans med en fullbordan av framgångsfaktorerna blev 

ett vinnande koncept. 

Genom att följa designprocessens alla viktiga steg grundligt och analytiskt samt komplettera 

med integrerade verktyg för ekodesign skapades inte bara en unik utvecklingsprocess utan även 

ett unikt projekt mot en ekodesignad produkt. Unikiteten är även en framgångsfaktor att leva 

upp till i det slutliga produktförslaget för att skapa en möjlighet att bli eftersträvansvärd på 

marknaden och på så sätt även öka livslängden för produkten. Petersson (2006) förtydligar i sin 

studie att produkten i sig är det som efterfrågas i dagens samhälle och därmed drivkraften för 

hela miljöpåverkningskedjan. Det är därför ganska självklart att miljöpåverkan bör studeras 

med utgångspunkt från själva produkten.  

Johansson (2002) anser att termen ekodesign syftar på att specificera de åtgärder som gjorts i 

produktutvecklingen med syfte att minimera miljöpåverkan under produktens hela livscykel 

utan att kompromissa med formgivning, kostnad och kvalité. Produktförslaget är välanalyserat 

genom ekostrategihjulet och livscykelanalysen där kompletterande utveckling skedde för att 

minska miljöpåverkan, utan större kompromisser. Genom att analysera produktens styrkor, 

brister och förbättringsåtgärder skapades en medvetenhet hos gruppen som blev grunden i 

ekodesignen.  
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Ljungberg (2005, s. 475-478) förtydligar att producering av mer hållbara produkter där 

förnyelsebara och lätt återvinningsbara material i kombination av genomtänkt konstruktion och 

minimering av den energi som är ansluten till produkten är avgörande steg för 

miljöbelastningen. Han påstår även att full hållbarhet aldrig kommer att uppnås, men att alltid 

sträva efter mer hållbarhet är ett faktum om vi vill bevara jorden.  

Ekostrategihjulet visar på att gruppen har stått inför svåra vägval där risker gällande optimering 

av produktens livslängd fått kompromissa med unikiteten hos formgivningen. Enligt Norrblom 

et al. (2000, s. 22) är det viktigt att väga in miljöaspekter genom att kartlägga de behov och 

krav som ska uppfyllas. Det krävs också en strukturerad produktutvecklingsprocess med tydlig 

kommunikation mellan intressenterna för att lättare göra rätt direkt och hålla nere kostnaderna 

(Johansson, 2005). En flätad sits av renskinn vägde högre hos uppdragsgivaren medan en sits i 

starkare textilband kan ses som ett mer hållbart val ur miljösynpunkt. Ovanstående 

argumentationer gällande en produkts påverkan och risker tyder på en noga utförd ekoanalys. 

Den tekniska specifikationen från Möbelfakta användes för att fastställa de säkerhetskrav som 

en sittmöbel för vuxna ska uppfylla i offentlig miljö. Säkerhetskraven har använts som underlag 

och styrt både konstruktion och formspråk på fåtöljen. Möbelfakta-märkta produkter står för 

stora delar av marknadens ekodesignade produkter. Det är en miljömärkning som förtydligar 

för brukaren att köpet är en kvalitativ produkt som är framtagen på ett godtagbart sätt. 

Designforskningen måste satsa på att hjälpa kunden och samhället att göra rätt för att reducera 

det ekologiska fotavtrycket (Johnsson, 2009, s. 10-14). 

Produkten resulterade i utifrån kravspecifikationen för Möbelfakta att samtliga kanter på 

fåtöljen är brutna alternativt fått en rundning för att undvika personskador vid belastning och 

användning. Gruppen har valt att använda sig av en konstruktion med minimerat antal skruvar 

där istället borrtappning och centrumtappning står som sammanfogningstekniker. Genom att 

plugga igenom det försänkta hålet i ryggbrickan innebär det att det inte finns några öppna ändar 

på produkten samt att risken för att komponenter ska lossna från förband är minimerad. 

Undantaget är hörnklossarna men deras konstruktion är tyvärr given och nödvändig. Gruppen 

har valt ask som är ett relevant träslag för ändamålet då det är ett hårt, homogent och segt 

material med hög densitet vilket ger en ökad hållfasthet. Tillsammans med de starka 

träsammansättningarna bildas en stark konstruktion med hög kvalité där säkerhetsrisken för 

brott och bristningar minimerats. Gruppen anser även att produkten vid normal användning inte 

bör välta då den innehar både stödsargar, kraftiga ben och låg tyngdpunkt. Övriga delar i 

kravspecifikationen för säkerhetskrav för möbelfakta är irrelevanta utifrån produktförslagets 

konstruktion.  

Genom att utgå från en tidigare beprövad designprocess där en skräddarsydd struktur tillämpats 

med integrering av viktiga steg mot en ekodesignad produkt, har ett tillvägagångssätt skapats 

för hur man kan utveckla en ekodesignad sittmöbel. Den skräddarsydda strukturen skapade en 

tydlig vägledning för utvecklingsprocessen, vilket även Tingström et al. (2006) påstår är viktigt, 

att ha tydliga riktlinjer och metoder för att utveckla produkter med hållbara prioriteringar för 

att uppnå en bättre miljöprestanda.   
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7 Diskussion och slutsats 
 

Kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion av studiens resultat, analys och metodval 

där produktförslagets helhet diskuteras samt en slutsats och vidare rekommendationer.   

7.1 Resultat 

7.1.1 Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt designad 
sittmöbel? 
 

Resultatet av frågeställningen visade på tydligt framtagna framgångsfaktorer som kunde 

styrkas av både intervju och bakgrundsteori. Intervjun visade dock på en annorlunda 

rangordning av framgångsfaktorerna än sambandsmatrisens resultat, men uppgiftslämnaren 

ansåg i det stora hela att de utvalda faktorerna var avgörande för produkters framgång utan 

vilket uppfyllde metodens syfte.  

Resultatet kring produktförslagets fullbordan av framgångsfaktorer är något som kan 

diskuteras. Genom att en tydlig skissprocess där varje steg i detalj har värderats mot 

funktionsanalysen med innehållande nödvändiga krav på framgångsfaktorer anses gruppen ha 

uppnått önskat resultat. Då även en tillämpning av Pughs konceptvalsmatris genomfördes för 

att välja det produktförslag med högst relevans utifrån framgångsfaktorerna anses 

produktförslaget innehålla samtliga faktorer på ett eller annat sätt. En produkt innehållande rätt 

faktorer för att i framtiden brukas och uppskattas genom flera generationer.  

Framgångsfaktorn utsvävande som tillkom efter genomförd intervju är dock något som inte 

uppfylldes i produkten, något som gruppen inte heller hade för avsikt att uppfylla. 

Avgränsningar och krav på klassik design samt företagets produktsortiment utgjorde ett 

ramverk för designprocessen där utsvävande inte var passande i en framtida produkt.  

Vad som också bör diskuteras i resultatet är hur avgörande, specifika och relevanta 

framgångsfaktorerna är för framgång eller om de är oberoende i alla produkter på ett eller annat 

sätt. Unikitet och kreativitet är framgångsfaktorer som nästan är krav för att en produkt skall 

vara gångbar på marknaden. Produkters identitet sätter värdet hos brukaren där originalet alltid 

väger tyngre än en kopia. Även kvalitativ, komfortabel och användarvänlig är faktorer som mer 

eller mindre är basen i en sittmöbel beroende på dess bruksmiljö. Om de inte uppfylls, resulterar 

det i att produktens livslängd blir mycket kortare eller uppskattas det utsvävande hos en produkt 

trots visade bristande funktioner för att den är trevlig att se på? 

Estetik och begriplighet är faktorer som bedöms personligt och som egentligen endast kan 

värderas av slutkund, däremot så är det designers yrke att veta vad kunden efterfrågar och vad 

dess behov är. Utan kunskap om vad marknaden efterfrågar finns risken att produkten saknar 

kundvärde vilket resulterar i att designern inte tagit sitt ansvar som ekodesignad producent.  
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Ärlighet och yrkesskicklighet är de faktorer som ställer stora tillverkningskrav men som också 

levererar kvalité, dock är det oftast en kostnadsfråga inblandad i dess förekomst. 

Bakgrundsteorin visar på att i dagens samhälle är konsumtionen ohållbar där människor kräver 

en ständig förnyelse och att skapa identitet genom produkter. På samma sätt uppskattar många 

det ärliga i närproducerade produkter av naturmaterial där man är säker på att produkten är 

framtagen under korrekta förhållanden och inte massproducerats i osäkra länder, man får oftast 

vad man betalar för. 

I slutändan är det nog precis som Ljungberg (2005, s. 475-478), beskriver att konsumtion alltid 

kommer att finnas kvar så länge det finns människor med mycket pengar som struntar i 

hållbarhet och köper det de vill kontra de fattiga som kämpar med att överleva de dagliga 

priserna. Gruppen anser dock att framgångsfaktorerna är avgörande enligt ovanstående 

argument för en produkts framgång men att det är en stor fråga som är svår att greppa som 

endast kan bevisas över en tid. Det är så mycket mer utomstående faktorer som spelar in för hur 

utfallet skall bli, något som studien inte berört. Men lyckas vi med en förändring där vi endast 

skapar långlivade produkter med låg miljöpåverkan kanske vi kan få bukt på dagens slit-och-

släng-samhälle 
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7.1.2 Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel? 

Resultatet och analysen kring frågeställningen visade på en tydligt framtagen 

utvecklingsprocess som använts för att lyckas designa en unik ekodesignad produkt. Den 

specifika designprocessen kunde styrkas av både bakgrundsteori och uppdragsgivare och är 

därmed anpassad för studiens syfte. Genom att varje teoretiskt verktyg har lett till ett fortsatt 

strategiskt arbete där brister i tidigt skede blivit framtagna och utvecklade har en minskning av 

framtida risker och miljöpåverkan skett.   

Resultatet kring produktförslagets fullbordan av ekodesign är även något som kan diskuteras. 

Då både resultatet av ekostrategihjulet och analysen under rubrik 6.2 visar på tydliga kopplingar 

mellan förbättringsåtgärder och det slutliga produktförslaget anses det godtagbart och väl 

uppfyllt. Produktens genomtänka framtagning och konstruktion har skapat en ekodesignad 

produkt som är försvarbar sin miljöbelastning, däremot så visar också analysen på att 

kompromisser har skett. Det kan ses som är ett misslyckande ur synpunkt på Johanssons (2002) 

definition av ekodesign, men gruppen värdesätter att en attraktiv produkt som brukaren bevarar 

under lång tid väger tyngre än en fullt optimalt ekodesignad produkt. 

Gällande materialval är nog ändå ursprungpunkten att det inte finns några bra material, alla är 

mer eller mindre problematiska mot naturen. I grund och botten beror allt på hur materialen är 

utvunna från start, hur de hanteras vid tillverkning och hur länge de håller. Naturmaterial kan 

låta bra men faktum är att de troligtvis är en av de största bovarna mot hållbarheten, de förbrukas 

i en för hög hastighet. Möjligtvis skulle det vara bättre att använda andra 

sammanfogningstekniker som skruvförband för att minska tillverkningstiden, men då är frågan 

om unikiteten och kvalitén skulle bevaras och vara tillräckligt hög för att kunden ska värdesätta 

produkten och ha kvar den länge. En produkt som enbart brukas under något år är ingen hållbar 

konsumtion av naturmaterial.  Precis som Ljungberg (2005, s. 475-478) anser så måste vi 

människor sätta ett pris på restaureringen av varje miljöpåverkan. 
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7.2 Metod & teoretiska verktyg 
 

Avsnittet diskuterar och behandlar metodval och hur väl de genomförts för att uppfylla syftet 

samt besvara frågeställningarna. Vidare behandlas även hur väl kraven på validitet och 

reliabilitet uppfyllts. 

7.2.1 Datainsamlingstekniker  

 

Dokumentundersökningar innebär att man behandlar sekundärdata vilket gruppen ansåg som 

passande för ett effektivt arbete. Sekundärdata resulterade i sammanställda referensprodukter 

samt formgivningsfaktorer ur vald litteratur som sedan behandlas i sambandsmatrisen för ökad 

klarhet. Intervjun tillämpades för det ändamålet där syftet var att styrka de framgångsfaktorerna 

som sambandsmatrisen resulterat i och på sådant sätt öka både validiteten och reliabiliteten. 

Resultatet från den första frågeställningen genererar ett svar som till stor del baserats på vad 

gruppen upplever och anser vilket kan göra resultatet subjektivt. Tack vare intervjun med 

professorn Dag Holmgren som har betydande kunskaper inom design stärktes det faktum att 

resultatet blev mer objektivt.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten från insamlad sekundärdata kan ifrågasättas då ingen föreliggande litteraturstudie 

gjorts på befintlig fakta gällande designklassiker. Anledningen till det var på grund av tidsbrist 

då en litteraturstudie sågs som väldigt omfattade. Innehållet i den valda litteraturen har noggrant 

analyserats med tydliga avgränsningar, därför anser gruppen att validiteten i 

referensprodukterna trots bristande litteraturstudie är hög nog för att utföra studien. Viktigt att 

ha i åtanke är att referensprodukterna i sig inte var avgörande för resultatet utan vilka 

gemensamma formgivningsfaktorer de innehöll. Ett substitut för datainsamlingen hade kunnat 

vara en fallstudie där gruppen observerat designklassiker i fysisk form. Även den 

insamlingstekniken hade varit för tidskrävande, dock hade den bidragit med primärdata istället 

för sekundärdata. Det är enligt Jacobsen (2007, 153) bra att kombinera sekundär – och 

primärdata då det styrker varandra, vilket gruppen gjort i form av dokumentundersökningen i 

kombination med intervjun som ger primärdata. Den kvalitativa intervjun innebär att 

djupgående undersöka ett fenomen för att få fram relevant data där validiteten är hög (Jacobsen, 

2007, s. 102-103).  

 

Det strukturerade upplägget där bearbetning av sekundär – och primärdata har skapat ett slutligt 

resultat bestående av hög validitet och även reliabilitet där gruppen lyckats specificera de 

framgångsfaktorer som är avgörande för en klassiskt designade sittmöbler och på sådant sätt 

besvarat rapportens första frågeställning. 
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7.2.2 Teoretiska verktyg  

 

Gruppen ansåg att den skräddarsydda strukturen av designprocessen var till stor hjälp vid 

utvecklingsarbetet då implementering av verktyg för ekodesign skapade en effektiv struktur, 

vilket har ökat validiteten i genomförandet. En efterkonstruktion av miljöarbetet hade inneburit 

en kostsam vidareutveckling av produkten och frågan är om det saknas några verktyg i 

integreringen för ett ekodesignat produktförslag. En viktig aspekt är att verktygen för ekodesign 

har påverkat många av besluten och på sådant sätt påverkat produktförslaget. Det styrker det 

faktum att den skräddarsydda strukturen är ett resultat på hur man kan utveckla en ekodesignad 

produkt.  

 

Validitet och reliabilitet  

 

Gruppen ansåg att sambandsmatrisen var ett effektivt verktyg för att få fram 

framgångsfaktorerna, dock är det endast gruppens åsikter och kunskap som spelat in i 

värderingarna av referensprodukterna, att involvera utomstående experter i bedömningen hade 

ökat reliabiliteten och gjort studien mer objektiv. De fem faktorerna med högst poäng blev de 

kommande framgångsfaktorerna, dock hade de fyra första faktorerna övervägande högre poäng 

än de två delade femteplatserna, estetik och användarvänlighet, vilka ligger närmare 

sjätteplatsen i antalet poäng. Det stora spannet mellan fjärde och femte plats är något som kan 

ifrågasätta validiteten i resultatet. Det kanske hade varit bättre att endast välja ut de fyra första 

faktorerna då de i särklass fick högst poäng. 

   

Det valda konceptförslaget från Pughs konceptvalsmatris påminde mycket om 

referensprodukterna, därför var kanske inte det jämna utfallet så oväntat. Referensprodukter 

med större olikheter hade eventuellt skapat ett utfall som skulle kräva en mer omfattande 

konceptutveckling, vilket eventuellt skapat en bättre slutprodukt och på sådant sätt ökat 

reliabiliteten.  Funktionsanalysen integrerades i Pughs konceptsvalsmatris vilket visade på att 

de nödvändiga funktionerna analyserades och uppfylldes både gällande allmänna – och 

ekodesignade funktioner. Statusanalysen av uppdragsgivaren gav klarhet i tidigt skede gällande 

företagets förutsättningar gällande miljöarbete, vilket har varit en viktig del för 

utvecklingsprocessen samt för att uppfylla rapportens syfte och nyttoeffekt på ett realistiskt sätt. 

 

Livscykelanalysen analyserade endast miljöpåverkan på produktens slutliga materialåtgång och 

inte processens miljöbelastning vilket var ett nödvändigt val då gruppen inte tillverkade en 

prototyp. En livscykelanalys på processen hade ökat validiteten av resultatet samt skapat en 

ännu klarare bild över produktens miljöpåverkan och dess optimering av produktionen. Om 

flera olika material hade analyserats samt den sammanlagda materialåtgången inklusive 

spillmaterial, hade förståelsen ökat där val av bästa material med minst miljöpåverkan hade 

kunnat göras, något som även det hade ökat validiteten. Dock producerar uppdragsgivaren 

möbler som till största del består av trä och textil där underleverantörerna är väl granskade.  
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Gällande Möbelfaktas inverkan i processen påverkades konstruktionen något men inte avsevärt, 

validiteten är dock hög då kraven från Möbelfakta är rimliga och användbara. Då syftet var att 

skapa en klassisk designad produkt att bruka genom flera generationer går kriterierna hand i 

hand med Möbelfaktas säkerhetskrav. Däremot kan det anses irrelevant för studien att ställa fler 

krav på produktförslag för något som ändå kanske inte erhåller märkningen i framtiden. Den 

omfattande kravlistan har lett till uteslutning av vissa krav så som hållfasthet och hållbarhet på 

grund av den uteblivna prototypen. Då uppdragsgivaren hade en önskan om att produktförslaget 

i framtiden skulle kunna erhålla märkningen utgjorde det dock en förutsättning för projektet. 

 

Eftersom att ekostrategihjulet är ett verktyg för att väcka diskussioner och 

utvecklingsmöjligheter kan dess reliabilitet ifrågasättas då det endast var gruppens åsikter som 

behandlades i utförandet av verktyget. Resultatet hade kunnat få ett annat utfall om gruppen 

valt att involvera uppdragsgivaren i diskussionen. Efter utförande analys av produkten skedde 

en konceptutveckling mot ett mer ekodesignat förslag samt att miljökraven ur 

kravspecifikationen har följts under hela utvecklingsarbetet, vilket styrker det faktum att 

produkten är ekodesignad.  
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7.3 Slutsats  
 

Syftet med studien var att ta fram ett unikt ekodesignat produktförslag för Ekdahls möbler som 

skall kunna brukas och uppskattas genom flera generationer. Syftet är väl uppfyllt då produkten 

utstrålar klassisk och säregen design där kärleken för naturmaterial och kvalité står i centrum. 

Genom dess optimering i synpunkt på miljöpåverkan och dess unika formspråk är det en 

produkt att stolt leva med genom flera generationer.  

Utförandet av designprocessen med integrering av verktyg för ekodesign har inte bara skapat 

en unik utvecklingsprocess, utan även ett unikt projekt mot en ekodesignad produkt 

innehavande klassisk design. Genom produktens tillämpning av den högst frekventa 

framgångsfaktorn unikitet står gruppen inför en möjlighet att lyckas på marknaden med en 

ekodesignad produkt.  

Att bidra med en produkt på marknaden som är försvarbar sin miljöpåverkan och att brukaren 

dessutom vill leva med fåtöljen genom generationer minskar konsumtionen och så även 

miljöbelastningen. Den slutliga fåtöljen kan vara en produkt skapad för en ny mer medveten 

marknad där fokus på ärlighet väger tyngst, en ny marknad för produkter med lång livslängd, 

ansvarsfull framtagning och unik design. 

. 

7.3.1 Epilog 

 

Den stora frågan efter genomförd studie är: Går det att nå perfektion ur synpunkt på hållbar 

utveckling i en värld där vi fortfarande skapar produkter som oavsett materialval och livslängd 

skadar miljön på ett eller annat sätt?  

Är en ekointegrerad designprocess tillräcklig för arbetet mot att ett produktförslag skall klassas 

som ekodesignat eller inte, vem bestämmer?  Kunde den blivit bättre med fler verktyg, 

avgränsningar och analyser? Hade det funnits rum nog att lyckas skapa det unika och kreativa 

eller kommer alla produkter se likadana ut till slut? Det kanske är det som är nyckeln till 

minskad konsumtion och en mer ekodesignad värld?  

En framtida designklassiker – ett svårt ämne som alla designers förmodligen strävar efter på ett 

eller annat sätt och något som egentligen endast tiden kan avslöja, är det just tiden som avgör? 

Det finns vissa funktioner som alltid skall ingå för att en produkt skall kunna kallas stol eller 

fåtölj, är framgångsfaktorerna sammankopplade till de funktionerna? Vem bestämmer 

exempelvis vad som är unikt och vad som inte är det? 

Brukaren och konsumenten är den sista i ledet att avgöra framtiden för en produkt, oavsett 

designernas eftersträvan av hållbarhet eller inte.  Dagens insatser från designers för en vackrare 

men mer miljömedveten vardag kan vara förgäves men fortfarande något som är värt att 

eftersträva om vi ens ska ha en värld att designa för. 
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7.4 Vidare arbete och rekommendationer 
 

Kapitlet beskriver ett eventuellt vidare arbete samt fördjupning i verktyg för att garantera en 

större säkerhet kring erhållet resultat.  

Nästa steg i studien kan innebära att involvera marknaden och undersöka vad brukare och andra 

intressenter anser om produktförslaget och dess kundvärde. Det kan göras genom exempelvis 

enkätundersökningar för att samla in data gällande en sådan stor faktisk population som möjligt. 

Troligtvis finns det mycket information att hämta från omgivningen samt att det är viktigt att 

involvera brukare för att få ett användarperspektiv på eventuella oklarheter och brister. Genom 

att även tillämpa fler intervjuer med relevanta uppgiftslämnare kan studien stärkas och resultera 

i fler framgångsfaktorer där resan mot en designklassiker blir rakare.  

Effekten av gruppens produktförslag för företaget kan komma att bli en inkomstkälla om 

produkten uppfyller deras förväntningar så att den senare kan sättas i produktion. Om andra fall 

kan en möjlig gemensam utveckling ske vilket kan leda vidare till en produktion av 

produktförslaget i ett senare skede. 

En prototyptillverkning resulterar i att produkten för första gången kan kontrolleras på ett 

fysiskt sätt gällande ergonomi, användarvänlighet och om den uppnår Möbelfaktas krav på 

säkerhet. En prototyp skapar även chansen att utveckla den förenklade livscykelanalysen där 

processen behandlas och analyseras. Även möjligheten att utföra en fullständig LCA för att 

förtydliga den sammanlagda miljöbelastningen som produkten innehar är eftersträvansvärd och 

möjlig efter en prototyptillverkning.   

Det är först när en produkt testats gällande Möbelfaktas krav på hållfasthet som man säkert vet 

om den är bra nog i sammanhanget och om en certifiering är möjlig. Genom att tillämpa fler 

standarder från Möbelfakta gällande exempelvis klädsel, stoppningsmaterial och ytors 

motståndskraft ökar chansen att produkten uppfyller kraven och att den dessutom blir mer 

optimerad ur miljösynpunkt. Gällande ovanstående utvecklingsområden framgår det tydligt att 

en prototyptillverkning är nödvändig för att garantera större säkerhet kring erhållet resultat. Då 

beslutet gällande en prototyptillverkning ligger hos uppdragsgivaren önskar gruppen att den väl 

utvecklade produkten med tillhörande konstruktionsritningar uppskattas och vidareutvecklas 

till att i framtiden bli en designklassiker på marknaden. 

Nedan följer rekommendationer till vidare forskning: 

o Hur påverkar olika tidsepoker, livssituationer och konjunkturer en produkts chans till 

att bli en designklassiker?  

 

o Hur ser en optimal integrering av verktyg för ekodesign ut utan att kompromissa med 

kvalité, kostnad och formgivning? 
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9 Bilagor 

 

1. Kvalitetspolicy Ekdahls möbler 

2. Miljöpolicy Ekdahls möbler 

3. Statusanalys 

4. Eko indikator -99 

5. Konstruktionsritningar – Censurerade i publicerat verk. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Statusanalys 

 

1. Har företagets produkter egenskaper som är unika jämfört med konkurrenterna, 

vilka? 

2. Följer företaget speciella rutiner/metoder under produktutvecklingen, i så fall vilka? 

3. Har företaget infört ett kvalitets – eller miljöledningssystem? 

4. Har företaget erfarenhet av speciella miljökrav på sina produkter? 

5. Vilken kompetens inom miljöarbete finns det i företaget? 

6. Hur insatta är medarbetarna för utvecklingsarbetet i fokus på miljö? 

7. Har företaget en ledning som stimulerar till utveckling och prioriterar miljöarbetet? 

8. Vilken är företagets främsta konkurrensfördel? 

9. Vilka är kunderna samt intressenter och hur medvetna är dem av miljöanpassade 

produkter? 

10. Hur fungerar samarbetet med leverantörer och hur insatta är de i miljöfrågor? 

11. Hur genomförs marknadsanalyser och analys av kundens behov? 
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Bilaga 4 

Eko indikator -99 
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