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Abstract 

This thesis discuss the design of a conference- and meeting room chair reaching a 

concept stage in its development. The assignment is provided by the company Lanab 

Design AB located in Nässjö, Sweden. The company lack of products of this kind, in 

their assortment, meaning they would like to be able to offer a chair to their customers 

for these kind of environments. The company provided a design brief were demands 

and wishes for the product were defined. Amongst these demands were that the chair 

was going to be of shell-type and that the form of it would match different kinds of 

chair-legs, like a swivel stand or ordinary four legged type. 

 

For furthermore analysis of quality, performance and features appropriate for a 

conference- and meeting room chair a survey was done. The survey were in form of 

interviews were three people were questioned who are active within the furniture 

business. These interviews verified and completed the design brief that was given and 

also gave relevant up to date facts. 

 

To solve the task of creating a new chair a design process was used. Which is a good 

method for structure and helps you being creative within given limits. A useful tool 

was the two-concept-stage which helps the designer narrow your concept selection 

down to fewer options by valuation of important factors. This helps the designer to be 

rational and systematic when choosing concept and aim for the best concept to be 

chosen seen to existing demands. 

 

To assure that the product would pass certain furniture criteria it is important that the 

chair is adapted to ergonomic standards. Literature have been used to work on the 

concept and make sure that it is ergonomically adapted. 

 

The result was a chair with the aim of being perceived as a generic chair that has good 

comfort, is adaptable to different standings, can be delivered upholstered and non-

upholstered. The chair is flexible in its use and has a low weight. Its design is in good 

condition to develop functions like arm-rests or make it stackable.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar en konceptframtagning av en konferens- och 

besöksstol på uppdrag av företaget Lanab Design AB. Företaget har ett bristande 

sortiment och vill kunna erbjuda en stol lämpad för dessa miljöer till sina kunder. 

Företaget har lämnat en uppdragsbeskrivning där de beskriver krav och önskningar 

som produkten ska uppfylla. Stolen skulle bland annat vara av skalmodell det vill säga 

att dess sits och rygg är av ett stycke. Stolen skulle utformas på ett sådant vis så att 

den var anpassningsbar för olika benstativ.  

 

För att undersöka närmare vilka egenskaper och funktioner som önskas hos just 

konferens- och besöksstolar genomfördes tre större intervjuer med personer 

verksamma inom möbelbranschen. Detta syftade till att bekräfta 

uppdragsbeskrivningen och komplettera med relevant fakta som kan ha saknats och 

fungerade som en dagsuppdatering eller marknadsundersökning. 

 

För att lösa uppgiften med att ta fram en stol användes en designprocess som är en 

samlande process av den information man bearbetar och systematiskt löser uppgiften 

närmare mot ens slutmål. Viktiga verktyg i designprocessen var en utvecklad modell 

av Pughs-matris, som hjälper produktutvecklaren eller formgivaren att välja ut det 

bästa koncept-alternativet efter givna faktorer som behöver tas hänsyn till.  

 

För att produkten ska leva upp till särskilda möbelstandarder är det viktigt att 

produkten är anpassad efter ergonomiska mått hos stolar. Litteratur har därför använts 

för att bearbeta stolen efter ergonomiska riktlinjer.  

 

Resultatet blev en stol som kan upplevas som simpel, har en god komfort, är 

anpassningsbar för stativ, kan levereras klädd och oklädd. Stolen är av mindre slag, 

någorlunda lätt i sin vikt. Flexibel och smidig. Stolen har även utvecklingsmöjligheter 

för att anpassas till stapelbarhet, fästning av armstöd och ev. upphängningsbarhet. 
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete på kandidatnivå utförd vid högskolan i Jönköping inom 

programmet produktutveckling med möbeldesign.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Lanab Design AB har brister i sitt sortiment vad gäller stolar, mer specifikt har 

företaget uttryckt att de behöver produktutveckla en konferens- och besöksstol. Då 

deras nuvarande sortiment är för litet och inte har de rätta funktionerna för att kunna 

tillfredsställa hela deras marknads kundbehov. Lanab Design AB agerar därmed 

uppdragsgivare för detta arbete där produktutveckling av en stol ska ske. Den här 

typen av uppdrag har en mycket hög relevans inom mitt utbildningsområde. Det 

kommer att kräva användning av tidigare teoretiska kunskaper som förvärvats under 

utbildningens tid. I huvudsak teori inom formgivning, konstruktion, materialteknik 

och marknad. 

 

Lanab Design Ab (hädanefter benämnt enbart Lanab) vill erbjuda ergonomiska och 

hållbara kontorsmöbler. Företaget grundades 1990 i Nässjö och har idag 25 anställda. 

Företagets styrka ligger i snabba leveranstider och högkvalitativa möbler till bra 

priser. De flesta komponenter som produkterna består av tillverkas av olika 

underleverantörer i Europa som sedan monteras på Lanab för att kunna levereras till 

kund. Företagets brister eller svagheter ligger i produktutvecklingen, de behöver ett 

utöka sitt sortiment med en ny stol för att kunna möta sina kunders behov.  

 

För produkter som stolar blir begrepp som kvalitet en central del. Kvalitet heter på 

latin qualitas och kan översättas till beskaffenhet men begreppet är brett och det finns 

många definitioner. Den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 

9000: 2005 hävdar att kvalitet innebär: ”den grad till vilken inneboende egenskaper 

uppfyller krav, d v s behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 

underförstådd eller obligatorisk.” (Klefsjö, Kvalitet, S.21 – 23.) 

 

Företagets designbrief d v s uppdragsbeskrivning lyder: 

 

Stolen ska användas av personer i företag och organisationer, den används under en 

längre tid upp till fyra timmar per dag. Stolen används i miljöer så som väntrum, vid 

besök, under möten och konferenser. Stolen ska vara bekväm, estetiskt tilltalande och 

ha låg tillverkningskostnad som prioritet. Stolen ska därför vara en basprodukt som 

fyller sin funktion väl. Den ska utstråla en enkelhet och funktionalitet, formen bör 

vara generisk och funktionen intuitiv. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur en konferens- och besöksstol idag bör utvecklas, som ska 

vara och upplevas som en tillförlitlig basprodukt för offentliga miljöer. Nyttan med 

detta arbete är att samhället hela tiden behöver nya och utvecklade produkter då våra 

behov och kunskaper om vårt samhälle och ny teknik förändras över tiden. Nyttan för 

företaget är att de kommer få ett produkttillskott i sitt sortiment som ska ge dem en 

ökad konkurrenskraft. 

 

 Hur bör stolens sits och rygg utformas det vill säga skalet, för att passa olika 

stativ och infästningar, få en låg tillverkningskostnad samt en god ergonomi? 

 

 Vilken typ av utformning och egenskaper är viktiga för en konferens- och 

besöksstol idag? 

 

Målet med arbetet är att finna en konceptlösning som ska leva upp till företagets 

uttryckta krav och önskemål. Det kommer i slutändan kommer ge ett tillskott till 

företagets sortiment och tillfredsställa kundernas behov. 

 

1.3 Avgränsningar 

Produktens slutgiltiga form och konstruktionslösning kommer inte vara helt 

färdigställd, utan nå ett stadie på konceptnivå. Prototyp kommer inte tas fram under 

arbetet. Vad ett koncept innebär beskrivs under teoretisk bakgrund. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten inleder med en teoretisk bakgrund där teorier om det arbetssätt som ska 

prägla utvecklingen beskrivs. Ytterligare teori följer om ergonomi, design för 

tillverkning, vad en produkt ska förmedla och ett produktutvecklingsverktyg för att 

välja koncept. Sedan följer de metoder som används och en kortare teoretisk 

beskrivning av designprocessen. Nästa avsnitt behandlar omständigheter som måste 

behandlas innan själva produktutvecklingen kan börja praktiskt, de metoder och 

datainsamling som gjorts. Ett resultat följer av intervjuer och den designprocess som 

genomförts. Designprocessen kartlägger och ämnar att ta fram lösningsförslag i 

förhållande till krav och önskningar. Sedan diskuteras resultatet och det förslag som 

valdes och omständigheter kring detta. I metoddiskussion diskuteras utfallet av de val 

som gjordes. Slutligen summeras arbetet och diskuterar hur ett vidare arbete av 

produkten bör genomföras.
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2 Teoretisk bakgrund 

  

2.1 Produktutvecklingsprocess 

Hans Johannesson m.fl. beskriver i Produktutveckling (2004) att produktutveckling 

arbetar med ”öppna” eller ”divergenta” problem. Det därför svårt att precist definiera 

denna process. En konstruktion har inte enbart endast en rätt lösning på sitt problem, 

utan det existerar väldigt många. Bakgrundsinformationen för produktutvecklingen är 

ofta otillräcklig eller till och med motstridig, vilket ofta leder produktutvecklaren till 

intuitiva beslut i sin process. Det finns många aspekter att ta hänsyn till vilket ställer 

krav på att produktutvecklaren har en helhetssyn på sitt problem. Själva 

produktutvecklings- och konstruktionsprocessen beskrivs som ett samspel mellan 

syntes (sammanställning av fakta) och analys. Johannesson illustrerar två modeller på 

divergent problemlösning (ibid s. 56) 

Fig 1. - Produktutvecklingsprocess 

Modell A beskriver en iterativ process d v s en upprepande. Specifikationen sektionen 

beskriver vad som ska åstadkommas med hjälp av tekniska kriterier som uttryckts på 

ett funktionellt och begränsande sätt. Den informationen förs vidare i syntes delen 

som genererar idéer på lösningar till hur kriterierna ska uppfyllas. Sedan skapas en 

modell av lösningen vilket gör den mer kommunicerbar och utvärderingsbar. 

Resultatet jämförs och modell analyseras med specifikationens kriterier. Om krav och 

kriterier uppfyllts har en acceptabel lösning på problemet funnits. Inser man att 

kriterierna ej uppfyllts börjar arbetet om på syntesnivån (ibid s. 56-57). 
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Skillnaden i modell B är att många lösningsalternativ genereras direkt för att uppfylla 

kriterierna. De alternativ man fått fram värderas sedan och det som bäst stämmer 

överens med ens kriterier väljs ut. Denna modell förutsätter alltså att man generar 

lösningar som uppfyller kriterierna och att man finner de i sin utvärdering. I det 

praktiska arbetet tillämpas ofta en blandning av modell A och B (ibid s. 56-57) 

 

2.2 Kano-modellen 

Att produktspecifikation och förutsättningarna är otillräckliga kan delvis förklaras av 

Kano-modellen.  

Bengt Klefsjö m.fl. beskriver i sin bok Kvalitet, (2014) om Kano-modellen som 

förklarar olika typer av behov, grad av uppfyllelse och vilken kundtillfredsställelse det 

ger. Basbehov är nödvändiga för att en produkt ska nå sin fulla kvalitet, produktens 

basegenskaper skapar inte en kundnöjdhet hos kunden men skapar definitivt missnöje 

om de saknas. Dessa behov är ofta så självklara att man inte får reda på dom genom 

att fråga kunden om dem. (ibid, s. 320) 

Uttalade behov är något som kunden förväntar sig att en produkt ska leverera och 

upplever som viktigt. Det är därför viktigt att finna egenskaper på produkten som 

uppfyller dessa behov. Dessa behov är dock relativt enkla att kartlägga genom att 

fråga kunden vilket gör att man sällan får en konkurrensfördel med uppfyllelse av 

dessa behov, dock måste de fortfarande uppfyllas. (ibid, s. 320) 

Omedvetna behov innebär att kunden inte alltid vet vad han eller hon har för behov 

eller vilka behov de kan få uppfyllda. Vilket gör att de inte kan meddela dessa behov 

vid tillfrågan. Det finns dock andra vägar att identifiera behov. Lyckas man sedan 

omvandla de behoven till egenskaper som produkten kan fylla får företaget och 

produkten ett stort värde med stora konkurrensfördelar (ibid, s. 321).  

 

2.3 Produktens budskap 

Produktgestalt är den totala fysiska upplevelsen av en produkt t ex form färg, struktur, 

ljud, lukt mm. Produktgestalten uttrycker egenskaper så som lätthet, sportighet eller 

stabilitet etc. God design är att produktens egenskaper förmedlas i sitt uttryck. 

Produkten bör heller inte förmedla egenskaper som den faktiskt inte har, d v s ett 

falskt uttryck. 

 

Användarens reaktion på att han eller hon förstår hur en produkt ska användas är ett 

bevis på att produkten har utformats semantiskt väl. Komplicerade produkter behöver 

oftast medföljas med en manual. Den enkla produkten bör däremot vara 

självinstruerande, det gäller framförallt produkter i offentlig miljö, t ex en 

stämpelautomat i kollektivtrafik eller en brandsläckare (Wikström, 2002, s. 4). 

 

2.3.1 De semantiska funktionerna  

Rune Monö beskriver i Design for product understanding (1997) att en produkt har fyra 
semantiska funktioner, dessa beskrivs under nedanstående rubriker.  
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2.3.1.1 Att beskriva ändamål, hantering och verkningssätt.  

En produkts användningsområde eller funktion kan beskrivas med hjälp av sitt 
utseende. Vissa produkter i vårt samhälle fungerar som starka symboler. 
Skillnaderna mellan en privat brevlåda och en postlåda (som hanterar utgående 
post) är ganska små, det som skiljer dom är att den första ofta har ett lock och den 
andra en springa där posten läggs i. Ändå kan vi enkelt skilja dom åt och dess 
funktion (ibid, s. 82-90).  
 

2.3.1.2 Att uttrycka egenskaper och kvalitet.  

Monö gör en jämförelse mellan personer och produkter, att uttrycka något 
avslöjar någonting om dig själv. Är du tålmodig, vänlig, hetlevrad etc.?  
På samma sätt avslöjar produkter någonting om sig genom utseende och funktion. 
Vi använder ofta samma ord om vad en produkt uttrycker som vi gör med 
människor, d v s ord som karaktäriserar. Den beskrivande och uttryckande 
semantiska funktionen kan likna varandra och vara svår att särskilja. Ett 
tydliggörande exempel kan vara att bilar beskrivs likadant, ett fordon med fyra 
hjul. Bilarnas uttryck kan dock variera t ex kan den vara sportig, rymlig etc. (ibid, s. 
91-97). 
 

2.3.1.3 Att uppmana till användning, reaktion.  

Denna funktion är menad att utlösa en reaktion hos brukaren eller användaren. 
Leksaker kan vara ett typexempel på detta. En produkts gestalt kan förstärkas på 
ett sådant sätt att den uppmanar oss till att använda den. Men en uppmaning i fel 
sammanhang eller kontext har ingen verkan. En typisk damcykel med en 
målgrupp för äldre kvinnor som är utrustad med många växlar och andra finesser 
hade troligen fått en ung energisk person att bli exalterad. I produktens egentliga 
målgrupp ger det däremot ingen större verkan. Det är viktigt att produktens 
semantiska uppmaningar är tydliga, tillexempel en vägskylt (ibid, s. 98-102).  
 

2.3.1.4 Att identifiera ändamål, produkttyp, produkt ursprung och 

samhörighet  

Företag utvecklar ofta sina produkter efter etablerade designstrategier, procedurer 
och profiler. Detta gör att produkterna blir enhetliga och det går att identifiera 
deras ursprung. Företagets logotyp, färger och förpackningar är också faktorer 
som gör att vi kan identifiera ursprunget (ibid, s. 104). 

Namn på produkten gör att vi kan identifiera produktens ändamål, t ex ”X2000” 
eller ”Slicer King”. Färger spelar också en roll, gult och orange är vi vana att se i 
byggbranschen. ”Vitvaror” har blivit ett samlingsnamn för de större 
hushållsmaskinerna och den svarta färgen används ofta hos kameror och kikare. 
Produktens tillhörighet ses i ”produktfamiljen”, en grupp av produkter som har 
liknande egenskaper och samma användningsområde men har olika funktioner. 
Ett exempel kan vara en servis, en uppsättning av porslin (ibid, s. 108-110). 
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2.4 Att välja koncept 

Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger beskriver i boken Product Design and 

Development att man alltid på något sätt använder en metod för att välja sitt koncept 

av de idéer man genererat, även om man väljer den första man kommer på då räknas 

det som metoden i sig. Några exempel är på metoder för att välja koncept är: 

 Utomstående beslut av kund.  

 Gruppledaren väljer ut koncept utifrån tidigare erfarenhet. 

 Via intuition, det koncept som känns bäst. 

 Röstning för varje koncept 

 Lista upp för- och nackdelar 

 Bygga prototyper och testa varje koncept 

 Beslutsmatriser får avgöra det bästa konceptet. 

I det sistnämnda, beslutsmatriser, värderas varje koncept utifrån bestämda kriterier. 

Beslutsmatrisen ger överblick över de framtagna koncepten samt att värderingen 

hjälper produktutvecklaren att förfina och förbättra varje koncept. Vilket leder till ett 

eller fler vinnande koncept som kan genomgå ytterligare tester och utveckling 

(Eppinger, 2008, s.125). 

 

En strukturerad urvalsmetod för att välja koncept hjälper designer med;  

 Att hålla sig objektiva. Fördelarna är att produkten blir kundorienterad då man 

utvärderar efter givna krav.  

 Det skapar en konkurrerande design då man tar hänsyn till existerande 

produkter på marknaden som är goda förebilder, och försöker överträffa eller 

åtminstone matcha deras prestation.  

 Skapar en bättre orienterad produkt för tillverkningen och deras krav.  

 Minskar produktens tid till introduktion för marknaden. Eftersom att 

oklarheter minskar mellan de olika yrkesroller som är inblandade för 

produktens tillkomst. 

 Effektivare beslut i arbetsgruppen, då godtyckliga och personliga argument 

försvinner (Eppinger, 2008, s.128-129). 

Ulrich presenterar en två-stegs metod för konceptval där en matris används som 

underlag för bedömning. Första steget (concept-screening) innebär en sållning av ens 

designförslag. Själva sållningen är en snabbare utvärderingsmetod för att få fram 

några genomförbara konceptalternativ. Att i detalj bedöma ett koncept i första steget 

kan vara svårt men också missledande därför används grövre jämförelse-kriterier. 

Steg två kallas för bedömning eller beräkning av koncept (concept-scoring). I andra 

steget utförs en mer noggrann analys av relativt få koncept, för att slutligen få fram ett 

vinnande koncept.  

Båda stegen följer en process av sex steg vilka är: 

1. Förbered urvalsmatris 
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2. Gradera/poängsätt koncepten 

3. Ordna koncepten efter högst poäng 

4. Kombinera och förbättra koncepten 

5. Välj en eller fler koncept 

6. Fundera över resultatet och processen 

Processen med sållning och beräkning kan komma att upprepas där nya alternativ tas 

fram. I den senare processen ”scoring” får varje urvalskriterie en viktighetsgrad i form 

av en procentsats, t ex att hållbarhet är viktigare än estetik. Procentsatsen 

multipliceras med bedömningspoängen som ger en summa. Detta gör att man kan 

värdera fram de viktigaste funktionerna och på så sätt finna det bästa konceptet för 

ens syfte (Eppinger, 2008, s.128-139). 

 

 

2.5 Sittmöblers mått 

Erik Berglund presenterar i sin bok sittmöblers mått konkreta måttrekommendationer 

för olika slags stolar. God komfort är viktigt för människans fysiska och psykiska 

välbefinnande, ett felaktigt sittande medför belastningar, spänningar och ev. bestående 

skador på vår kropp. Varför vi sitter har med att göra med att vi vilar vår kropp, 

energibehov, syreupptagning, blodtryck och belastning på hjärta och blodkärl blir 

lägre när vi sitter.  Vi får också en bättre balans och stabilitet och klarar av att utföra 

precisionsarbeten bättre.  Sittandets nackdelar kan vara mindre rörlighet och räckvidd 

samt att dåligt utformade ryggar och armstöd hos stolar leder till en högre belastning 

på personens rygg än när vi står upp. Möbler med fasta mått, d v s en stol som inte är 

justerbar bör finna en måttsättning som passar så många som möjligt (Berglund, 1988, 

s. 5-8, ). 

 

Den stol som ska tas fram i denna rapport kan beskrivas som en stol som medför ett 

upprätt sittande med rät vinkel i höftled (sittställning A) enligt Berglunds 

beskrivningar. En sådan stol är vanlig vid allmänt kontorsarbete, på besöksstolar och 

vid sammanträden. Stolen medför ungefär 90 graders vinkel mellan bål och lår samt 

lår och underben. Från den här typen av ställning växlar man ofta mellan en 

framåtlutadande och bakåtlutadande sittning (Berglund, 1988, s. 12,). 

 

Sitsen når ungefär knäveckshöjd och sitsen har en svagare bakåtlutning, att man lutar 

sitsen hindrar att man hasar av stolen framåt samtidigt som det ger kroppen en bättre 

kontakt med ryggstödet. Ryggstödet i sig ska framförallt stödja ländrygg, för att 

minska belastning på ryggrad. Högre upp ska den så kallade bröstryggen få stöd vilket 

avlastar ens kroppstyngd och minskar muskelspänningar. 

En rundad framkant vid sitsen framkant minskar tryck på lår och knäveck (Berglund, 

1988 s. 24-27). 

 

En stol med fasta mått kan aldrig bli perfekt ergonomisk för alla personer sitsens höjd 

vis stolens framkant för kortbenta personer bör vara högst 40 cm och för långbenta 

minst 50 cm. Genomsnittligt räknar Berglund med att 43-45 cm högt är ett lämpligt 

mått för de flesta vuxna svenskar (Berglund, 1988 s. 26). 
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Berglund beskriver att ryggstödets form i horisontell led ska vara konkavt men att 

måttets storlek är svårangivet att ge riktlinjer för men säger att 40 till 60 cm i radie var 

det mått som han sett som mest förekommande (Berglund, 1988, s. 34-35). 

 

Riktlinjer för stolar med fasta mått tar hänsyn till att så många olika typer av 

människor ska kunna använda stolen, lång som kort, stor som liten. Det betyder inte 

att enbart genomsnittsvärden för människors kroppar kan användas för stolen ska 

passa alla kroppstyper. Tillexempel avstånd mellan armstöd är något som väljs utefter 

de största personerna, medan sittdjup får väljas efter korta personer. Genomsnittsmått 

används i de fall både det största och minsta måttet är till en nackdel (Berglund, 1988, 

s. 9). 

2.6 Design för tillverkning 

Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger beskriver i boken Product Design and 

Development att kundbehov och produktspecifikationer är användbara riktlinjer i 

produktutvecklingens konceptfas. Under den senare utvecklingsfasen kan det dock 

vara svårt att länka behov och krav till specifika designproblem. Därför använder man 

sig av (DFX) ”design for X”-metoder. X kan stå för tillverkning, miljöaspekter, 

robusthet o s v. DFM är en metod som behandlar just tillverkningskostnader (design 

for manufacturing). Tillverkningskostnaderna är en viktig ”nyckel” för en produkts 

ekonomiska framgång. Den ekonomiska framgången avgörs av vinstmarginalen för 

varje såld produkt och hur många enheter totalt företaget kan sälja. Vinstmarginal är 

skillnaden mellan tillverkningskostnad/arbetskostnad och försäljningspris. Antal 

enheter sålda av en produkt och försäljningspriset avgörs till största del av produktens 

kvalitet. DFM vill därför försäkra hög produktkvalitet och minimera 

tillverkningskostnaderna (Eppinger, 2008, s. 211).  

 

DFM kräver multifunktionella arbetslag. Dels en medverkan från alla 

produktutvecklare och dels input från utomstående experter så som 

tillverkningsingenjörer, kostnadsberäknare, produktionspersonal och så vidare (ibid). 

DFM startar i konceptutvecklingsfasen, när produktens funktioner och krav håller på 

att fastställas. Efter den fastställningen kan vägningar för och emot göras exempelvis 

viktreduktion av produkten kan medföra ökade kostnader. Kostnad är då nästan alltid 

ett kriterium som avgör besluten i ens val, även om kostnaderna är subjektivt 

uppskattade och ungefärliga. Riktiga beräkningar blir först möjliga vid den detaljerade 

konstruktionen av produkten. (Eppinger, 2008, s. 211-212). 

 

Ett schema för DFM kan se ut på detta sätt. 

 

Uppskatta tillverkningskostnader 

Reducera kostnader för komponenter 

Reducera kostnader för montering 

Reducera kostnader hos stödjande produktion 

 

Ta hänsyn till konsekvenserna av DFM besluten 

Uppskatta återigen tillverkningskostnaden 

 

Om de besluten man tagit och kostnaden är tillräckligt låg så accepteras designen som 

godkänd (Eppinger, 2008, s.212).  
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2.7 Designprocess 

2.7.1.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation kan vara mer eller mindre bestämda av uppdragsgivaren, men 

bör fastställas under arbetets gång så att designern har utgångspunkter att förhålla sig 

till. För att ta fram en kravspecifikation studerar man förutsättningar hos kundbehov, 

konkurrenter, formspråk, ergonomi, tillverkningsmetoder o s v. Dessa förutsättningar 

skrivs ner i ett dokument kallat kravspecifikation, som sedan kan användas som 

riktlinjer i arbetet och för kvalitetskontroll (Österlin, 2010, s. 51).  

2.7.1.2 Funktionsanalys 

Vid utformning och framtagning av produkter bör man ta reda på huvudsyftet, varför 

produkten i sig ska finnas till, därför genomförs en så kallad funktionsanalys där 

produktens funktioner beskrivs. Österlin beskriver att det är viktigt att inte begränsa 

sig i sina lösningar och man bör därför beskriva produktens funktioner brett, t ex en 

pennas huvudfunktion är att avsätta märke. Delfunktioner är något som samverkar till 

en högre funktion hos produkten t ex att det är enkelt att greppa pennan. Funktioner är 

ett brett begrepp och avser produktens alla krav och egenskaper. (Österlin, 2010, s 42-

43.) 

2.7.1.3 Moodboard 

Moodboard är ett collage av bilder som ska förmedla miljö och atmosfär produkten 

ska passa in i. Visuellt tema är liknande men beskriver typiska detaljer eller färger 

som eftersträvas, man använder dessa två för att inspireras i sitt skapande och finna 

vägledning (Ibid, 2010, s.58). 

2.7.1.4 Skissning 

Skissning är en bra metod för att testa och åskådliggöra olika lösningar. Att ta fram 

idéskisser ger möjlighet att komma närmare sitt mål (Österlin, 2010, s. 51). En idé i 

ord skulle ta alldeles för lång tid att beskriva samt kanske inte alltid möjlig, 

skissningen gör också att idéerna får ta en konkret form där man ser vad som 

överensstämmer med ens önskningar och vad som behöver justeras. (Österlin, 2010, s. 

71). 

2.7.1.5 Koncept 

De bästa principlösningarna från skisstadiet väljs ut och bearbetas. De bästa av dessa 

koncept väljs sedan ut med hjälp av utvärderingsmetoder. Ofta kombineras koncept 

för att få fram de bästa egenskaperna. Konceptidén finslipas på ytterligare, 

ergonomiska mått och formen får en mer detaljerad nivå. Utformningen anpassas 

också till konstruktions-krav och tillverkning. (Österlin, 2010, s. 32). 
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2.8 Definition av begrepp  

Skalstol: 

Att stolens sits och rygg är i ett stycke, ofta av formpressat trä eller strängsprutad 

plast. Se beskrivande bild nedan för att notera skillnader. 

 

Fig. 2 - Skalstol 

 

Konferensstol/besöksstol: 

Är ett mellanting av en arbetsstol och en vilstol. 

 

Tippfunktion: 

Stolen erbjuder möjlighet att kunna lutas bakåt vid sittning. 

 

Stativ: 

Kan översättas till stolens ben d v s det som håller stolens sits och rygg ovanför mark. 

Stativ kan se olika ut och även ha en del olika funktioner utöver att hålla stolen uppe, t 

ex stapelbarhet eller snurrfunktion. 

 

Basprodukt: 

En produkt som inte är extraordinär på något sätt. Produkten innehar de 

nödvändigaste funktionerna och kan erbjudas till ett relativt lågt försäljningspris. 
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Design: 

Rune Monö beskriver att design innebär mer än att ge form åt en produkt. Faktorer 

som spelar en stor roll är också kunskapen och användningen av sociala, tekniska och 

ekonomiska aspekter. Samt en förståelse för människan, d v s hur människan tolkar 

och behandlar det han eller hon ser med sina sinnen, det kallar vi för semantik 

(Johannesson, 2004, s.19,). 

 

Koncept: 

Menas i detta sammanhang ett koncept av en produkt, en inledande lösning på ett 

designproblem. Lösningen i sig innehåller en uppskattad, preliminär produktlayout 

med måttangivelser. En preliminär kostnadsuppskattning genomförs. Beskrivningar i 

text och med hjälp av skisser görs för att visa på den tekniska lösningens principer. 

Konceptets egenskaper bör beskrivas i relation till produktspecifikation, gärna i form 

av en utvärderingsmatris. Slutligen bör de val av detaljer och dellösningar motiveras 

(Johannesson, 2004, s. 91-92). 
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3 Metod och genomförande  

 

3.1 Intervju 

Vilken typ av utformning, funktioner och egenskaper är viktiga för en konferens 

och besöksstol idag? 

I denna frågeställning handlar det om att komplettera kravspecifikationen med 

ytterligare information samt bekräfta det underlag som hittills finns. 

Kravspecifikationen nämner exempelvis ingenting om att stolen ska vara fungera att 

sitta på. Det kan dock finnas andra egenskaper som inte är lika självklara som just att 

sitta på som behöver finnas med. För att finna dessa måste kompletterande 

information tas fram. När de egenskaperna är kartlagda kan kravspecifikationen 

kompletteras med dessa. 

För att besvara denna frågeställning har intervjuer med personer inom 

möbelbranschen genomförts. 

Intervju med en inredningsarkitekt, en säljare och en produktutvecklare som har 

kunskap i vad som efterfrågas på den här typen av produkter i och med att de arbetar 

med slutkund och vet vad deras behov är. Frågorna som ställdes behandlade 

produktens tänkta miljö och viktiga egenskaper som produkten bör äga. Detta 

underlag kommer att ge en bättre grund för produktens utformning. Två av 

intervjuerna skedde personligen och en via telefon. Frågorna skapades utifrån 

kundbehov som i sin tur behandlar produktegenskaper, utseende, upplevelse och 

prisuppfattning etc. 

 

3.2 Dokumentundersökningar och designprocess 

Hur bör stolens sits och rygg utformas det vill säga skalet, för att passa olika 

stativ och infästningar, få en låg tillverkningskostnad samt en god ergonomi? 

För att besvara denna frågeställning har dokumentundersökningar och en 

designprocess använts. 

Den ergonomiska aspekten har utretts med hjälp av litteraturen sittmöblers mått som 

användes för att undersöka mått som stolen bör anpassas efter för att leva upp till en 

god ergonomi hos brukaren. 

Jag har även att använt mig av litteratur behandlar DFMA – Design for 

manucfacturing and assembly för att anpassa produkten för tillverkning och minimera 

kostnaderna. 

Designprocessen som metod har fungerat som en problemlösning för att beskriva hur 

skalet bör utformas för att besvara frågeställningen men också hur stolen som helhet 

ska formges och konstrueras. 

Nedan beskrivs ett mer detaljerat utförande i hur designprocessen har använts som 

metod för att besvara denna frågeställning. 
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3.2.1 Designprocess 

En designprocess har använts för att ta fram denna konferensstol. Designprocesser 

kan se olika ut. Teorier och verktyg ur Hans Johannessons mfl. bok 

Produktutveckling,  Kenneth Österlins Design i fokus samt Product Design and 

Devlopment av Eppinger mfl har använts. 

Designprocessen kommer innefatta:  

3.2.1.1 Uppstart 

En uppstart som behandlar uppdragets brief och krav. Uppstarten kommer att följas av 

en analys etapp, eftersom att den befintliga kravspecifikationen är otillräcklig för att 

svara an på alla de frågor som behöver utredas för att besvara syftet och ta fram en 

stol. Respondenternas svar från intervjuerna blir därför en viktig datainsamling. 

3.2.1.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikation har bestämts av uppdragsgivaren och gett mig riktlinjer och krav 

som produkten bör inneha. 

 

3.2.1.3 Funktionsanalys 

För att få en helhetsbild och bättre grepp om vilka funktioner som produkten bör ha, 

har en funktionsanalys tagits fram.  

 

3.2.1.4 Moodboard 

En moodboard har använts framförallt för att förmedla vilken typ av utformning som 

är önskvärd och hur produkten ska upplevas och vad den ska förmedla. Det är ett 

relativt abstrakt verktyg som hjälper designern att kontrollera sina idéskisser och 

konceptalternativ i samverkan med mer handfasta krav, som finns i kravspecifikation 

och funktionsanalys. Jag har använt mig av en kombinerad variant och särskiljer alltså 

inte produkt från miljö som vilket Kenneth Österlin däremot gör. 

 

3.2.1.5 Skissning 

Efter att den inledande förstudien med designprocessen tidigare steg är färdigställda 

samt genomförda intervjuer kan ett skiss- och konceptarbete påbörjas. Där flera 

alternativ tas fram efter krav och önskvärda egenskaper. En enklare skissning för att 

åskådliggöra idéer gjordes där intressanta förslag togs med vidare in i nästa steg. 

 

3.2.1.6 Koncept 

Ideskisserna bearbetades i CAD och modelleringsprogram. De bästa idéerna valdes 

sedan efter kravspecifikationen, för att sedan bearbetas mera vad gäller detaljer och 

konstruktionslösningar.  
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En utvecklad variant av Pughs matris användes i konceptbearbetningsfasen för att 

börja sålla bland de lösningar som framkommit. Ytterligare en gallring skedde där det 

bästa konceptet valdes ut. Metoden var ett bra arbetssätt för att välja bästa lösning på 

ett objektivt och systematiskt vis.  

När ett slutgiltigt koncept valdes, började ett arbete med övergripande konstruktion, 

mått och vissa detaljer att ske.  

3.2.1.7 Detaljlösningar 

Det sista steget behandlar traditionellt i en designprocess detaljkonstruktion, 

justeringar och tillverkningsunderlag för produkten. Då detta arbete är begränsat till 

att nå en koncept-nivå så kommer jag inte att behandla detta steg i mitt arbete mer än i 

min diskussion. 

Designprocessen har skett i en kombinerad variant mellan steg för steg mot resultat 

och iterativt som beskrivs under min litteraturstudie, detta för att granska, utvärdera 

och säkerställa att mitt resultat lever upp till sitt syfte och krav. 

  



Resultat 

20 

 

4 Resultat 

4.1 Intervjuer 

 

För att bekräfta och komplettera min kravspecifikation för min produkt har jag valt att 

intervjua tre personer som verkar inom möbel och interiörbranschen på ett eller annat 

sätt. Jag anser att dessa personer har en god kunskap inom just detta område och kan 

ge tydligare generella svar än vad kunden eller brukaren kan. Hade jag valt att 

intervjua så kallade slutkunder så hade svaren blivit troligtvis blivit väldigt spridda 

och förmodligen inte gällande för den ”stora massan (d v s alla tänkbara kunder)”. För 

att få en mer gällande information hade jag då varit tvungen att intervjua långt många 

fler än vad som är möjligt för denna rapports tidsomfång.  

 

4.1.1 Lisa Palmér – Cedervall Arkitekter 

Lisa Palmér är inredningsarkitekt och avdelningschef på Cedervall Arkitekter i 

Stockholm. 

 

Palmér beskriver att ett bra konferensrum generellt sätt är lagom stort för sitt ändamål. 

Storleken för konferensrum varierar stort eller litet, men rummet bör vara anpassat för 

rätt mängd personer som ska vara där. Det är viktigt med ett behagligt klimat så att 

personerna som vistas där trivs. Exempel på faktorer som bidrar till behaglighet är att 

rummet upplevs som snyggt, trevligt och ljust. Det är också viktigt att rätt utrustnings 

finns på plats och att det fungerar felfritt.  

 

På frågan om konferensrum och produkterna behöver upplevas formella och strikta 

för sitt sammanhang så tror hon inte att det alltid behöver vara så. Ett möte kan ske 

under mer avslappnande former i en soffa eller dylikt. Har man däremot ett möte med 

en styrelse på ett företag bör man nog förvänta sig att mötet sker under mer strikta och 

traditionella former. Hur rummet används och i vilket sammanhang bör avspegla sig i 

rummets interiör som man befinner sig i, olika rum har olika typer av status och 

representerar olika saker. 

 

Produkter som bör finnas i ett konferensrum säger Palmér självklart är ett något att 

sitta på, ett bord och att internetuppkoppling finns. Hon upplever att personer 

använder sina rum på lite olika sätt det kan t ex vara en hel dag 08:00-17:00, med 

mindre pauser. Sedan finns det kortare möten och många kontor anpassas till så 

kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. Så finns det många olika typer av rum. 

Kontor och arbetsplatser förändras och blir mer flexibla. Hon tror dock inte att en 

produkt kan lösa allt.  

 

Skulle det bli trångt i ett konferensrum, för mycket stolar och dåligt med benutrymme 

etc. Är det ett tecken på dålig planering. Det är inte särskilt produktrelaterat utan har 

med att göra att personerna använder rummet på fel sätt i så fall.  

 

Lisa Palmér upplever att olika kunder vill ha olika sorters konferensstolar och att man 

måste ”känna av” kundens önskan. Du måste ta reda på vilket typ av företag det är 

och vad de vill få ut av sina produkter. Vissa föredrar stolar som är mer liknande 
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kontorsstolar med snurrfunktion och hjul etc., medan andra företag tycker att det blir 

för oroligt och ser stökigt ut med den typen av produkter.  

 

En bra konferensstol är ganska så lätt, den är smidig och den är bekväm. Vad gäller 

bekvämlighet så tycker Palmér att man ska kunna sitta och röra sig på lite olika vis 

relativt obehindrat, då man sitter under längre stunder så blir det jobbigt för kroppen 

och man blir otålig om man är låst i ett och samma läge. Så att kunna variera sin 

sittställning något i konferensstol är ett stort plus.  Om stolen har karm (armstöd) eller 

inte spelar ingen större roll. Stolens form tycker Palmér gärna kan vara utstickande i 

förhållande till det övriga rummet och framförallt representera sitt ändamål. Det är 

dock väldigt olika vilken typ av form och egenskaper som produkten har beroende på 

miljön, en produkt för en skola och en annan för ett styrelserum, en viss typ av 

produkt för en gammal miljö mot en ny osv. Det kan dock vara effektfullt att sätta in 

en produkt som upplevs som ganska extrem produkt i en gammal miljö eller tvärtom. 

 

Palmér anser att det finns otroligt många stolar som påminner om varandra. Hon 

saknar inte direkt någon stol i dagsläget. Palmér berättar dock att man får ett behov 

när nya stolar dyker upp på marknaden som man inte visste fanns och då kan man 

verkligen fastna för den. Samtidigt så åldras produkter och vi behöver byta ut dom av 

både funktionella och estetiska skäl. Vad vi upplever som ”snyggt” förändras väldigt 

fort.  

 

Det som skiljer konferensdelar idag från 10 -15 år tillbaka tycker Palmér är att 

stolarna har blivit något smäckrare, de äldre kan hon uppleva som något klumpigare 

jämfört med nutida stolar. 

 

Vilket material som används i stolen är väldigt olika för sitt sammanhang, samt att en 

och samma stol ofta kan varieras, med olika sorters klädnad d v s icke klädd, klädd 

eller delvis klädd där stommens material framträder på baksidan. Att material är 

lättskötta är självklart bra men inte alltid ett krav. I skol- eller vårdmiljöer finns ofta 

stora hygienkrav och det är viktigt att man enkelt kan rengöra och det tål mycket 

slitage. Så det är beroende på hur stolen nyttjas och används.  

 

Vad gäller stolens ben tycker Palmér att det är bra att det går att variera ben på en och 

samma produkt. Medar dämpar akustiken och det blir mycket tystare än stolar med 

fyra ben. Medarnas nackdel är stolen blir lite klumpigare och det kan vara mer 

svårstädat. Personligen tycker hon inte att medar är särskilt snyggt men nämner att det 

är väldigt populärt ute i Europa. Att konferensstolar har en upphängningsbar funktion 

brukar inte vara särskilt vanligt eller ett krav. 

 

På frågan om vilken faktor av kvalitet, form och kostnad som oftast blir avgörande vid 

val av produkt berättar Palmér att: Om kunden är en kommun så är kostnaden och 

funktionen de allra viktigaste faktorerna. För en privatkund är det varierande. För 

hennes egen del som inredare så söker hon en produkt som har den rätta funktionen 

för att fylla rätt behov. När hon funnit ett antal stolar som uppfyller de funktionerna så 

väljer hon den stol som upplevs mest estetiskt tilltalande.  Palmér framhåller 

framförallt utseende och funktion i kombination. 

 

En favorit-konferensstol som Palmér har är AAC42 från företaget Hay, då hon anser 

den vara lätt, snygg, har ett bra pris och att den fungerar i många olika utföranden. En 
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annan stol som hon använt sig av i många projekt är produkten Spira från Lammhults, 

som även den är väldigt varierbar. 

 

    
Fig.3 – About a Chair         Fig.4 – Spira 

 

Palmér säger att det finns en del dåliga stolar ute på marknaden och att exempel på 

klagomål från kund kan vara att stolarna är obekväma, har dåliga ryggar, är tunga att 

förflytta eller att de börjar knarra och ger ifrån sig ljud.    

 

 

4.1.2 Krister Jonsson – Materia AB 

Krister Jonsson arbetar som produktutvecklare på Materia AB i Tranås. En intervju 

genomfördes för att undersöka hans syn på konferensstolar och konferensmiljöer idag. 

Jonsson berättar att konferensrum förekommer i olika varianter och storlekar samt har 

olika syften. Ett bra konferensrum är anpassat till sitt syfte och till människorna som 

använder det och bör därför möbleras därefter. Dagens konferensrum kan ibland bli 

”övertekniska”, Jonsson tror mer på det enkla och att kunden själv kan anpassa sitt 

rum hur han eller hon vill ha det.  

 

Dagens tjänstemän tillbringar allt mer tid i sammanträden, trots det har man något 

sämre stolar ur ergonomisk synpunkt i dessa rum jämfört med vad man har för stol på 

sin ordinarie arbetsplats. Produkter bör anpassas för sitt ändamål, en sittmöbel som 

används vid ett kort möte behöver inte ha en överspecificerad funktion och kvalitet 

medan en stol som används under en hel dag behöver erbjuda en mycket högre 

komfort och gå att sitta i på ett bra vis. För att integrera ergonomi i produkterna så 

finns det vissa teoretiska fastlagda mått och korrelationer som en produkt bör ha, t ex 

sitthöjd och vinklar. Som möbelproducent bygger vi dock ofta prototyper och testar 

dem för att kunna justera vad som behöver förändras konstruktions och formmässigt 

för att skapa en bekvämare produkt.  

 

Att finna den perfekta ergonomin är dock väldigt tidskrävande, produkten måste ju 

också komma ut på marknaden efter en viss tidpunkt för att bli lönsam. Ergonomin 

måste avvägas med en rad andra faktorer, framförallt kanske dess estetiska tilltalande, 

en produkt som ser hemsk ut kommer ingen att köpa och en produkt som inte går att 

sitta i kommer heller ingen att vilja ha. En sittmöbel kan aldrig passa alla, i alla 

hänseenden, vid alla tidpunkter.  

 

Jonsson anser att högkvalitativa produkter bör hålla under en längre tid och har ärliga 

material. Produkterna ska designas och konstrueras på ett sådant sätt så att de håller 
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sig fräscha länge, t ex att man designar så att man undviker att produkter lätt blir 

skitiga eller nötta vid användning. Material som i sig är hållbara och vidhåller hög 

funktion är självklart i sig också en viktig del. 

 

För att en produkt ska upplevas prisvärd så bör företag leverera någonting mer än sina 

konkurrenter. Tillexempel bättre pris, bättre kvalitet, ett bättre varumärke, ett bättre 

material. För produktutvecklingens del i det hela så handlar det mycket om att bygga 

in så mycket smarta lösningar som möjligt som är kostnadseffektiva vid tillverkning.  

 

Gällande konferensrums flexibilitet, att det är enkelt att möblera om eller frigöra ytor 

så nämner Jonsson att det ibland finns önskemål om det hos kund. Personligen tror 

han dock inte att det är egenskaper hos produkterna som används särskilt ofta, utan att 

det rör sig mer ett säljargument inför kund. Tillför man sådana flexibla egenskaper till 

en produkt så har man eventuellt i praktiken konstruerat en sämre (då övriga 

egenskaper måste anpassas efter detta) eller en fördyrande produkt.  

 

Flexibilitet för just konferensrum ser Jonsson därför inte som ett speciellt stort behov. 

I utbildningssalar eller åhörarrum däremot kan det vara en nödvändigt med flexibla 

produkter, då man snabbt vill kunna anpassa för en större grupp människor. 

Flexibilitet i produktens anpassning vid själva beställningen kan vara en fördel att 

kunna erbjuda. T ex att kunden har möjlighet att välja färg, material, ytbehandling, 

olika sorters ben- och karmalternativ samt mått i form av bredder och längder etc. 

 

De viktigaste egenskaperna en konferensstol bör äga är enligt Jonsson att den är 

bekväm att sitta i d v s att den äger de rätta ergonomiska egenskaperna. Den ska gärna 

vara en ”storsäljare”, den ska vara snygg, framförallt i kundens ögon och den ska vara 

kostnadseffektiv. Kostnadseffektiviteten nås genom att produkten upplevs mer värd 

än vad den kostar. Ju högre värde kunden upplever desto bättre. Utseende och form 

hos dessa typer av stolar får gärna vara lite utstickande, att man ger stolen en ordentlig 

karaktär. En ”gimmick” kan vara effektiv för produktens ihågkombarhet.  

 

Däremot om stolen repetereras väldigt många gånger i ett och samma rum så kan det 

upplevas som störande om stolen har ett formspråk som är väldigt livligt. En stol kan 

därför vara väldigt trevlig att se på som solitär men blir alldeles ”för mycket” när man 

ställer in en mängd av samma produkt i ett rum. Konferensrum brukar dock inte nå 

den höga nivån av antal stolar så att det blir störande för ögat.  

 

På frågan om vad som skiljer dagens stolar mot stolar för 10-15 år sedan anser 

Jonsson att det framförallt är utseendet som ändrats något vad gäller färg- och 

materialval. Även att de äldre stolarna möjligtvis var mer rejäla och mastiga än 

dagens stolar. Populära material för konferensstolar är helklädda möbler med polyeter 

i, själva klädnaden är väldigt blandad mellan olika slags tyg och läder, ofta 

kundanpassad. Stativ och karm är ofta i metall belagt med kromad ytbehandling. 

Trädetaljer är något som kommer mer och mer som inslag i möblerna. 

 

Vid tillverkning av just stolar av skalmodell så tycker Jonsson att det är viktigt att 

man funderar över vilket material man behöver och vill använda. Att formspruta plast 

i ett stycke ger stora friheter för utformningen och används ofta när du vill böja stolen 

i mer än en dimension. Det är dock mycket dyrare än att tillverka i trä. Har man en 
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enklare form d v s en böj i en riktning är formpressning av trä att föredra. Komplexa 

former gör också stolen svårare att klä på stoppning och tyg. 

 

 

4.1.3 Leif Svensson – Input Interiör 

Leif Svensson är säljare på Input interiör i Jönköping. Input interiör säljer möbler och 

inredning till offentliga miljöer så som företag, stat, kommun och landsting. Företaget 

finns över hela Sverige, de har ingen egen produktion utan har ett sortiment där 

produkterna kommer från många olika möbelproducenter, framförallt svenska.  

 

Svensson ägnar sig mycket åt uppsökande verksamhet i sitt arbete, han berättar att det 

är viktigt att sätta sig in vilket typ av projekt det handlar om, vilken byggnad det är, 

hur lokalerna ser ut, vilket företag det är och vilka typer av kunder de vänder sig mot. 

När Svensson kartlagt dessa frågor kan några inredningsförslag tas fram som ligger i 

samma linje som det företaget vill representera och som fyller deras funktionsmässiga 

behov. 

 

Varumärken som representerar en högre dignitet som Svensson beskriver det, 

exempelvis Lammhults, och lägger ner mycket tid och tanke bakom sina produkter 

har fördelen att produkten varar i en längre tid. Om kunden sedan vill komplettera 

med ytterligare produkter några år senare så finns möjligheten att göra det. Produkter i 

en lägre prisklass arbetar ofta mer kortsiktigt och produkterna får en kortare livslängd.  

Svensson anser att ”köp-och-släng” produkter fungerar mindre bra i offentliga 

miljöer. Om en skola köper in nya produkter så förväntar dom sig att de ska hålla i 

minst 25 år. Därför ställer Input krav på att produkterna som ska ingå i deras 

sortiment är testade enligt standarder. 

 

En prisvärd produkt är i relation till funktionen (ofta i form av god komfort), estetiken 

och dess hållbarhet enligt Svensson.  

 

Hur ett väl planerat konferensrum är anser Svensson vara beroende på storlek och 

sammanhanget. Ett längre möte bör erbjuda mycket kringutrustning som hjälpmedel 

för att kunna genomföra mötet. Gärna att du kan variera dig på ett bra sätt för att 

kunna skapa ett mer intressant möte. Konferensrum som är mer statiska i sin 

utformning d v s när möbleringen förblir densamma, anser Svensson ska ha ett stort 

konferensbord och gärna sköna stolar med snurr- och gungfunktion. 

 

I mindre rum finns oftast ingen större anledning till flexibla möbler och produkter.  

Det viktigaste med ett konferensrum tycker Svensson är att man finner produkter som 

fyller alla de behov vi har på bästa möjliga vis så att rummet blir och upplevs som 

smidigt.  

 

Svensson talar mycket för komforten som en av stolens viktigaste uppgifter och drar 

paralleller till gamla träbänkar i kyrkan, han anser dessa vara obekväma vilket gör att 

du får svårt att koncentrera dig på vad prästen säger. Samma sak gäller för 

konferensrum att man behöver ha en god stol för att kunna fokusera och göra ett bra 

arbete. 
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Svensson anser inte att det blir särskilt trångt när han planerar för möbleringen av ett 

rum. Han förhåller sig efter mått som ska anger hur mycket yta som behövs mellan 

olika produkter eller produkt och vägg etc. Det är viktigt att inte övermöblera, 

luftighet är något man upplever som behagligt. Svensson försöker alltid anpassa 

produkterna efter rummet, i små och trånga konferensrum som många personer 

behöver kunna använda samtidigt, får man ev. dra ner lite på stolarnas komfort om allt 

ska få plats. Stolen i sig är något mindre och eventuellt stapelbar.  

 

Företag och organisationer har idag minskat sina fasta arbetsplatser och gått mer till 

det aktivitetsbaserade kontoret. Vilket innebär att personalen inte befinner sig på en 

och samma plats lika ofta som förr. Man arbetar på många olika platser, säljare är 

exempelvis ute på mycket kundbesök i sitt arbete. Det leder till att vi inte behöver ha 

lika mycket möbler ute på företagen, i form av skrivbord och arbetsstolar. Istället har 

man ökat och skaffat mer allmänutrymmen och sammanträdesrum och produkter till 

dessa typer av rum. 

 

Svensson hävdar att företag har sin interiör lite olika länge vissa vill följa trender, 

exempel på detta kan vara mer extrema färger och former. Andra har ett större krav på 

att det ska hålla under lång tid möblerna förhåller sig då mer neutrala. Det är dock 

alltid viktigt att interiören känns genuin och reflekterar företaget. Ett företag som 

arbetar inom träindustrin bör ju kanske inte använda sig av laminatskivor på sina bord 

utan ha en massiv skiva. 

 

En bra konferens och besöksstol som man sitter i under en hel dag enligt Svensson har 

hög komfort, gärna med dyna men inte för mjuk så att man sjunker ner och blir varm. 

Stolen får inte vara för smal då vi alla har olika kroppsförutsättningar samt att den 

gärna får ha armstöd. 

 

En stol anpassad för lite kortare sittning kanske inte behöver snurr, då kanske du 

använder ett vanligt stativ, fyra ben eller medar. Medar kan tillföra lite svikt i stolen 

också som är skönt. 

 

Vad jag som säljare måste anpassa mig efter är framförallt tre yrkesgrupper på 

företaget och det är: Ekonomen; som såklart ser det som viktigt att vi inte kommer 

upp i för höga prisnivåer jämfört med budget. Vaktmästaren; vill ha enkla möbler med 

hög kvalitet och inte behöva åtgärda saker och ting. Lokalvårdaren; vill inte ha för 

tunga och opraktiska möbler, viktigt för han eller henne att man enkelt kan komma åt 

att städa. 

 

Dagens stolar ska erbjuda en större flexibilitet än vad stolarna gjorde för 10 år sedan. I 

dagens möten vill man skapa delaktighet och det ska avspegla sig i möblerna så att de 

möjliggör mer rörelse och frihet. Stolen får alltså inte vara för tung och statiskt. 
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4.1.4 Sammanfattande information intervjuer 

 Ej för komplexa former, i de fall de bidrar till en högre tillverkningskostnad. 

Om det inte är ett krav på att man vill ha det på ett visst sätt. 

 

 Får inte bli för enkel och intetsägande försvinner då bland konkurrenters 

produkter samt att rummet kan bli livlöst. 

 

 Att produkten erbjuder en hög komfort och tillåter variation i sittställningar är 

av hög betydelse. 

 

 Produkten är välanpassad till rummet och sitt syfte. En stol kan inte uppfylla 

allt. Väg vilken egenskap som är viktigast. 

 

 Du bör utnyttja de tillverkningstekniker som stolen ska produceras med.  

 

 Ge produkten flexibilitet, frihet och låg vikt. 

 

 Stolen ska representera sitt ändamål. 

 

 

4.1.5  Tänkbara scenarion för produktens användning 

Stolarna får inte vara för utrymmeskrävande så att de blir otympliga.  

Illustrationerna visar att stolens placering och att den används i olika typer av miljöer. 

En konferensstol som används under en hel arbetsdag, åtta timmar. Har med fördel 

och normalt sett en bättre komfort än exempelvis en stol som används i ett väntrum.  I 

och med att den stol som ska utvecklas beräknas används under kortare stunder, max 

fyra timmar. Så bör stolen vara något enklare sett till hur mycket som är påkostat för 

att ge komfort. Detta inte bara kopplat till tillverkningskostnad utan för att den även 

ska bli smidig och lätt. Dess utseende får heller inte vara för specifikt kopplat till en 

miljö, utan det ska upplevas att den kan användas i flertalet miljöer utan att det känns 

malplacerat.  

 

Produktens olika situationer och användningsområden enligt hur respondenterna 

beskrivit att konferens och besöksstolar används kan komma att se ut enligt figurerna 

nedan. Det är en vy sedd ovanifrån där den gröna cirkeln representerar stol och 

person. Den blå rektangeln symboliserar ett bord. 
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Fig 5. – Konferensrum 1. 

 

 
Fig 6. – Konferensrum 2. 

 

 

 
Fig 7. – Mötesrum. 
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Fig 8. – Väntrum. 

 

 
Fig 9. – Utbildningssal. 
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4.2 Designprocess 

4.2.1 Designbrief 

Jag upprepar min designbrief som nämndes i inledningen och kompletterar med några 

punkter som var viktiga för uppdragsgivaren. Stolen ska användas av personer i 

företag och organisationer, den används under en längre tid upp till fyra timmar per 

dag. Stolen används i miljöer så som väntrum, vid besök, under möten och 

konferenser. Stolen ska vara bekväm, estetiskt tilltalande och ha låg 

tillverkningskostnad som prioritet. Stolen ska därför vara en basprodukt som fyller sin 

funktion väl. Den ska utstråla en enkelhet och funktionalitet, formen bör vara generisk 

och funktionen intuitiv.  

 

 Stolen skall vara av skalmodell. 

 

 Två stativ ska utvecklas till stolen, pelar- och fyrbensstativ. 

 

 Pelarstativet ska vara vippbart. 

 

 Stativ ska kunna fästas med standardinfästningar, ”vanliga skruvförband” 

 

 Stolen ska kunna levereras klädd i tyg men också utan. 

 

4.2.2 Funktionsanalys 

Rank Funktion   Förklaring 

HF Bära person Kunna sitta på/i produkten 

N Åstadkomma flexibilitet Passa i olika miljöer / varierbar i material / varierbar för stativ 

N Äga komfort   

N Bära last för en person att sitta på 

N Tåla slitage   

Ö Erbjuda stöd kunna placera armar någonstans 

Ö Underlätta rengöring ej svårstädad 

N Erbjuda stöd för rygg 

N Medge lutning reglerbar i sitsvinkel 

N Erbjuda vridning snurrbar för att byta synvinkel 

Ö Upplevas lätt Låg vikt 

Ö Ge  stabilitet   

Ö Upplevas spännande   
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4.2.3 Moodboard 

Är ett visuellt verktyg som används för att få en tydligare upplevelse kring vad 

produkten handlar om, hur den ska uppfattas och upplevas. Moodboarden består av 

olika bilder som tillsammans bildar en helhet men som också uttrycker någonting var 

för sig. Moodboarden kan användas i kombination med andra verktyg så som 

funktionsanalys o s v för att återkoppla till de skisser och koncept för utvärdering. 

 

 
Fig. 10 – Moodboard. 
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4.2.4 Undersökning tippfunktion 

Jag kommer inte att konstruera en tipp och snurr mekanism för stolen men jag 

behöver dock veta de grundläggande förutsättningarna hos en sådan mekanism. För 

att det ska vara möjligt att montera en sådan under stolens sits. Efter observationer hos 

riktiga exempel på mekanismen kan jag konstatera att mekanismen består av en fast 

del som sitter fast tillsammans med stativet och en rörlig del som sitter i sitsen. Den 

rörliga delen justeras av en fjäder och dess motståndskraft avgör hur långt tillbaka du 

kan luta stolen.  

 

Det underlättar om sitsens undersida är plan annars behöver du ta fram en metalldetalj 

där infästningarna är i olika höjder och vinklar, vilket kan bli en relativt komplicerad 

detalj. Mekanismen på bilden är lite mer avancerad än vad den som ska passa för den 

stol jag utvecklar behöver vara. Exempelvis så kommer reglage för sitthöjd och 

motstånd i fjäder inte att finnas med. Det kommer fortfarande gå att tippa stolen men 

den kommer inte vara anpassningsbart hur lätt eller svårt det är att göra det.  

 

 

 

Fig 11. -  Swivel & tilt mechanism. 
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4.2.5 Skisser 

I teorin behövs alltså ingen traditionell ram för att hålla upp ryggstödet, utan den är 

självförsörjande då sits och rygg består av ett stycke. Det som krävs är ett fäselement 

undertill där sitsskal och ben förbinds samman.  

 

Urvalet från idéskiss fasen behöver inte falla in under lika många eller hårda kriterier 

som kommande fas, då idéerna under denna fas är så pass outvecklade. 

Ideskissningens urval är baserat på om skissen är trolig att kunna tillverka, att den 

verkar kunna uppfylla de krav och funktioner som finns samt att man har hittat en 

form som upplevs behaglig eller estetiskt tilltalande. 

 

Efter att ha observerat designers, har det visat sig att det är vanligt förekommande att 

generera många men snabba idéskisser av koncept. Dessa framställs med hjälp av 

traditionella metoder så som papper och penna. Konceptidéerna skapas inte bara för 

att åskådliggöra designen men också för att bättre förstå sig på problemet som ska 

lösas (Rodgers, Green, McGown, 2000, s. 452). 

 

Grundformen kan sägas se ut som figur till höger. Vilket betyder att det 

är utgångspunkten som finns att laborera med gällande skalets 

utformning.  

 

Idéskisserna är i de flesta fall väldigt enkla och snabbt gjorda för att 

bilda sig en uppfattning om en grundform.  

 

 
Fig. 12 – Sammanställda skissidéer 1  
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Fig. 13 – Sammanställda skissidéer 2. 

 

 
Fig. 14 – Sammanställda skissidéer 3. 
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4.2.6 Skissurval 

Jag gick vidare med några skisser ibland har jag bara skissar en profil för att sedan 

arbeta vidare den i 3D-program. Urvalet är till för att finna bästa möjliga lösning 

utifrån flera faktorer som måste tas hänsyn till. Urvalet från idéskiss fasen behöver 

dock inte falla in under lika många eller hårda kriterier som kommande fas, då idéerna 

under denna fas är så pass outvecklade. Ideskissningens urval är baserat på om skissen 

är trolig att kunna tillverka, att den verkar kunna uppfylla de krav och funktioner som 

finns samt att man har hittat en form som upplevs behaglig eller estetiskt tilltalande. 

 

A 
Fig 15. – Koncept A. 

B 
Fig 16. – Koncept B. 
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C 
Fig 17. – Koncept C. 

 

 
 

D 
Fig 18. – Koncept D. 
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E 
Fig 19. – Koncept E. 

 
 

F 
Fig 20. – Koncept F. 
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4.2.7 Konceptval – screening 

 
Fig 21. – Sammanställda koncept. 

 

 

    Koncept    

Urvalskriterier  A B C D E F 

Lätt att tillverka - + - 0 - - 

Tillsynes bekväm  - + - + 0 + 

Enkelt att fästa olika stativ + + + - - + 

Tilltalande form 0 0 + + + + 

Enkel / Generisk form + + - 0 - 0 

Passande för sin miljö 0 + - 0 + + 

Anpassad för olika kroppstyper 0 0 0 0 0 + 

Lätt /Flyttbar 0 + 0 0 + 0 

              

Summa + 2 6 2 2 3 5 

Summa 0 4 2 2 5 3 3 

Summa - 2 0 4 1 3 1 

              

Total 0 6 -2 1 0 4 

Ranking 4 1 5 3 4 2 

Utveckla Nej Ja Nej Granska Nej Ja 

 

 

De koncept som kommer att utvecklas och arbetas vidare med är de tre högst rankade 

enligt matrisen, Koncept B, D och F. 

 

Ytterligare kommentarer och förklaring till val och bortval med hänseende till några 

av de urvalskriterier som finns i matrisen.  
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Koncept A är svårtillverkad tack vare sina små radier både där rygg och sits böjs men 

också i sitsens framkant och på ryggens topp. Svårtillverkad i det här fallet om man 

tänker att materialet är av trä, vilket innebär en hög påfrestning då träet riskerar att 

brista i sina fibrer alternativt blir för utmattat då själva formpressningen i detta fall 

kräver en kraftig utsträckning av materialet på en liten yta. Stolens form är också 

ganska intetsägande och blir helt enkelt för ointressant.  

 

Koncept C har en mycket komplicerad form vilket krävs att den tillverkas i plast av 

metoden formsprutning, det gör den till synes till det dyraste konceptet som finns 

presenterat, vilket blir stil en stor nackdel enligt kravspecifikation. Den är också 

svårbedömd vad gäller sina ergonomiska egenskaper. 

 

Tanken bakom Koncept E var att frångå det annars böljande och följsamma former 

som ofta återfinns hos skalstolar, för att på så sätt skapa en unik och tilltalande stol. 

Den blir dock likt koncept A, något svårtillverkad. De kanter som bildas i stolen 

skapar också möjligen obehag vid sittning. Sitsytan blir även ojämn undertill vilket 

gör att det blir svårt att anpassa den för ett fyrbensstativ om sarg ska gå längs med 

sitsen, det går men då behöver du antingen forma sargen så att den följer kurvaturen 

alternativt låta den vara rak. En rak sarg gör att ett luftutrymme bildas som inte blir 

särskilt attraktivt ur en estetisk aspekt. 

 

Koncept B, det vinnande konceptet enligt matrisen. Har en relativt enkel tillverkning. 

Vid formpressning har den en generös radie mellan sits och rygg vilket bör göra att 

den obehindrad för en sådan tillverkning. Den kan relativt enkelt varieras mellan 

pelarstativ och fyrbensstativ, vid fyra ben måste dock främre sarg smalna av, d v s du 

kan inte göra främre och bakre sarg i samma längd om stativet ska följa stolens 

former. Stolens form är enkel men tilltalande och lever verkligen upp till 

benämningen generisk. 

 

Koncept D rankad nummer tre, har en böljande form i sin sits men blir inte så 

svårtillverkad eftersom att kurvaturen eller radiera är stora. Däremot så blir den 

svårare att anpassa för just fyrbensstativ av samma anlednings som i koncept E. Jag 

har valt att inte gå vidare med stolen då mitt arbete måste begränsas samt om den 

kurvaturen tas bort som finns i sitsen så faller konceptets kärna. Jag upplever dock 

formen som tilltalande och den ser bekväm ut. 

 

Koncept F upplever jag som en mycket bekväm stol, den har en hög rygg där du får 

stöd högt upp likt en arbetsstol. Stolen känns passande för konferensmiljö. Den kan 

enkelt varieras mellan olika stativ tack vare plan sits. En annan nackdel är liten radie i 

dess böj mellan sits och rygg. Den böljande formen där ryggens bredd minskar gör 

den dock avancerad att klä med ett tyg. 
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4.2.8 Bearbetning av koncept 

Koncept B har fått ökade dimensioner, från 400 x 400 x 400 mm (sitsdjup, maximal 

bredd och rygghöjd) till 450 x 450 x 450 mm. Eftersom att den var i det minsta laget 

mått-mässigt. Detta påverkar dock inte utseendet annat än att stativet ser mindre ut, då 

alla mått ökades proportionerligt. 

 

   
Fig 22. – Bearbetat Koncept B. 

 

 

Koncept F har fått ett ökat mått där ryggens bredd var som smalast så att den blir 

enklare att klä med tyg. På bild presenterad i fyrbensstativ. 

 

 
Fig 23. – Bearbetat Koncept F 1. 
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Fig 24. – Bearbetat Koncept F 2. 

 

Koncept F i annan vinkel. Sits är tänkt att fästas i de tvärgående stagen. 

 

4.2.9 Koncept scoring 

   Koncept B  Koncept F  

Urvalskriterier Vikt Bedömning Summa Bedömning Summa 

Lätt att tillverka 20% 4 0,8 3 0,6 

Tillsynes bekväm  15% 3 0,45 4 0,6 

Fungerar med olika stativ 10% 4 0,4 3 0,3 

Tilltalande form 10% 3 0,3 4 0,4 

Enkel / Generisk form 10% 5 0,5 3 0,3 

Anpassad för olika kroppstyper 10% 4 0,4 3 0,3 

Lätt /Flyttbar 10% 3 0,3 3 0,3 

Hållbar /robust 10% 3 0,3 2 0,2 

Funktionell /flexibel 5% 3 0,15 3 0,15 

Total     3,6   3,15 

Ranking     1   2 

Utveckla?     Ja   Nej 

 

 

 

Resultatet blev jämt och båda koncepten är intressanta, Koncept B kommer att gås 

vidare med då det blev det vinnande även i detta test. Ytterligare kommentar till 

koncept F’s bortval är att den kan upplevas för klumpig när den får en större tjocklek 

vilket blir ett faktum när den kläs med tyg. Samt att den inte faller under ramarna 

”enkel” produkt på samma vis som den andra. 
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4.2.10 Stativskisser 

Stolen ska gärna gå att kunna levereras i flera olika stativ. Största skillnaderna blir 

mellan fyrbensstativet och pelarstativet 

 

Pelarstativ i sig kan se lite olika ut t ex ha hjul, eller stå på ett så kallat kryss. 

Skillnaderna i denna undergrupp påverkar dock inte infästning av skal och ben. Det 

finns däremot en större skillnad mellan fyra ben och pelarstativ. Vid fyra ben hamnar i 

regel infästningarna längre ut mot skalets kant på undersidan, medan vid pelarstativet 

så blir infästningarna mer centrerat. Detta av naturliga skäl eftersom att man väljer att 

göra infästningarna så nära stativet i sig som möjligt. 

 

Skissning av pelarstativ av kryssmodell. 

 

 

  

 

Ett kryss bestående av tre ”fötter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett kryss bestående av fyra ”fötter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samt ett kryss bestående av fem ”fötter” 

 

 

 

 
Fig. 25 – Fotskisser. 

 

Desto färre fötter på ”krysset” ju längre bör varje fot vara för att fortfarande vidhålla 

en bra stabilitet för stolen.  

 

Jag valde att gå vidare kryss med fyra fötter.  

 

Tre fötter valdes bort på grund av det kräver mer längd på varje fot för att det ska få 

samma stabilitet samt att det kan upplevas för experimentellt.  
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Fem fötter i krysset är bortvalt eftersom det kräver lite mer material samt att formen 

kan upplevas som mer rörig, då det tillkommer ytterligare en fot.  

 

 
Fig. 26 – Stativ i perspektiv. 

Stativet som togs fram 

 

Fötternas tjocklek och bredd minskar i storlek ju längre ut från dess mitt för att 

minska på materielmängd och vikten samt att det får en estetisk betydelse, det 

minskar även risken för att snubbla eller att personen slår emot om själva formen 

ligger lägre ner mot golvet. För att krysset ska kännas lite mjukare har en radie 

applicerats på dess kanter. Fyrkrysset lever också upp till produktens önskan i 

kravspecifikation om enkelhet och upplevs mer traditionellt än en exempelvis tre 

fötter. 

 

Fig. 27 – Stativ i frontvy.     Fig. 28 – Stativ i toppvy. 

Underredet eller stativet kommer att tillverkas i stål då det är en förhållandevis enkel 

tillverkningsmetod, inte alltför dyrt och framförallt är det hållbart och tål slitage väl, 

vilket är en förutsättning för möbler i offentliga miljöer. 
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Efter undersökningar av andra produkter så kan det konstateras att själva 

infästningsplattan på toppen av pelarstativet bör vara av ca ett A4-pappers storlek. För 

att infästningen ska få tillräcklig motståndskraft att hålla emot den vikt som sker när 

person använder och sitter på stolen.  

 

Hur nu än stativet utformas så är själva stolen relativt okänslig mot detta eftersom att 

skalet är utformat efter att kunna vara flexibelt för just olika stativ och infästningar. 

Av tidsskäl väljer jag att inte arbeta vidare med en massa skissförslag eller färdiga 

lösningar på olika stativ. Känsligheten ligger i hur stativ och stol matchar varandra d v 

s ett särskilt utseende kommer troligtvis se bättre ut än ett annat, vilket gör att ett 

specifikt stativ skapar den bästa helheten i totalupplevelsen mellan dessa två. 

 

Några tänkbara stativ till stolen i de fall man inte vill ha ett pelarstativ till stolen 

(förutom stol längst till vänster). Denna bild påvisar att stolen har möjlighet för olika 

stativ och är flexibel för vilket stativ som önskas. Man kan även göra stativ som är 

stapelbara eller konstruera armstöd som möjliggör upphängningsbarhet på bord, då 

formen på skalet tillåter det. 

 

 
Fig. 29 - Stativkoncept  
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4.2.11 Ergonomisk bearbetning av skal 

 

För att stolen ska få de rätta ergonomiska egenskaperna har jag använt mig av 

litteraturen Sittmöblers mått. Där författaren presenterar riktlinjer för ergonomi hos 

”stolar med fasta mått för sittande vid bord”. Anpassningen efter detta ska också 

hjälpa stolen att klara kommande tester hos standarder så som EN 1022: 2005 och EN 

16139: 2013.  

 

Eftersom att stolen är av fasta mått följs dessa riktlinjer för att så många personer som 

möjligt ska kunna använda stolen.  

 

Stolens sitsdjup har minskats från 450mm till 420mm då kortare människor annars 

riskerar att inte få ländryggsstöd samt en tryckande känsla mot knävecken. 

 

Den befintliga rundade framkanten i sits får stöd i boken och hjälper till att minska på 

tryck som kan skapas i människors lår. 

 

Stolens höjd har preciserats till 450 mm i stols framkant och sitthöjden längst in är 

ungefär 30 mm lägre än det i framkant så att sitsytan får en lutning och personen som 

sitter på stolen inte hasar av den.  

 

Skalet har tidigare varit rakt förutom i dess böj där sits blir till rygg. Skalet har nu fått 

ytterligare en böj för att ge ett bättre stöd för användarens nedre rygg. Stolens rygg är 

nu rak i 180 mm för att sedan övergå till i en lutning upp till ryggens topp. Då 

personen annars är benägen att sitta böjd framåt, vilket inte är en korrekt sittposition.  

 

Övriga mått har kontrollerats så att de överensstämmer ungefärligt med boken, 

Berglund beskriver att rekommendationerna kan frångås något. 
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Så här ser stolen ut efter måttförändringar som skett för att skapa en bättre ergonomi 

för användaren. Värt att nämna är att jag presenterar stolen i klädd form, 30 mm tjock 

d v s en ganska tunn stoppning. Jag väljer att göra det eftersom uppdragsgivarens 

önskan var att stolen skulle helst levereras klädd men att möjligheten om kund ville, 

skulle kunna få en oklädd stol. Men det ligger en prioritet mot att stolen ska komma 

som klädd. 

 

 
Fig. 30 - Bearbetat koncept vy 1. 

 

 
Fig. 31 - Bearbetat koncept vy 2. 
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4.2.12 Ritning 

Nedan presenteras en översiktsritning av stolen, med pelarstativ som exempel. 

 

 
Fig. 32 – Ritning.  
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4.2.13 Material och konstruktion 

Eftersom att produkten hinner nå till en konceptnivå i denna rapport kommer inte en 

detaljkonstruktion genomföras eller beskrivas. Stativet kommer att vara av metall. 

Stativets fäst genom islagsmutter som sitter i det formpressade träet där skruv 

förbinder stativ och sits samman.  

 

Enligt Kenneth Österlin bör tre faktorer tas hänyn till vid vad av material hos en 

produkt. Vilka egenskaper produkten bör ha, t ex lätt, böjlig, starkt, miljövänlighet. 

Den andra faktorn är om de önskade formerna går att tillverka i det material man tänkt 

sig, går det att få tillräckligt noggranna mått, kan delar sammanfogas, kan 

ytbehandling ske, vad blir tillverkningskostnaderna och kan man utnyttja materialet 

väl etc. Den tredje faktorn är om materialet kan levereras inom budget och tidplan. 

Standardkvaliteter och dimensioner är något som underlättar (Österlin, 2010, s. 146).  

 

Materialvalen i skalet kommer att falla mellan trä och plast. Då material som kan 

uppfylla de tre faktorer som beskrivits ovan.  

 

Trä är ett lätt, styvt, starkt, miljövänligt samt ett förhållandevis billigt material. Det 

har en god hållfasthet i förhållande till vikten jämfört med andra material. I det här 

fallet är det inte ett massivt trä utan ett laminerat trä (Swerea / IVF, 2002). 

 

Vid plast är det lämpligt att använda formsprutad tillverkningsmetod. Majoriteten av 

den plast som tillverkas på detta sätt är av termoplast polymerer (Plastportalen, u.å).  

 

Plast är lämpat att använda som material i en möbel vid exempelvis dubbelkrökningar, 

alltså en mer komplex form. För att formspruta måste ett unikt verktyg tas fram. Det 

verktyget är relativt dyrt och för att det ska bli lönsamt krävs att man tillverkar stora 

serier. Styckpriset har däremot en moderat kostnad och kan jämföras med en 

formpressad träprodukt (Plastportalen, u.å). 

 

I och med att min form på skalet inte har så pass hög kvalitet är därför ett trämaterial 

mer motiverat att använda.  

 

Ett laminerat ”träskal” består av skiktlimmade faner som pressas i en förutbestämd 

mall för att få sin rätta kurvatur.  Processen för att genomföra detta kallas 

formpressning och är en vanligt förekommande metod inom möbelbranschen. 

Formpressningens fördelar är att den klarar av att skapa relativt komplexa former. Det 

laminerade fanerets egenskaper och funktion är beroende av träets egenskaper i sig 

och hur träet har hanterats från stock till färdig produkt (Blomqvist, Johansson, 

Sandberg, 2013, s. 549-550). 

 

Total tjockleken hos det skiktlimmade träet kan tänkas bli ca 12, 5 mm om sju 1,5 mm 

används plus två stycken yt-faner av 1 mm. Eftersom att trä förenklat sagt är, ett 

”levande material”, så använder man så kallat spärrfaner vilket betyder att man 

placerar ungefär halva mängden av de sju faner i tvärsgående fiberriktning Det 

förhindrar att skalet förlorar sin form efter formpressningen, utan spärrfaner riskerar 

den formpressade produkten att bli skev av träets dragspänningar. Det trä som ofta 

används är av bok eller björk (Blomqvist, Johansson, Sandberg, 2013, s. 552).  
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Själva skalets kontur får de rätta konturerna med avskiljande bearbetning eller 

skärande med hjälp av t ex CNC-fräsning. Med rätta konturer menas den avsmalning 

som bildas mot skalets främre sits och ryggens topp. Skalet kan sedan ytbehandlas för 

att tåla påfrestningar om stolen ska levereras oklädd. Ska den vara klädd limmas ett 

polyeter eller kallskums material på som också är skuret för att passa stolens former, 

man sveper ofta  också en s k vadd runt om polyetern innan tyget träs på som sedan 

blir det enda synliga materialet. 

 

Vid montering av fyrbensstatvit kommer troligtvis en plastdistans att placeras mellan 

sits och stativ. En sådan distans fästs med fördel i sitsen så att förbandet blir mer 

stabilt och en viss dämpning tas upp vid sittandet. Utan den riskerar skruven och 

sitsmaterialet att ta upp för mycket spänningar så att infästningen släpper. Den plana 

ytan ligger mot sits och i den halv-cirkulära formen fästs på själva röret. Skruv tillförs 

sedan från rörets undersida, genom distans och upp till sits. 

 

 
Fig. 33 - Plastdistans för fyrbensstativ. 

 

För fästning av pelarstativ i sits behövs en större fästbricka monteras. Ungefärliga 

mått 300 x 200 mm. De mindre hålen möjliggör förband mellan bricka och sits. De 

större urtagen har gjorts av materialbesparingsskäl. Av samma anledning har brickan 

dess speciella konturutseende istället för en rektangelformad bricka. Det bör ju dock 

analyseras hur stora urtag man kan göra för att brickan inte ska ge vika när den 

påfrestas av last. Vilket i sig är beroende av tjockleken som man vill ha minsta 

möjliga. 

 
Fig. 34 - Fästbricka för pelarstativ. 
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I stativets ändar finner vi ändavslut av plast eller gummi för att stolen ska stå stadigare 

och förhindra förslitning av golvets yta som stolen står på.  

 

 

4.3 Produktens budskap 

Produkten ändamål, hantering och verkningssätt. 

Man förstår utan tvekan att det är en stol och är till för att sitta på. Eftersom att den 

har en ganska allmän och igenkännbar form från andra stolar.  

 

Produktens egenskaper och kvalitet. 

Det kan ju variera från person till person i vad man ser som karaktäristiskt hos 

produkten men ett generaliserande svar är att produkten känns inbjudande tack vare 

att den har inga direkt avskärmande ytor och stolen har en mjuk och följsam form. 

Risken med en för ”mjuk” upplevelse hos en sådan här produkt tycker jag är att den 

kan tappa sin särprägel. Jag anser dock att den har en god balans mellan det 

följsamma som fortfarande har en distinkthet i sig. Vilket kan vara mer passande i 

professionella och offentliga sammanhang eftersom att det inte får upplevas att det 

blir för avslappnat. 

 

Uppmaning till användning 

Uppmaningen till användning är att stolen ska upplevas som estetiskt tilltalande, den 

ska se och vara skön i sin komfort. Det är ju svårt att bedöma om andra personer 

tycker den är vacker eller inte men jag tror ju i varje fall att den inte är avskräckande i 

alla fall. Den upplevda komforten genom att bara se på produkten tror jag är positivt 

inställd, tack vare det som nämndes tidigare men sin följsamma form och ganska 

mjuka detaljer. 

 

Att identifiera ändåmål, produkttyp, produkt ursprung och samhörighet 

När stolen står på det pelarstativ som jag tagit fram så är det ju tveksamt om personer 

kopplar det till just konferensmiljöer, absolut dock som besöksstol i ett väntrum eller 

liknande. Men använder du ett annat stativ t ex ett fyrbensstativ eller ett pelarstativ 

med hjul på så blir stolen mer passande för just konferensrum.  

 

Produkten ska också gärna kunna gå att kopplas till det företag som tillverkar 

produkten. Lanab AB vill arbeta med simpla produkter, det ska inte vara alltför 

utstickande utan formerna ska vara enkla och harmoniera med sin omgivning. Stolen 

lever upp till de faktorerna och därför finns en god chans att man kan se en koppling 

mellan just företaget och stolen.  
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Fig. 35 – Koncept med fyrbensstativ. 

 

 

5 Analys 

Syftet är att ta reda på hur en konferens- och besöksstol idag bör utvecklas, som ska 

vara och upplevas som en tillförlitlig basprodukt för offentliga miljöer. Nyttan med 

detta arbete är att samhället hela tiden behöver nya och utvecklade produkter då våra 

behov och kunskaper om vårt samhälle och ny teknik förändras över tiden. 

 

5.1 Vilken typ av utformning och egenskaper är viktiga 

för en konferens- och besöksstol idag? 

 

En produkt ska framförallt vara anpassad till sin situation och fylla de rätta behoven. 

Hos en stol innebär det att den är välanpassad till rummet, syftet den ska fylla och att 

den har de rätta funktionerna. En stol kan inte uppfylla allt. Tillexempel kanske inte 

den bästa komforten är möjlig samtidigt som en stol ska ha en väldigt låg vikt.  

 

En konferensstol och besöksstol idag ska framförallt vara bekväm och äga de rätta 

ergonomiska egenskaperna och att den tillåter variation i sittställningar är av hög 

betydelse. Den får dock inte bli för otymplig och tung vilket kan bli en risk om man 

strävar efter hög komfort, utan den ska vara smidig, lätt och flexibel. Den ska vara 

genomtänkt och ha hög kvalitet i sin konstruktion och sitt material, så att den är 

slittålig och håller länge. Den får gärna vara anpassningsbar i sin uppenbarelse så att 

den är lättplacerad i många olika rum. Dess design får gärna vara ”tålig” för 

måttjusteringar och anpassningsbar för olika stativ, kunna levereras med armstöd och 

utan, kunna levereras klädd och oklädd, vara stapelbar och till sist upphängningsbar. 

Designen i sig får ju självklart gärna var unik, revolutionerande och tilltalande för sin 

målgrupp så att den skapar stort ”ha-begär”.  

 

Produkten får inte bli för enkel och intetsägande så att den försvinner bland 

konkurrenters produkter, det kan i sig också göra att rummet som stolen placeras i 

upplevs livlöst. 
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Det finns en sägen i möbelbranschen att en stol är det svåraste av alla produkter att 

designa, de uppräknade faktorerna och önskningar i föregående stycke som en stol bör 

ha tycker jag bekräftar denna tes, som om detta inte vore nog är stolen troligtvis något 

som finns mest av på marknaden jämfört med alla andra möbelprodukter. 

 

Men eftersom att det är en av de svårare möbelprodukterna att designa i och med att 

så många faktorer måste tas hänsyn till, både tekniska, sociala och psykologiska. Så 

anser jag att det tyder på att det finns luckor bland representerade produkter på 

marknaden. Även om man inte lyckas skapa något helt unikt så går det att göra 

någonting bättre än sina konkurrenter. 

 

Ska man skapa en riktigt bra produkt, så måste det också finnas begränsningar i hur 

och var den ska användas även om möbeltillverkarna har önskningar och krav på att 

produkten ska vara universal. Visst är det möjligt men en allt för stor bredd gör att du 

möbelns precision och kvalitet i regel att minskar än om man som designer eller 

producent smalnar av sig och begränsar dig. 

 

Har du en vald tillverkningsteknik, ta då reda på dess möjligheter så att du kan 

utnyttja hur produkten bör utformas formmässigt för bästa resultat. 

 

 

5.2 Hur bör stolens sits och rygg utformas det vill säga 

skalet, för att passa olika stativ och infästningar, få en 

låg tillverkningskostnad samt en god ergonomi? 

 

Tillverkningsaspekt 

För att få en låg tillverkningskostnad så bör du ju i första hand välja det material som 

är billigast att tillverka i men fortfarande kan leva upp till övriga krav i designbriefen. 

Ju enklare konstruktion/design som has är ofta synonymt med en låg 

tillverkningskostnad, i varje fall när det gäller trämaterial. Mer specifikt för en 

formpressad fanerskiva så innebär det att underlätta för bearbetningen av själva 

pressningen. Vilket sker genom att välja rimligt stora radier där skivan böjs, allt för 

små radier är svårare att böja och knäcker träets fibrer. Du bör också undvika många 

böjar då verktyget eller mallen som skivan läggs emot blir mer komplicerad.  

 

Radie skulle också kunna ökas något om tester visar på att det skulle vara 

tveksamheter vid tillverkningen utan att dess utseende påverkas nämnbart. Skalet har 

heller inga direkt svåra konturer som medför svår eller avancerad tillverkning vid 

fräsning. Ytterligare en faktor som jag försökte hålla mig till vid skissningen av skal 

var att skalet inte skulle böjas i mer än en dimension d v s krökt i två led som en sked. 

Då det medför att man måste använda sig av ett annat typ av faner som kallas för 3D-

faner. Det materialet har en högre kostnad än det vanliga faneret. Enligt sittmöblers 

mått är dock en skålad sitsyta att föredra ur ergonomisk synpunkt om möbeln inte är 

stoppad. Skulle så vara fallet att man upplever att ergonomin blir lidande så klarar 

ändå vanligt faner dubbelkrökningar av mindre slag. Man bör dock beakta att 

infästningarna då kan bli lidande som kräver relativt plana underlag. Det skulle dock 

kunna lösas med hjälp av specialanpassade distanser. Ett annat alternativ om man nu 
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inte vill ha stolen helklädd är att en sitsdyna tillförs och resten av möbeln har kvar sitt 

trämaterial synligt, då krävs alltså ingen skålning av sitsen.  

 

Samma sak gäller med ryggstödet som gärna får vara konkavt i den horisontella leden 

enlig litteraturen. Stolen som tagits fram i detta arbete har en plan form i den leden av 

tillverkningsskäl. Lösningen är att en stoppning av stolen kan ersätta den saknade 

konkava formen. Samtidigt har litteraturen inte ett starkt belägg för just den riktlinjen 

vilket kan göra att man undgå just den principen, åtminstone göra egna tester för att 

kontrollera om det är lämpligt eller inte med en plan form.  

 

Vad gäller stativen så ser jag inget annat material än metall som lackas eller kromas. 

Det hade varit möjligt att ta fram ett fyrbensstativ i trä men jag ser inte det som ett 

gott val i detta fall. Träet är ju inte lika tåligt som metall och klarar inte av exempelvis 

kantstöttningar som kan uppstå eller fukt på golv. En benstomme i trä blir ju större 

också rent formmässigt i sina dimensioner av hållfastighetsskäl, vilket leder till en 

tyngre och klumpigare möbel. En sådan benstomme måste också monteras och 

limmas för att sedan lagerhållas någonstans och då är metallstativen mer flexibla än 

träet i detta fall.  

 

Infästning för stativ. 

Generellt sätt så underlättar en plan sitsyta för alla typer av stativ och infästningar.  

Eftersom att det blir just plant när två plana ytor ligger emot varandra, om man utgår 

ifrån att även stativet är plant. Det ger en större stabilitet i infästningen men också en 

större frihet i var på sitsen som infästningen kan göras. Vilket är en stor fördel om 

man vill använda sig av olika typer av stativ till en och samma produkt. Annars 

behöver du lägga ner ganska mycket tid på att formge olika stativ som ska vara 

passande stolen, det ska fungera hållfasthetsmässigt, det kommer troligtvis blir dyrare 

eftersom du måste bocka stativets sarg om det ska följa en sits med kurvatur etc. 

Trä som materialval ger också stolen friheter att infästningarna kan ske under stolens 

hela sitsyta. Ingen större förberedelse konstruktion eller tillverkningsmässigt krävs för 

att olika infästningar ska kunna göras. 

Ytterligare en faktor som hade underlättat något men som har frångåtts av estetiska 

och upplevda användningsskäl. En rektangulär stol sits, med två lika långa kortsidor 

och två lika långa långsidor hade gjort det enklare att tillverka ett passande stativ om 

man vill använda sig av en sargkonstruktion. Vilket betyder att stålrören i det här 

fallet ligger längs med stolens kanter för att fästas i sits. I nuläget, med en 

avsmalnande sits måste göra två av fyra sarger i olika längder (bakre och framre sarg). 

Detta gäller dock enbart för stativ i just detta utförande.  

 

Varför skalet smalnar av är för att stolen får ett mer intressant formspråk, sitsen följer 

sin rygg, som också smalnar av. Avsmalningen ska också bidra till en ökad känsla av 

smidighet, lätthet och frihet vilket framkom under intervjuerna som viktiga 

parametrar, en konferens- och besöksstol bör ha.  

   

DFMA vill ju maximera tillverkningsbarhet och minimera tillverkningskostnad och 

skapa en högkvalitativ produkt. Det blir svårare att göra det fullt ut hos en produkt 

som kräver flexibilitet i sitt utförande eftersom att den inte får vara låst till en viss typ 

av lösning. Eftersom att du måste ta hänsyn till fler faktorer än hos en specifik 
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produktdesign, detta betyder att du måste göra avvägningar och finna något 

mellanting för att lösningarna ska bli brukbara hos mer än en lösning, i denna rapports 

fall och för stolens fall, att den är anpassningsbar för olika stativ. 

 

 

 

En god ergonomi 

Hur skalet bör och har anpassats för att leva upp till en god ergonomi har beskrivits 

mer utförligt under arbetets resultatdel. För den här stolen bör ergonomin vara god 

men den behöver inte vara den bästa i och med att stolen ska vara något simplare, en 

sittning i max fyra timmar. Så komforten behöver inte vara lika bra som i en stol du 

använder under en hel dag. 

 

Som tidigare sagt så går det inte att finna den perfekta ergonomin hos en stol som har 

fasta mått, d v s som inte är justerbar. Men det går att anpassa så att så många 

människor som möjligt får användning av stolen. Viktiga aspekter för god ergonomi 

är rätt sitthöjd, rätt sittdjup anpassat efter något kortare personer. Att stolen erbjuder 

ländryggsstöd. Sitsen framkant är något högre än bakre så att en vinkel bildas och 

personen inte upplever att han eller hon åker av stolen. En vinkel i rygg som gör att 

personen inte behöver sitta framåtböjd.  

 

 

Fig. 36 - Miljöbild av stolen. 
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I intervjuerna framgick att smidighet och lätthet var ett viktigt kriterie för en stol i 

konferensmiljö då det möjliggör en större frihet för deltagarna att variera sitt sittande. 

Om man ser till stolen visualiserad i en sådan miljö så ser jag goda möjligheter för 

personer att de upplever stolen på ett sådant sätt. Dock blir den ju som klumpigast i 

sitt pelarstativ med kryss. Ett pelarstativ med hjul eller ett fyrbensstativ är det 

lämpligaste för den här typen av miljön, medan ett ”kryss” är mer lämpade för 

väntrum och dylikt.  

 

 

6 Diskussion 

Att följa en kravspecifikation och försöka uppfylla de behov som kunden uppgett att 

han eller hon haft ger fortfarande inga garantier att produkten kommer att bli lyckad. 

Detta beskriver Kano som de behov som kunden själv inte är medveten om att hon 

eller han har, kanske kan du lyckas kartlägga några men långt ifrån alla behov. Ska 

man bli framgångsrik med sin produkt anser jag därför att man behöver chansa eller 

testa till viss del i sina val för att för att försöka presentera en produkt som fyller 

behov som varken vi eller kunden visste om. Sen så ska du ha som mål att försöka 

kartlägga så många behov och funktioner som kunden efterfrågar, då det självklart är 

till en större hjälp än om du är helt aningslös, förutsatt att underlaget du samlat in är 

någorlunda generaliserbart och utfört på korrekt sätt som går att omvandla till just 

funktioner hos produkten. Detta blir ju dock en avvägningsfråga eftersom att du inte 

kan samla in information under en för lång tid, eftersom att utvecklingsprojektet då 

blir för dyrt eller till och med att den information som du samlade in under ett tidigt 

stadium inte är gällande längre eftersom att marknaden har utvecklats och skapat nya 

behov.  

Det är inte svårt att skapa en komfortabel stol vilket är den här typen av produkts 

primära syfte (, i de flesta fall). Det är däremot svårt att skapa en komfortabel stol 

med hänsyn till framförallt ett tilltalande utseende och en begränsad 

tillverkningskostnad. Du måste som utvecklare hela tiden göra avvägningar, lägger du 

till eller drar ifrån av något betyder det att någonting annat ökar eller minskar. Det är 

därför det är väldigt viktigt att ha krav och riktlinjer in i ett sådant utvecklingsarbete 

eftersom att du kan gå tillbaka och jämföra med dessa för att avgöra vad som väger 

tyngst och är viktigast. Ju fler faktorer som måste tas hänsyn till desto svårare och mer 

komplicerat blir det. Vid många faktorer blir ett strukturerat arbete viktigt för att 

kunna göra projektet överblickbart. Vad gäller stolars form är det också svårt att skapa 

någonting unikt på grund av att det finns väldigt många sådana produkter på 

marknaden men också för att en sittmöbel har begränsningar i hur den måste vara för 

att den ska passa människans kropp. 

Nackdelarna med att en möbel ska kunna gå att varieras mycket blir ju att produkten 

behöver bli väldigt kompromissbar, i de flesta fall kommer då produkten att tappa i 

antingen kvalitet, funktion eller form. Det kan vara en flexibilitet gällande olika stativ 

men det kan också vara så att den ska kunna erbjudas i vissa olika mått eller till och 

med göras till en helt ny produkt, t ex en fåtölj kanske också ska lanseras som en 

barstol i företagets sortiment.  
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Ska en produkt äga hög flexibilitet av det här slaget krävs ett ganska stort förarbete 

och en analys i hur man utformar sin produkt, annars är det lät att produkten bara 

fungerar i just en specifik typ av konstruktion. Produkten behöver troligtvis vara 

ganska enkel för att kunna matcha olika infästningar. Ändrar du mått, t ex en större 

bredd eller höjd så kanske inte det fungerar av praktiska skäl om formen är för 

komplex, samtidigt som produktens kärna eller igenkännande riskerar att förstöras om 

proportioner ändras för mycket. Men eftersom denna stol är ganska simpel i sin 

utformning och konstruktion så är den lättare anpassningsbar och flexibel.  

Att flexibilitet är viktigt för en produkt och företags framgång beskriver Qingyu 

Zhang m.fl i forskningsartikeln Product concept and prototype flexibility in 

manufacturing: Implications for customer satisfaction. Företag utsätts för en allt 

större osäkerhet då förändringar i den globala konkurrensen, kundförväntningar och 

teknologi sker i en snabbare takt. Forskare och företagsledare påstår att flexibilitet är 

en nödvändig strategi som hjälper företag att klara av denna osäkerhet. Flexibiliteten 

ger företag möjlighet att möta en ökad variation av kundbehov utan överdrivna 

kostnader, tidsförlust eller minskad kvalitet (d v s prestanda).  Många företag 

fokuserar på flexibilitet i sin tillverkning och sina strategier (Zhang, Vonderembse, 

Cao, 2009. s. 143-159). 

 

Det finns dock ett behov av flexibilitet i produktutvecklingen, eftersom kundbehov 

och teknologi kan förändras radikalt under produktutvecklingen. Flexibilitet hos ett 

produktkoncept menas att man utvecklar designalternativ som gör att man snabbt kan 

utveckla en produkt som tillfredsställer kundbehov och konkurrera med andra företag 

(Zhang, Vonderembse, Cao, 2009. s. 143-159). 

Mer efterforskningar kring alternativa material hade kunnat göras. Vilket hade kunnat 

medföra andra former och konstruktioner hos produkter och möjligen en billigare 

produktkostnad. Samtidigt är möbelbranschen ganska traditionsbunden och utvecklas 

i ett långsammare tempo jämfört med andra branscher. Vilket gör att både tillverkare 

och kunder kan ha svårare att acceptera alltför radikala nyheter. Om man ser till 

marknaden och vad som erbjuds så dominerar trä, plast och metall som material i 

produkterna.  

Jag har inte funnit några direkta nackdelar med att använda trä som material för 

stolens skal utifrån de faktorer som undersökts, tillverkningskostnad, ergonomi och 

infästning av stativ. Men som produktutvecklare och formgivare måste du alltid ha ett 

helhetsperspektiv och utifrån egna erfarenheter kan jag nämna de nackdelar som jag 

ser.  

Stolen kan börja knarra något i sin böj när personer använder den. Framförallt om de 

växlar sittställning mycket, mellan bakåtlutande- och framåtlutande sittning. Vilket 

kan upplevas som irriterande.  

Det krävs en god kompetens av den som tillverkar skalet, bland annat rätt mängd lim, 

rätt värme, rätt tryck etc. Så att formen hos stolen blir beständig. Vilket betyder att 

vilken snickare som helst inte kan anlitas som leverantör. Utan gärna någon som utger 

sig ha just den specialistkompetensen.  

Ska stolen levereras oklädd och ytbehandlad krävs att träet ser helt och snyggt ut. 

Vilket ställer lite större krav på träets kvalitet och utseende. Vid klädnad spelar det 

dock ingen större roll hur sitsstommen ser ut eftersom att den förblir osynlig för 

brukaren. 



Diskussion 

56 

 

Jag hade velat genomföra en uppskattad kostnadsberäkning för konceptet för att 

validera en låg tillverkningskostnad. Det kräver dock data i form av materialpriser och 

tillverkningskostnad för varje komponent. Lanab använder sig av underleverantörer 

för alla komponenter och monterar egentligen bara stativ och sits för att sedan 

leverera produkten. Vilket betyder att jag inte haft tillgång till data om 

underleverantörers priser samt att examensarbetets omfattning gör att jag inte kan 

genomföra en sådan beräkning i min rapport. Det blir ju dock ett nära liggande nästa 

steg att göra just en sådan beräkning för produktens utveckling.  

Ytterligare iteration som beskrivs under min teoretiska bakgrund blir lämpligt att 

genomföra för konceptet och efter att en prototyp tagits fram för att få ökad funktion, 

tillverkningsbarhet o s v. Ulrich och Eppinger beskriver ju att DFM och DFA gärna 

genomförs i ett team av olika kompetenser eftersom en person inte kan ta hänsyn till 

alla faktorer samt innehar inte all den kunskap och fakta som krävs för att skapa bästa 

möjliga kvalitet till lägsta produktkostnad. Ulrich och Eppinger nämner också att 

ungefärliga uppskattningar och subjektiva bedömningar är accepterbart att göra i ett 

koncept gällande tillverkningsbarhet och tillverkningskostnad vilket jag också har 

gjort. 
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7 Metoddiskussion 

Konceptmatrisen som användes i designprocessen är ett bra verktyg, då den bidrar 

med objektiva och strukturerade beslut som åskådliggör vad som är viktigt att ta 

hänsyn till och på så sätt välja bästa konceptet. Koncepturvalsmetoden bör dock ses 

just som ett verktyg och inte en absolut sanning eller vara något som hindrar ens 

arbete. Det kan ju vara så att man har valt ut kriterier med för lite eftertanke eller som 

helt inte stämmer överens med vad man vill uppnå. I mitt fall upplever jag dock att 

kriterierna valdes med eftertanke, med hänsyn till kravspecifikation, funktionsanalys 

och från respondenternas svar i intervjuerna. 

Matrisen ses bäst lämpad att använda när man är mer än en person, när flera designers 

eller konstruktörer arbetar tillsammans för att ta fram en produkt. Som ensam designer 

riskerar man fortfarande att bli partisk i t ex hur man poängsätter även om man har 

som mål att vara objektiv och realistisk. I grupp blir konceptmatrisen också ett bra 

verktyg för att göra slut på eventuella meningsskiljaktigheter. Jag tror också att 

konceptmatrisen kan vara till en större nytta när man arbetar med mer avancerade 

produkter än en stol, en produkt som exempelvis har många fler funktioner och 

sambandsfaktorer som måste klaffa med varandra. Jag menar inte att matrisen har 

varit överflödig eller meningslös i mitt designarbete men personligen hade jag likväl 

kunnat argumentera i ord varför jag väljer att gå vidare med ett visst koncept. Vilket 

jag också gjorde till viss del men i mindre skala än om jag inte haft matrisen. Matrisen 

bidrar ju dock med numerisk fakta som möjligtvis kan vara enklare att ta till sig och 

tvingar designern att inte utesluta eller förvränga konceptens möjligheter. 

Vad gäller användningen av litteraturen Sittmöblers mått så vore en uppdatering av 

boken inte helt fel då den utgavs senast 1988. Överlag så borde dock de ergonomiska 

riktlinjer som Berglund presenterar vara giltiga, då han ofta ger ett spann av mått som 

riktlinjer och inte ett specifikt, eftersom att alla människor är olika. Det är svårt att 

säga om normen har ändrats, i så fall borde vi människor blivit något större 

kroppsmässigt.  

 

7.1 Validitet 

Intervjuerna som gjordes gav ett bra underlag för det kommande designarbetet. Det 

gav aktuell marknadsinformation, hur personer använder besöks och konferensstolar 

samt vad som är önskvärt hos dessa. Frågorna som ställdes var ofta samma men några 

frågor ändrades beroende på respondentens profession. Varför samma frågor ställdes 

till olika personer var för att få en större bekräftelse på att det som sades kunde 

generaliseras. Frågorna behandlade inte bara konferensstolar i sig utan hade en bredd 

som behandlade en större kontext som stolar ingår i. Detta för att för en större insikt i 

vilka faktorer som är viktiga att tänka på när en ny produkt utvecklas för den här 

typen av miljö, närmare bestämt besöks- eller konferensmiljöer. 

Intervjuerna skedde personligen på företagen där personerna arbetar med undantag för 

en intervju som skedde via telefon. Jag anser att alla tre intervjuer vidhöll en god 

kvalitet. Enstaka svar från respondenterna kan ha svävat iväg något och behandla 

något som inte varit intressant för arbetet, vilket jag möjligtvis kunde ha styrt mer i 

mina frågor. Samtidigt ville jag inte få alltför begränsade svar, en bredd möjliggör 

också att datainsamlingen kan generaliseras i högre grad. 



Metoddiskussion 

58 

 

Överlag fick jag fram god information av denna metod som bekräftade 

kravspecifikationen och en del fakta kunde också användas för att lägga till en del 

önskvärda funktioner som produkten skulle ha. Jag anser att dessa personers svar har 

en hög giltighet då alla tre har arbetat inom möbelbranschens ramar under en lång tid 

som ger dem en gedigen erfarenhet. 

Designprocessens som verktyg och metod har varit nödvändig för att utveckla ett 

koncept. Att designprocessen valideras har skett i det iterativa arbetet där de lösningar 

som uppkommer värderas efter specifikation och riktlinjer som man har.  

 

7.2 Reliabilitet  

Intervjuerna skedde m h a inspelning och transkriberades i efterhand. Inspelningen 

möjliggjorde att svaren kunde presenteras korrekt utan missförstånd.  

Det krävdes en förförståelse av mig som student i form av att utforma frågor som 

respondenten kunde besvara och gärna ge väl utförliga svar. Jag anpassade frågorna 

något beroende på respondentens yrke.  

 

Jag ser designprocessen som reliabel då den bygger på designteorier och utgick ifrån 

de utgångspunkter som var viktiga för arbetet.   
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8 Slutsatser och rekommendationer 

 

Stolen kan finjusteras ytterligare framförallt i dess utseende och ergonomi. Det kan 

också vara så att förslagen på stativ behöver ändras beroende på tillverkningsmetod. 

Det är önskvärt att bygga en prototyp för att provsitta, se produkten i verkligheten för 

att bilda sig en god helhetsuppfattning. Att ett arbete med små detaljer behöver göras 

kommer också att visa sig i prototypframtagandet då allt inte kan förutses eller 

beräknas med hjälp av CAD – modeller och presentationsbilder i form av renderingar.  

 

Möjligt att man vill göra ett hål i skalets ryggslut för att förhindra att smuts och 

dammansamlingar bildas. Ett sådant hål kommer dock självklart att påverka möbeln 

avsevärt i flera avseenden. Hållfastigheten kan komma att påverkas beroende på 

hålets storlek och det kanske behöver vara ett relativt stort hål för att det ska vara 

effektfullt. Det blir ytterligare ett tillverkningsmoment. Klädnaden av stolen försvåras 

och fördyras. Ergonomin påverkas. Till sist så påverkar det stolens utseende i hög 

grad, vilket inte behöver vara negativt men bör analyseras då produktens upplevelse 

förändras. Jag ser det som mer rationellt att inte tillföra ett hål i stolen då låg 

tillverkningskostnad är en viktig prioritet för produkten. Hade någon annan faktor 

varit tyngre så hade det däremot varit en rimlig dellösning att tillföra hos produkten. 

 

Vill man nu ha ett ”hål” så är det ju egentligen mer rationellt att använda sig av en 

traditionell stolskonstruktion som har en naturlig skiljelinje mellan sits och rygg. 

 

Armstöd kan vara en framtida önskan av valbart tillbehör för stolen. Det kan 

konstrueras på lite olika vis antingen som en integrerad del i stolens stativ eller som 

separat komponent som fästs i sits. Skisser och tester på vad som blir den bästa 

lösningen ur tillverkningsbarhet och det estetiska uttrycket bör göras. Ytterligare en 

faktor är att även armstöd bör följa vissa riktlinjer och måttangivelser för att ge en god 

ergonomi. 

 

Fundera på om man verkligen vill erbjuda stolen i oklädd form, i så fall kanske man 

bör titta på ett så kallat 3D-faner för att kunna forma stolen i två dimensioner. Samt 

forma det rätt enligt ergonomins principer.   

 

Överlag anser jag att arbetet har tagit fram ett gott produktkoncept där en bra grund 

har lagts som möjliggör att processen kan fortgå och produkten så småningom 

färdigställas.  
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Figur 6. Egen illustration, konferensrum 2. 

Figur 7. Egen illustration, mötesrum. 

Figur 8. Egen illustration, väntrum. 

Figur 9. Egen illustration, utbildningssal. 

Figur 10. Egen illustration, moodboard 

Figur 11. Snurr- och tippstativ. Chair parts online, 

http://www.chairpartsonline.com/26-premium-chrome-chair-base-kit-w-tilt-

mechanism/ (Hämtad 2015-04-23). 

Figur 12. . Sammanställda ideskisser 1. 

Figur 13. . Sammanställda ideskisser 2. 

Figur 14. . Sammanställda ideskisser 3. 

Figur 15. Egen rendering, koncept A. 

Figur 16. Egen rendering, koncept B. 

Figur 17. Egen rendering, koncept C. 

Figur 18. Egen rendering, koncept D. 

Figur 19. Egen rendering, koncept E. 

Figur 20. Egen rendering, koncept F. 

Figur 21. Egen rendering, sammanställda koncept. 

Figur 22. Egen rendering, bearbetat koncept B. 

Figur 23. Egen rendering, bearbetat koncept F 1. 

Figur 24. Egen rendering, bearbetat koncept F 2. 

Figur 25. Egen illustration, fotskisser. 

Figur 26.  Egen rendering, stativ i perspektiv. 

Figur 27. Egen rendering, stativ i front vy. 

Figur 28. Egen rendering, stativ i topp vy. 

Figur 29. Egen rendering, stativkoncept. 

Figur 30. Egen rendering, bearbetat koncept vy 1. 

Figur 31. Egen rendering, bearbetat koncept vy 2. 

Figur 32. Egen illustration, ritning av stol 

Figur 33. Egen rendering, plastdistans för fyrbensstativ. 

Figur 34. Egen rendering, fästbricka för pelarstativ. 

Figur 35. Egen rendering, stol med fyrbensstativ. 

Figur 36. Egen rendering, stol i miljö. 
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10 Bilagor 

 

Personlig intervju 2015-04-22 – Krister Jonsson, Produktutvecklingschef, 

Materia AB 
 

Vad tycker du gör en produkt högkvalitativ? 
 

Hög kvalitet tycker jag är att man har ärliga material, inget hokus pokus, bra grejer 

som håller länge. Att man designar och konstruerar produkter på ett sätt som gör att 

de håller sig fräscha länge, t ex att man designar på ett sådant som undviker att 

produkter blir lätt skitiga eller nötta av användning. Material som i sig är hållbara och 

vidhåller hög funktion är ju självklart i sig väldigt viktigt också.  

 

Vad anser du göra att en produkt är värd sitt pris? 
 
Om man utgår att man finns på en konkurrensutsatt marknad så handlar det om för 

företag att leverera någonting mer än sina konkurrenter, bättre pris, bättre kvalitet, ett 

bättre varumärke, ett bättre material. För produktutvecklingens del i det hela så 

handlar det om att bygga in så mycket smarta lösningar som möjligt som är 

kostnadseffektiva vid tillverkning.  

 

Hur anser du att man bör förena ergonomiska aspekter i en produkt? 
 
Beroende för sitt ändamål behöver produkten anpassas efter det, sittning i tio minuter 

då räcker det troligtvis med en pall, ett möte i tio timmar ställer högre krav på komfort 

och sittriktighet. Sittmöbler överlag anser jag dock alltid ska vara bekväma och kunna 

sitta i på ett bra sätt, Utan bra funktion faller resten av produkten helt platt i mina 

ögon. För att integrera ergonomi i produkterna så finns det vissa teoretiska fastlagda 

mått och korrelationer som en produkt bör ha, tex sitthöjd och vinklar. Dock så 

bygger vi ofta prototyper och testar dem för att kunna justera vad som behöver 

förändras konstruktions och formmässigt för att skapa en bekvämare produkt.  

Att finna den perfekta ergonomin är dock väldigt tidskrävande, produkten måste ju 

också komma ut på marknaden efter en viss tidpunkt för att bli lönsam.  

Ergonomin måste avvägas med en rad andra faktorer, framförallt kanske dess 

estetiska tilltalande, en produkt som ser hemsk ut kommer ingen att köpa och en 

produkt som inte går att sitta i kommer heller ingen att vilja ha.  

En sittmöbel kan aldrig passa alla i alla hänseenden vid alla tidpunkter.  

 

Hur skulle du beskriva ett bra konferensrum ur ett allmänt perspektiv? 
 

Det finns ju även olika slags konferensrum som har olika syften. Beroende på syftet så 

ska det möbleras därefter. Vilka slags människor använder rummet 

 

Vilka produkter måste finnas i rummet och vilka hör inte dit? 
 

Jag upplever att det ibland blir lite för mycket teknik i rummen. Jag tror mer på det 

enkla så att kunden själva kan anpassa sin produkt hur han eller hon vill ha det.  
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Hur upplever du att dina kunder använder sina konferensrum? T ex hur länge i 
sträck?  
 
Trenden är att företag sitter mer och mer i möten. Men den mer ergonomiska stolen 

har man på sin arbetsplats trots att du använder den mindre än stolen i 

konferensrummet. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Konferensrummet har på så 

sätt blivit lika mycket arbetsrum som den plats du sitter på när du arbetar ensam.  

 

Hur stor är önskan av flexibilitet för rummet? D v s att det finns möjlighet att enkelt 
möblera om eller frigöra ytor. 
 
Det finns ibland önskemål om det. Jag ser dock personligen inte att det sker särskilt 

ofta utan handlar mer om ett försäljningsargument. I praktiken har man ev. köpt in 

eller konstruerat en sämre produkt för möjliggöra flexibla funktioner som inte har 

särskilt stor eller ofta användning. I produktutvecklingen är det väldigt lätt att man 

börjar tillföra en massa funktioner till en produkt som egentligen kanske inte fyller 

något större behov, vilket leder till en dyrare produkt när den egentligen kunde gjorts 

billigare. 

 

Så ommöblering och flexibilitet för just konferensrum är inte ett särskilt stort behov. 

Däremot kan behovet finnas i rum så som utbildningssalar eller åhörarrum, där man 

snabbt vill kunna anpassa för en större grupp människor. 

Flexibilitet att du kan anpassa produkten vid beställning kan dock vara en fördel så att 

du kan anpassa till kunden, det handlar då om färg, ytbehandling, tygval, ben & karm-

alternativ, olika slags längder och bredder etc.  

 

Blir det lätt trångt? Mycket stolar, dåligt med benutrymme etc. 
 
Svårt att säga då det är beroende på kunden.  En del inredningsarkitekter tycker att det 

är mycket viktigt med yt-effektiva möbleringar medan andra vill ha ”större” möbler. 

Lokalerna ute hos företag kan variera, i storstadsregionerna har företaget generellt sätt 

mindre lokaler med tanke på en högre kostnad för hyran, det gör ju att det kan bli 

något trängre i dessa rum. 

 

Hur skulle du vilja beskriva en bra konferens/besöks – stol? Vilka egenskaper och 

funktioner bör den ha? 

 
Bekväm att sitta i. Äga de rätta ergonomiska egenskaperna. Den ska vara en 

storsäljare, den ska vara snygg i framförallt kundens ögon, den ska vara 

kostnadseffektiv. Produkten i sig ska upplevas mer värd än vad den kostar, det glappet 

ska man försöka göra så stort som möjligt.  

 

Hur bör dess form och utseende vara? (t ex Smälta in, utstickande, elegant etc?) 
 

Jag ser gärna att produkten står ut och är ett utropstecken i rummet, så att man ger 

stolen en ordentlig karaktär. Ibland kan det vara effektivt att ge en produkt en 

”gimmick” som gör att produkten bli ihågkombar. Däremot om stolen repetereras 

väldigt många gånger i ett och samma rum så kan det upplevas som störande om 

stolen har ett formspråk som är väldigt livligt. En stol kan därför vara väldigt trevlig 
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att se på som solitär men blir alldeles ”för mycket” när man ställer in en mängd av 

samma produkt i ett rum.  

 

Hur skulle du beskriva skillnaderna mellan en modern stol idag från en äldre stol 10-
15 år tillbaka? 
Framförallt det visuella som skiljer, färg- och materialval. Möjligtvis att stolarnas 

form var mer mastiga, tyngre och rejälare för tio år sedan.  

 

Vilka material är populära för konferensstolar av skalmodell? 
 

Helklädda möbler med polyeter i, själva klädnaden är väldigt blandad mellan olika 

slags tyg och läder. Stativ och karm i metall belagt med krom. Trädetaljer kommer 

mer och mer som inslag i möblerna.  

 

Hur viktigt är det med lättskötta material och har du några exempel? 
 

Lättskötta material och en utformning i möbeln som gör det enkelt att städa.  

 

Finns det några generella utformningar hos skalstolar som underlättar vid tillverkning 
så som du ser det? 
 

I plast så formsprutar vi dom i ett stycke, och där har du ju större friheter vad gäller 

stolens form. Se till att välja rätt material för rätt utformning. En simpel stol finns det t 

ex ingen användning att göra i plast, då träet är billigare. Två kurvaturer gör det 

krångligare att klä också, d v s en dubbelkrök i materialet.  

 

Vilken faktor vinner oftast av kvalitet, form och pris? 
 
Det är ju beroende på vilken kund man riktar sig mot. Vi som företag vill dock gärna 

framhäva våra produkters funktioner, kvalitet och design. 

 

Telefonintervju 2015-04-16 – Lisa Palmér, Inredningsarkitekt och 

avdelningschef, Cederwall arkitekter AB 

 

Hur skulle du beskriva ett bra konferensrum ur ett allmänt perspektiv? 
 

Lagom stort för sitt ändamål. Storleken för konferensrum varierar det kan vara ett litet 

eller stort. Rummet bör vara anpassat för rätt mängd personer som ska vara där.  

Ett behagligt klimat är viktigt så att personerna vill vistas i rummet, ex på behagligt 

klimat är att rummet upplevs snyggt, trevligt och ljust. 

Det är viktigt att utrustning finns tillgänglig så att funktionella saker fungerar 

Grupp på fyra, anpassat,  

Behagligt klimat 

Bra utrustning 

 

Informellt möte eller formellt möte? 
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Palmér tror inte att möbeln och konferensrummet alltid behöver upplevas strikt 

formellt för sitt sammanhang och verkligen andas ”arbete”, utan att ett möte kan ske 

under mer avslappnande former i en soffa eller dylikt. Detta är dock från fall till fall 

och har man möte med en styrelse på ett företag bör man nog förvänta sig att mötet 

sker under mer strikta och traditionella former vilket även bör avspegla sig i rummets 

interiör som man befinner sig i. Slutsatsen är alltså att olika rum har olika typer av 

status och representerar olika saker. 

 

Vilka produkter måste finnas i rummet och vilka hör inte dit? 
 

Vill gärna ha något att sitta på. Viktigt att internetuppkoppling finns. Bord. 

Hur upplever du att dina kunder använder sina konferensrum? T ex hur länge i sträck? 

  

En hel dag, 08:00-17:00, med mindre pauser. Jag tror inte att en möbel kan uppfylla 

allt. 

Om vi ser till det nya som är inne nu med aktivitetsbaserade arbetsplatser, så finns det 

många olika typer av rum, en produkt kan inte lösa allt. Kontor och arbetsplatser 

förändras och blir mer flexibla.  

 

Blir det lätt trångt? Mycket stolar, dåligt med benutrymme etc. 
 
Dålig planering i så fall Då är det för mycket stolar i rummet eller vad det nu kan 

vara. En bra planering ska kunna lösa att det inte blir trångt.  

 

Min uppdragsgivare hävdar att inredningsarkitektens/säljarens svåraste uppgift är 
att finna rätt stol till kund? Håller du med? Varför/ varför inte? 
 

Ja det är olika beroende på kunden. Man måste känna av kunden.  Vad är det för 

företag och vad vill de få ut av sina produkter. Vissa föredrar stolar som är mer 

liknande kontorsstolar med snurrfunktion och hjul etc., medan andra företag tycker att 

det blir för oroligt och ser stökigt ut med den typen av produkter.  

 

Hur skulle du vilja beskriva en bra konferens/besöks – stol? 
 

Ganska lätt, så att den är flyttbar, smidig, bekväm, man ska kunna sitta på lite olika 

sätt och röra sig. Så att man inte känner sig ”fastklistrad som i en bil”. Man blir lite 

otålig om man sitter en längre stund i en stol vilket göra att man vill kunna ändra 

sittställning något. Armstöd/karm har inte så stor betydelse om det finns eller inte.  

 

Hur bör dess form och utseende vara? (t ex Smälta in, utstickande, elegant etc.?) 
 
Stolen får gärna vara utstickande och representera sitt ändamål. Det är ju lite olika 

beroende på stolens form om det är exempelvis en skola eller ett styrelserum, eller en 

gammal miljö kontra en ny miljö. Det kan dock vara effektfullt att sätta in en ganska 

extrem produkt i en gammal miljö eller tvärtom. 

Tycker du att det finns många stolar som är intetsägande och som försvinner i 
mängden? 
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Ja det finns otroligt många stolar som påminner om varandra. Jag ser inte att jag 

saknar någon typ av stol i dagsläget. Men så dyker det upp en ny stol på marknaden 

som man inte visste fanns och man fastnar verkligen för den. Samtidigt så åldras 

produkter och vi behöver byta ut dom av både funktionella och estetiska skäl. Vad vi 

upplever som ”snyggt” förändras väldigt fort.  

 

Hur skulle du beskriva skillnaderna mellan en modern stol idag från en äldre stol 10-
15 år tillbaka? 
 

Materialet krympt, lite smäckrare, mer klumpiga möbler 

Dagens möbler känns lite smäckrare, materialet har krympt lite, stolarna förr upplever 

jag var något klumpigare. 

Vilka material är populära för (formpressade) konferensstolar? 

Också väldigt beroende på sitt sammanhang. Idag kan ju samma stol oftast varieras 

som oklädd, helklädd eller delvis klädd, där du har ett annat material på stolens 

baksida etc.  

 

Hur viktigt är det med lättskötta material och har du några exempel? 
 

Det är såklart väldigt bra om det är så men kanske inte alltid ett krav. I skol eller 

vårdmiljöer finns ofta stora hygienkrav och det är viktigt att vi enkelt kan rengöra och 

det tål mycket slitage. Så det är beroende på hur stolen nyttjas och används. 

 

Vilka typer av ben brukar kunden föredra? Vanliga? Medar? Pelarstativ med hjul? 
 
Medar dämpar akustiken och det blir mycket tystare än stolar med fyra ben. Medarnas 

nackdel är stolen blir lite klumpigare och det kan vara mer svårstädat.  

Personligen tycker jag inte att medar är särskilt snyggt heller, men det är väldigt 

populärt ute i Europa.  

 

Upphängningsbara konferensstolar? 
 
Det är inte särskilt vanligt, i så fall är det mer skolmiljöer men inte i ett konferensrum 

 

Vilken faktor vinner oftast av kvalitet, form och pris? 
 

Jobbar jag mot en kommun är pris och funktion de allra viktigaste faktorerna. 

Hos en privatkund är det varierande. 

För min egen del som inredare när jag söker en produkt så letar jag efter en funktion 

som fyller det behov som den behöver tillfredsställa. När jag hittar ett antal stolar som 

uppfyller den funktionen och övriga krav så väljer jag den stol som jag upplever som 

mest estetiskt tilltalande. Så jag som inredare framhåller framförallt utseende och 

funktion i kombination. Jag som inredningsarkitekt ser ju oftast en stor skillnad hos 

snarlika produkter medan en kund kan bryr sig inte så mycket annat än priset. 

 

 

Vilken är din favorit-konferensstol på marknaden? 
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Nej inte direkt men jag gillar Åke Axelssons stolar. Jag gillar About a chair från Hay, 

den är bra för att den är lätt, snygg, det är ett bra pris, och den fungerar i många olika 

utföranden.   

 

Vilken har du projekterat/sålt flest gånger? 
 

Jag försöker variera mig ganska mycket och hitta nya produkter. Men en produkt som 

jag använt ganska mycket är Lammhults produkt Spira. Den är bra för den är stapelbar 

och väldigt varierbar. 

 

Vad är den största anledningen till att man byter ut sina befintliga stolar (eller hela 
inredningar) på ett företag? 
 
Vid flytt är det ofta att man byter sin inredning.  

 

Ser du själv några brister i befintliga konferensstolar på marknaden idag? 
 
Det finns många dåliga produkter på marknaden, några faktorer som kunder kan klaga 

på är att stolen är obekväma, dålig rygg, tunga att förflytta, att de börjar knarra kan 

vara ett irritationsmoment.  

 

Personlig intervju 2015-04-27 – Leif Svensson, säljare, Input Interiör AB 

Jönköping  
Hur går det till när du säljer era produkter? 
Vid uppsökande verksamhet, kollar jag på ett byggkort, vilket projekt är på gång, vad 

för typ av byggnad, kontakta rätt person på det företaget,. Bokar ett besök och 

presenterar input, vilken bredd av produkter vi har. Konsten är att läsa av vilket typ av 

företag det är och vilken typ av kunder de vänder sig mot. Hitta inredning som ligger i 

samma linje som företaget representerar. Vad vill kunden ha funktion, estetik? Kan 

man förena båda är det självklart en fördel. 

 

Är varumärken viktigt både för dig och kunderna? 
 
I den högre digniteten, Lammhults kan t ex arbeta på en produkt i tre år innan den 

släpps, en sådan produkt varar i en längre tid, vill kunden senare komplettera med 

ytterligare produkter om ett antal år så finns möjligheten att göra det till skillnad mot 

exempelvis Ikea som arbetar i en lägre prisklass och produkterna får en kortare 

livslängd. 

Om exempelvis en skola behöver produkter så förväntar dom sig att produkterna ska 

hålla i 25 år. Köp och släng produkter fungerar mindre bra i offentliga miljöer. Vi 

ställer krav på att produkterna är testade samt även att tyget är en hög kvalitet, tyg 

mäts i Martin Dale hemsektorn har 20 000 medan vi kräver 50 000 i off miljö. 

 

Vad anser du göra att en produkt är värd sitt pris? 
 

Prisvärdhet är i relation till funktionen (i form av god komfort), estetik och livslängd. 

 

Hur skulle du beskriva ett bra konferensrum ur ett allmänt perspektiv? 
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Beror på storleken och sammanhanget, i ett längre möte bör mycket bra 

kringutrustning finnas för att kunna genomföra mötet, gärna att du kan variera dig 

mellan projektor och skriva på tavlan. För att ett möte ska vara lyckat måste du skilja 

dig från mängden och få till ett intressantare möte. 

 

Ett rum som är av mer statisk karaktär ska ha ett stort konferensbord. Sköna stolar, 

gärna med snurr och gung-funktioner. I mindre rum finns oftast ingen större anledning 

till att kunna ha flexibla produkter. Det flexibla konferensrummet, som oftast handlar 

om lite större rum c a 10 x 15 m ska vara enkelt att möblera och ta undan etc. På 

konferensstolen tycker jag att en fällbar skrivbordsskiva kan vara bra också. 

 

Tycker du att flexibiliteten gör att vi tappar på övriga funktioner och estetik? 
 

Jo möjligtvis men man måste alltid fråga sig vad som är viktigast. Vill vi ha en mer 

traditionell interiör så är möbler som är mer gedigna och har en hög dignitet mer 

lämpade, möbler med massivt trä etc. Företag som har en framåtanda tycker jag också 

ska avspegla sig i deras möbler.  

 

Produkter som inte hör till ett konferensrum? 
 
Ja exempelvis när man ställer in en soffgrupp som ändå alla inte kan sitta i. Det 

handlar då mer om att pryda konferensrummet. Detaljer som vissa glömmer som man 

vill ha kan vara ett skåp där du kan förvara kontorsmateriel, en talpulpet, 

mörkläggningsgardiner mm. Det är viktigt att finna produkter som kan fylla ett behov 

så att konferensrummet blir och upplevs som smidigt. 

 

Någon produkt som du saknar på marknaden? 
 

Nej inte direkt vi har ett väldigt stort sortiment, däremot när jag åker ut till en kund så 

presenterar jag bara några få. Jag blir dock alltid förvånad när jag åker till 

möbelmässor och ser nyheter.  

 

Hur upplever du att dina kunder använder sina konferensrum? T ex hur länge i 
sträck? 
 

Komfort är alltid viktigt. I kyrkan där du har en gammal träbänk och sitter väldigt 

dåligt så får du svårt att koncentrerar dig på vad prästen säger och det är samma sak i 

ett konferensrum om komforten är dålig. Med hjälp av god komfort så ska du kunna ta 

till dig information i högre grad.  

 

Blir det lätt trångt? Mycket stolar, dåligt med benutrymme etc. 
 

Inte när vi planerar, det finns givna mått för hur mycket yta som behövs. Vissa 

övermöblerar, luftighet är ganska skönt. Vi anpassar möblerna efter rummen. Har du 

ett trångt konferensrum så kanske där många personer behöver kunna använda på 

samma gång kanske du får gå ner lite i komfort samtidigt som stolen är något mindre 

och ha en stol som är stapelbar. 

Det är också så att vi inte behöver ha statiska arbetsplatser på våra företag eftersom att 

vi idag arbetar mycket på olika platser, säljare är ute på mycket kundbesök osv.  Detta 
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leder till att vi inte behöver ha lika mycket möbler ute på företagen. Våra 

allmänutrymmen och sammanträdesrum har istället ökat. 

  

Hur stor är önskan av flexibilitet för rummet? Enkel ommöblering, frigöra ytor etc. 
 
Det måste vara enkelt och smidigt annars blir det ett statistiskt konferensrum. 

Flexibilitet kräver ofta fyra ben eller hjulstativ, det blir dock väldigt mycket ben. Har 

du inte användning för det är det smartare med ett större bord med två pelarstativ 

 

Upplever du att det är svårt att finna och sälja in rätt stol? 
 
Nej, det som möjligtvis är svårt är att finna just rätt stol, men säljaren behöver lyssna 

väl på kunden för att få fram rätt val av stolar.  

 

Hur länge har man sin interiör? 
 
Det beror lite på, vissa företag kanske vill följa någon trend med extrema färger osv 

och då blir i regel den typen av interiör inte lika långlivad som en interiör som är mer 

neutral. 

 

Konferensrummet som en maktsymbol? 
 
Ja i vissa fall, ofta beroende på vilket typ av samtal och företag det är. Ett 

teknikföretag tycker jag ska andas framåtanda och uttrycka tuffhet, kreativitet och 

flexibilitet. Arbetar företaget rakt igenom inom träindustrin så ser det ju inte så snyggt 

ut om man använder laminatskivor på sina bord utan ett massivt bord känns i det fallet 

mer genuint.  

 

Hur skulle du vilja beskriva en bra konferens/besöks – stol? 
 
Gärna armstöd samt att det är klätt, snurrfunktion så att du kan vrida dig och 

kommunicera eller lyssna, lutningsfunktion, hög komfort med dyna men inte för mjuk 

så att man sjunker ner och blir varm. Inte för smala stolar då vi alla har olika 

kroppsförutsättningar.  

 

Stol för 1-4 timmar: Kanske att snurr ej behövs, vanlig stol med ben eller medar. Har 

du med så medför det en viss svikt i stolen som är skön. 

 

Ekonomen: viktigt att vi inte kommer upp i föra höga prisnivåer kontra budget 

Vaktmästaren: jag vill inte skruva, vill ha kvalitet 

Lokalvårdaren: Inte för tunga och opraktiska, medar kommer jag inte åt med svabben. 

För att möta dessa tre: Fyra ben, lätt stol, smidig, ej för dyr.  

 
Hur bör dess form och utseende vara? (t ex Smälta in, utstickande, elegant etc?) 
 

Utstickande= ofta kortare livslängd, men är man beredd att förnya sitt kontor och vill 

vara i framkant så är det rätt alternativ 

Längre tid= tidlöst, neutralt 
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Hur skulle du beskriva skillnaderna mellan en modern stol idag från en äldre stol 10-
15 år tillbaka? 
 

En modern stol idag, hjulstativ, gärna gung, flexibel stol, ge människan frihet m h a 

stolen. Jag tror att man tar tillvara på personalen och vill få dom mer delaktiga idag. 

Konferenssittningen ska därför möjliggöra mer delaktighet och det är mer rörelse och 

frihet i mötet. Därför får inte stolen vara för tung och statiskt. Flexibel möbel skapar 

därför delaktighet.  

 

Populära material för just skalstolar? 
 
Österbymo, ånga och tryck, 2 dimensioner, ask, bok, Man måste se till att få till 

formpressningen bra så det inte spricker. Mycket helklätt. Jag vill tala för svensk 

kvalitet, standard och möbelfakta. Om Svensk produktion ska överleva på sikt 

gentemot Kina anser jag att fler måste trycka för den svenska kvaliteten. Jag vill 

kunna se kunden i ögonen om några år. Det snabba mötet=naken träsida. 

Ibland kan en trämöbel upplevas mjukare och mer komfortabel än en klädd.  

En möbel med klädd sits och trä i rygg kan vara väldigt bekväm så länge du format 

träet på rätt sätt. 

 

Lättskötta material? 
 

Ja framförallt mot landstinget. Det ska då vara lättskött och avvisande mot bakterier, 

där är exempelvis skinn inte ett alternativ. Man har också som en väv över 

kallskummet på möbeln. Vilket gör att du inte behöver byta ut hela möbeln om nu 

bakterier går in i produkten. Landsting har därför sina krav, andra företag har andra 

förutsättningar och riktlinjer. 

 

Generella klagomål på konferensstolar? 
 
Slitna, gamla, Klä om möbeln? Stommen är sliten. 

produkten har gått ur tiden, man har skapat en ny image d v s byte av estetiska skäl 

Någon kanske har sålt en okomfortabel stol 

Man behöver byta ut möblerna för att rummet ska användas på ett annat sätt 

 

Värme/svett? 
 

Har du en möbel som är tätt och du inte får något luftinsläpp så blir det ju värmt. En 

möbel med polyeter där du sjunker ner är och blir omslutande blir du varm i. 

Kallskum och gärna luftinsläpp från sidorna (samt en bra cirkulation i rummet.) 

Luftkanaler, i form av hålbilder. 

 

Hur ska en konferensstol upplevas av dig som tillverkare för att du ska se den som en 
framgångsrik produkt? 
 

Produkten ska vara genomtänkt och upplevas ha hög kvalitet, den ska vara hållbar 

över tid. Hur företaget levererar är viktigt har jag en gång använt mig av någon som 

slarvar vill jag inte jobba med den fabrikanten.  Fungerar det bra mellan mig 

(återförsäljare), fabrikant så gör det att kunden också blir nöjd 
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Vilken faktor vinner oftast av kvalitet, form och pris? 
 

Jag vill inte sälja produkter som inte erhåller en tillräckligt hög kvalitet bara för att 

kunden vill ha ett bra pris, men självklart varierar det hos kunden vad som är viktigt 

och vi har produkter som varierar i vad de levererar. 


