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Abstract 

This project was specified by the need of developing a new writing tablet to the chair 
Ana, owned by SB Seating AB (SBS). The product will offer a mobile writing 
surface. Due to a change in the chair base a new solution for the attachment to the 
base is needed. At the same time SBS want to renew the shape in affinity to the chair. 
 
The project was accomplished by pre-study, customer survey, conceptual design, 
strength calculations, and choice of material and manufacturing processes to meet the 
specification. 
 
The questions this project is to answer are: 
 
Is it possible to develop a mobile writing tablet to the new chair Ana? 
The possibility to develop a writing tablet to the chair Ana in at least two ways are 
shown by concept and product development. The result is affected by the chair using 
environments, attributes and develops process. 
How are the concepts semantic functions valuated in a designers view? 
To interpret how the design communicates with the user a model by Rune Monö was 
used to evaluate the products ability to describe, express, exhort and identify.  
Some parts of the concepts have semantic functions that communicate with the user. 
Functions are designed to make the usage apparent. The concepts can identify with 
the chair through choice of material, surface coating and shapes. 
 
The result of the project are two concepts made in CAD and their semantic functions.  
The concepts are now ready for prototyping and further testing for optimization.  

A conclusion is that the concepts reach requirements and communicate functionality 
to the users. The concepts have however been affected by attributes of the new chair.   
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Sammanfattning 

Detta projekt startade med att SB Seating AB (SBS) behövde utveckla en ny 
skrivbordsklaff till nya stolen Ana. Produkten ska erbjuda ett mobilt 
anteckningsunderlag. 
Eftersom stolens underrede förändrades krävdes en ny lösning på infästning. 
Samtidigt önskade SBS en förnyad modernare utformning med samhörighet till 
stolen.  
 
Projektet inleddes med att utföra förstudie och kundundersökning, för att ta fram en 
kravspecifikation. Sedan fortsatte arbetet med konceptutveckling, val av material, 
tillverkningsmetoder, hållfasthetsberäkningar samt CAD-ritningar. 
 
Frågorna som detta projekt ska reda ut är:  
 
Är det möjligt att utveckla en mobil skrivbordsklaff till den nya stolen Ana? 
Genomförd produktutveckling och framtagna koncept visar att det är möjligt att 
utveckla en skrivbordsklaff till stolen Ana på minst två olika sätt. Resultatet påverkas 
av stolens användningsområde, egenskaper och utvecklingsprocess. 
Hur värderas konceptens semantiska funktioner ur ett designperspektiv? 
För att tolka hur utformningen kommunicerar med användaren användes Rune Monös 
förklaringsmodell, där koncept utvärderas efter dess förmåga att beskriva, uttrycka, 
uppmana och identifiera. 
Det finns detaljer i koncepten som kommunicerar med användaren genom 
formspråket. Funktioner som har utformats för att tydliggöra användningen. 
Konceptens identifiering med stolen kan ses genom materialval, ytbehandling och 
former. 
 
Resultatet av projektet är två koncept framtagna i CAD samt dess semantiska 
funktioner. Prototyper på koncepten kan nu tas fram för vidare belastningstester för 
optimering.  
Slutsatsen är att koncepten klarar av uppsatta krav och förmedlar funktionerna till 
användarna. Koncepten påverkats dock av den nya stolens egenskaper.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
I första kapitlet redovisas bakgrund, problembeskrivning, syfte, frågeställningar, 
omfång och avgränsningar för uppgiften. Avslutningsvis beskrivs rapportens 
disposition och hur arbetet är strukturerat. 

 

1.1 Bakgrund 
Företaget startades upp 2007 och tog namnet Scandinavian Business Seating (fortsatt 
benämnt SBS) 2008. SBS köpte upp svenskägda RH Form, norskägda HÅG och 
danskägda RBM som alla har varit privatägda och har lång tradition inom utveckling, 
produktion och försäljning av kontorsstolar. [2]  
 
Stolen Ana, som 1980 ritades av Thias Eckhoff för RBM, har framgångsrikt sålts i 
stora volymer och plastsitsen har tillverkats med ett och samma verktyg sedan start.  
[3] [4] Verktyget har nu slitits ut och behöver bytas. Detta gav SBS möjligheter att 
ändra på produktionsmetoderna för att förenkla stolens montering och sänka 
tillverkningskostnaden. Genom att samverka med tillverkningen av andra 
stolsmodeller i befintligt sortiment kunde synergier uppnås. Den nya konstruktionen 
på underredet innebar att benen och underplattan fick ett nytt utseende. Detta 
medförde bland annat nya lösningar på mobila tillbehör för Ana, vilket är bakgrunden 
till denna rapport. 

SBS önskar en ny utformning på Anas skrivbordsklaff – se figur 4 i kapitel 3.2.2 - 
genom två koncept. Dessa mobila skrivbordsklaffar ska tas fram i 3D ritningar, vilka 
SBS ska kunna gå vidare med för möjlig produktion. [4]  

 

1.2 Problembeskrivning 
Utgångspunkten för den nya skrivbordsklaffen är den nykonstruerade stolen Ana. Den 
nya uppdaterade sitsen är utformad för att så långt som möjligt efterlikna den 
ursprungliga versionen medan underredet förändrats i högre grad. Underredet är 
omgjort för att utnyttja samma detaljer som SBS har till en annan stol inom sitt 
sortiment. Ytor som tidigare har använts för att stabilisera skrivbordsklaffen 
försvinner. En ny infästning är därför helt nödvändig där stabiliteten i skrivplattan kan 
bibehållas men på ett nytt sätt. Hänsyn för behov av tillbehör har inte gjorts vid 
utformningen av stolen och förberedande infästningar finns inte att tillgå. Stolens 
plats på marknaden som lågkostnadsprodukt innebär att utformningen av 
skrivbordsklaffen bör harmoniera såväl kostnadsmässigt som utseendemässigt. 
Utmaningen med att hålla nere kostnaden gör att lösningar på olika sätt bör förenklas 
vid produktionen. Hur detta kan ske i tillverkningsmetoder, materialval, detaljer med 
mera behöver noggrant analyseras. 

Den gamla versionen av skrivplattan har låg försäljningsvolym. Designen på dagens 
skrivbordsklaff är från 1980-talet och upplevs gammaldags. Utformningen saknar i 
dag viktiga funktioner. Nu har SBS tillsammans med designägarna ett önskemål om 
att de nya koncepten ska ha ett gemensamt formspråk med Ana och ett modernare 
utseende. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att ta fram två koncept på skrivbordsklaff till en 
uppdaterad version av stolen Ana. Arbetet innebär studier i hur ett framgångsrikt 
skandinaviskt möbelföretag arbetar med produktutveckling och förbättringsarbete, för 
att ge praktisk erfarenhet av produktutveckling. Eftersom produktutveckling är 
multidisciplinärt [5] kommer författarna att få kunskaper och förståelse inom områden 
som: produktutvecklingsprocess, kravspecifikation, idégenerering, semantik, sållning, 
tillverkningsprocesser, konstruktion och projektledning. 
Vidare ska författarna, med insikt av de erfarenheter utvecklingsprojektet på företaget 
ger, utvärdera aktuellt projekts utfall. 
 
Frågeställningar:  

 
Är det möjligt att utveckla en mobil skrivbordsklaff till den nya stolen Ana? 
 
Hur värderas konceptens semantiska funktioner ur ett designperspektiv? 
 

1.4 Omfång och avgränsningar  
Projektets omfång innebär att framställa två konstruktionslösningskoncept på 
skrivbordsklaff i 3D CAD. Tyngdpunkten kommer läggas på infästningen till stolen, 
vilket är den största förändringen från den ursprungliga stolen.  

Utifrån företagets marknadserfarenhet har en initial kravspecifikation upprättats där 
hänsyn tas till europeisk standard för sittmöbler samt hur företaget vill möta 
marknaden med produkten. Eftersom projektet är en utveckling och uppdatering av en 
ursprunglig produkt har SBS information om produktens kunder. Arbetet kommer 
därmed att utgå ifrån en kravspecifikation som tillhandhålls av SBS. För att 
underbygga och säkra att produkten tas fram efter kundens önskemål och för att 
verifiera företagets kravspecifikation, genomförs en studie av företagets kunder. 
Resultatet av denna studie och företagets kravspecifikation är projektets 
utgångspunkt. 

Förenklade lastfall kommer att genomföras, men inga fördjupade 
hållfasthetssimuleringar utförs i rapporten. För val av dimensioner och materialval 
kommer beräkning krävas och utföras för att erhålla en produkt som möter uppsatta 
krav. Sluttestning sker på framtagna prototyper och kommer inte utföras i denna 
rapport. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 innehåller ett teoretiskt ramverk där metoder och teorier beskrivs i tekniska 
och vetenskapliga termer, vilket gett stöd till de metoder som används i kapitel 3. I 
kapitel 3 redogörs för hur utvecklingsprocessen genomförs genom att beskriva 
genomförandet av olika metoder, beslutsprocessen till de två valda koncepten samt de 
beräkningar som krävs för materialval och dimensionering. 
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I kapitel 4 presenteras resultatet av genomfört arbete. Under kapitel 5 diskuteras 
analysen av resultatet på utfört arbete och tillvägagångssätt som ger svar på 
frågeställningarna. Kapitlet 6 avslutar rapporten med diskussion och slutsatser.  

Sedan medföljer referenser och bilagor som använts i rapporten.    
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2 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs utförandemetoder som används i framtagningen 
av skrivbordsklaffen. 

 

2.1 Produktidégenerering 
Enligt Roozenburg består produktutveckling av de två faserna produktplanering och 
utveckling där produktplanering innebär att ta fram produktidéer som överensstämmer 
med företaget och marknaden. 
Roozenburg och Eekels beskriver hur man finner nya produktidéer genom intern och 
extern research, inspiration av olika källor och att sedan utveckla de mest lovande 
produktidéerna vidare. [5] 
Tillvägagångssättet är: 
 
1. Att skaffa kunskap om marknad och kundbehov kan ge uppslag till nya 

produktidéer. Det sker under den strategiska planeringen när extern research görs. 
[5] Genom att undersöka möjligheter och hot på marknaden kan en lucka i 
marknaden utnyttjas. [6] 
 

2. Att ett företag har resurser i form av personal, logistik och monetära medel. 
Företagets kunskap om material, produkter, teknologier och marknad är viktigt. 
Genom att utvärdera företagets resurser och utreda styrkor och svagheter internt 
kan kunskap om företagets status erhållas. [5] 

 
3. Nya produktidéer kan komma genom studier av teknisk litteratur, tekniska 

rapporter, konferenser och kontakt med statliga institut. Även det egna företagets, 
utvecklings-, försäljnings- och serviceavdelning kan ge värdefull input till 
produktidéer. [5] 

 
4. Välja ut de mest lovande produktidéerna och utveckla dessa vidare. [5] 

 
Den yttre och inre researchen, det vill säga de två första stegen ovan, kan enligt Kotler 
göras genom en SWOT-analys. [6] 
  

2.2 Moodboard  
Moodboard är ett collage av bilder, materialprover, texter och texturer som ska bilda 
ett visuellt intryck av designen, användaren eller situationen. Metoden kan utföras av 
designer och klienter tillsammans för att skapa en dialog mot samma riktlinjer. 
Samarbetet är inget krav utan vanligt är att designern utför metoden själv. Collaget 
bör göras i större format, gärna A2 eller ännu större. 
Metoden utförs för att få inspiration och är bra att återkomma till då och då. [7] 
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2.3 SWOT 
SWOT är ett verktyg som används för att utveckla verksamheter eller produkter. Det 
görs en kartläggning på styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hot som finns 
externt och internt. Genom insamling av fakta gällande dessa kan beslut fattas och 
problem förutses i ett tidigt skede. [8]  
 

2.4 Semantik 
Ordet semantik kommer från grekiska där sema 
betyder tecken. [9] Semantik innebär teckenlära där 
tecken är något som överför ett meddelande. [10] 
 
Semantiska funktioner  
Rune Monö har utvecklat en begreppsapparat till 
hjälp för att beskriva en produkts semantiska 
funktioner. Detta är en vidareutveckling av Bühlers 
modell där han förklarar språkets semantiska 
funktioner genom orden beskriva, uttrycka och 
uppmana. Rune överför denna modell på 
produktdesign och kompletterar med begreppet 
identifiera. [10] 
 
Beskriva: Produkten beskriver fakta gällande dess hantering och användning, det vill 
säga produktens syfte.  Exempelvis ett cykelhjul beskriver att cykeln ska rulla.  
Uttrycka: Produkten uttrycker dess egenskaper genom form och material. Exempelvis 
en kudde som uttrycks mjuk.  
Uppmana: Produkten uppmanar till egenskaperna för produkten. Exempelvis vid 
övergångställen uppmanar en grön gubbe till att gå.   
Identifiera: Produkten identifierar sig i ett sammanhang. Exempelvis en produktfamilj 
som har format sina produkter med ett gemensamt formspråk. Exempelvis ett 
bilföretags modellprogram. [9] 
 
Dessa fyra begrepp beskriver hur produkten kommunicerar med användaren och 
genom att analysera en produkt efter modellen kan produktens semantiska funktioner 
synliggöras.  
Figuren - figur 1 - visualiserar hur en produkt kommunicerar med användaren. 
 

2.5 Konceptgenerering  

2.5.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för problemlösningar som ska generera nya idéer för att 
lösa problem. Metoden är mest användbar i grupper på 6-8 personer. I större grupper 
kan det hämma idégenereringen, då vissa tenderar att bli tysta och andra tar över. [11] 
Alla individers idéer ska uppmärksammas. Idéer kan väcka idégenereringar och ge 
andra deltagare inspiration till fortsatt utveckling av idéerna. Det är viktigt att det 
tillåts perioder med idétorka ibland, eftersom inspiration kommer och går.  

Figur 1.” Design as a process of 
communication, fritt efter Rune Monö 
1997” från föreläsningsunderlag av 
Lars Eriksson 
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Galna, roliga och spontana idéer ska uppmuntras för en bra utveckling genom 
brainstormingen. Idéerna kan bli mer realistiska efter diskussioner.  
 
Metoden består av fyra regler. 
 

1. En sekreterare ska utses för att underlätta att ALLA idéer blir nerskrivna. 
2. Framställ så många idéer som är möjligt. 
3. Galna, roliga och spontana idéer kan genereras till viktiga användbara 

koncept. 
4. Det är viktigt att inte bedöma värdet av en idé i detta skede. Kritik kan skada 

tankeflödet och därför ska inte någon bedömning göras.   [12] 
 

2.6 Konceptutvärdering och val  
Efter en ordentlig konceptgenerering är målet att hitta koncept som bäst uppfyller 
uppsatta krav. Varje koncept utvärderas och ges ett värde på hur bra produktkraven 
uppfylls, vilket senare möjliggör jämförelser.  
Johannesson nämner att det finns flera svårigheter med värderingen av 
kravuppfyllelsen för ett koncept. Dessa svårigheter är bra att tänka på när värdering 
och jämförelse av koncept utförs och kan uppkomma trots att en strukturerad metod 
används.  
Konceptets värde beror på många olika egenskaper och jämförelser. Värdering sker på 
egenskaper som skiljer i karaktär. Vissa av dessa egenskaper kan mätas kvantitativt. 
Andra egenskaper, exempelvis estetik, måste bedömas. Information om en 
konceptslösning kan saknas då beslut tas. Utöver dessa värderingsproblem värderar 
olika intressenter produktegenskaper olika. 
Urvalsbeslutet bör ske enhälligt i utvecklingsteamet eller åtminstone i samförstånd. 
Till hjälp i arbetet att komma fram till beslut om konceptval finns mer eller mindre 
strukturerade metoder. Exempelvis formaliserade regler, heuristiska regler, testning, 
listning av för- och nackdelar. I verkligheten sker även urval genom erfarenhet, 
intuition och känsla. För att jämföra konceptens sammanlagda värden används med 
fördel beslutsmatriser som elimineringsmatris och Pugh-matris. [7]  
 

2.6.1 Viktning  

Viktning är en metod för att prioritera de krav som ställs 
mot varandra. Genom att använda kraven i en 
tvådimensionell matris med både rader och kolumner, 
ställs kraven mot varandra och är kravet i raden viktigare 
än kravet i kolumnen markeras ett X i raden och O i 
kolumnen. Då alla krav har prioriterats, sammanställs 
resultatet genom att summera antalet X. Antalet X ger 
prioriteringsordningen. [13] - figur 2 - 

2.6.2 Elimineringsmatris (go/no-go)  

Modellen innebär uppställning av koncept i en matris mot de kriterier som produkten 
måste klara. Koncepten får ”+” eller ”-” beroende på om kriteriet är uppfyllt och ”?” 
om mer information krävs. Koncept som har ”-” på någon punkt elimineras direkt. 

 1 2 3 4 5 
1  x x x x 
2 0  x 0 0 
3 0 0  0 0 
4 0 x x  x 
5 0 x x 0  

 

Figur 2. Exempel på viktning. 
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Koncept med enbart ”+” går vidare i sållningen tillsammans med koncept som har 
både ”+”och ”?”, vilka utreds vidare. ”!” används för att visa att 
produktspecifikationen behöver kontrolleras och kanske ändras. [12] 

2.6.3 Pugh-matris  

För att sålla ut de bästa alternativen jämförs med fördel 
konceptlösningarna relativt. Genom att ställa upp en 
beslutsmatris enligt Pugh [7] ställs kriterier upp, vilka 
baseras på krav och önskemål på produkten. 
Konceptlösningarna jämförs med en referens vars 
egenskaper är väl kända. Referensen är vanligtvis en äldre 
egen produkt eller en konkurrents produkt. Varje 
konceptlösnings uppfyllande av kriterier jämförs med 
referensen dito och noteras med ”+” om uppfyllandet är 
bättre, ”-” om det är sämre och slutligen ”0” om kriteriet 
uppfylls lika bra. Nettovärdet för alternativen ger en 
rangordning av koncepten. Här bör man fråga sig om det 
finns bra dellösningar på de sämst rankade koncepten 
vilka går att ta tillvara på innan de sållas bort.  
Vinnaren/vinnarna i matrisen väljs ut och dess svagheter 
identifieras för att se om dessa går att förbättra. Det sker 
antingen med nya lösningar eller genom att ta tillvara 
lösningsförslag från utsållade koncept. [7] 
 
För att ta hänsyn till att de kriterier som ska uppfyllas är 
olika viktiga, kan en viktning av dessa göras. 
Parametrarna förs sedan in i beslutsmatrisen. Metoder för 
viktning beskrivs i kapitel 2.6.1. Dessa metoder för 
viktning är strukturerade men resultatet är oftast 
subjektivt. 

2.6.4 Gut feeling  

Metoden bygger på att en expert gör sitt utlåtande i de olika områdena samt en 
sållning angående vad som är genomförbart. Kompetensen på området är avgörande 
för hur pålitligt resultatet blir. Något av följande beslut tas. 

• Ja, det är genomförbart 
• Kanske att det är genomförbart 
• Nej, det är inte genomförbart 
• Möjligt, men måste utvecklas för att det ska vara genomförbart [12]  

 

 

Kriterium Alternativ 

ref 1 2 3 

Önskemål A    
 

Önskemål B    
 

Önskemål C    
 

Krav D    
 

Önskemål F    
 

Summa +    
 

Summa 0    
 

Summa -    
 

Nettovärde    
 

Rangordning    
 

Vidareutveckling    
 

Tabell 1. Pugh-matris. 
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2.7 Kundcentrerad kvalitetsutveckling (QFD) 
QFD är ett hjälpmedel för att översätta kundernas behov 
och krav till mätbara produktegenskaper. 
Produktegenskaperna bryts ner till konstruktions- och 
produktionsparametrar för att användas genom hela 
processen från produktutvecklingen till 
marknadsförsäljningen. Genom att använda QFD-modellen 
och därmed ta fram en prioritering av mätbara 
produktegenskaper tydliggörs kraven i ett tidigt skede. 
Denna framförhållning underlättar att rätt 
produktegenskaper utvecklas redan i konstruktionsarbetet. Arbetet att ta fram QFD 
bör sker i grupp, som är sammansatt av personer från olika avdelningar med 
varierande arbetsområden. 

Insamlingen av all data sammanställs och dokumenteras i ett så kallat QFD-hus. - 
figur 3 - I metoden går det att följa upp projektet och se vad konsekvenserna av 
ändringar har blivit. [13]  
 

2.8 Intervju 
Intervju är en grundläggande metod för att få information gällande vad människor 
tycker och tänker.  
”Det blir en samling av kunskaper gällande personers upplevelser, erfarenheter, 
värderingar, åsikter och drömmar, men också en förståelse för hur personer 
resonerar.”  [11, p. 471]   
När en intervju ska genomföras ska intervjuaren vara påläst på området och veta vad 
det är viktigt att samla information om, så att informationen är användbar vid 
sammanställningen. Det ska även framgå vad syftet med intervjun är, hur det ska 
dokumenteras och vad informationen ska användas till, samt när resultatet ska vara 
framtaget. 

En sammanfattning i slutet av intervjun är lämplig då båda parter får möjligheten att 
kontrollera att man har förstått varandra. [11] 

 

2.9 Design för tillverkning och montering (DFMA) 
Design For Manufacture and Assembly (DFMA) är en metod för att 
monteringsanpassa produkters detaljer och former. Det planeras vilken 
monteringsmetod som är kostnadseffektiv och lämpad för volymen. Alternativen som 
används inom industrin är manuell montering, flexibel automatisk montering (FAM) 
och stel automatisk montering (SAM) där SAM innebär en montering speciellt 
anpassad för en produkt medan FAM ställs om till olika produkter. SAM är därför 
mer lämpad vid högre volymer. 

Då en förbättring på redan framtagen produkt ska göras ställs frågor om detaljer kan 
elimineras, kombineras eller om detaljer måste vara rörliga. [1] 

 

Figur 3. Exempel på ett 
QFD-hus. 
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2.10 Prototyp 
Syftet med att ta fram fysiska prototyper kan variera. En mock-up ger insikt på hur 
produkten kommer att se ut med färger, ytegenskaper och form. En funktionsprototyp 
ger istället testmöjligheter och undersökningsmöjligheter på nya tekniska 
produkter/lösningar. Den kompletta prototypen är framtagen för serieproduktion och 
fältprovning. Att använda sig av funktionsprototyp eller komplett prototyp som metod 
är dyrt, resurskrävande och tidskrävande. [7] 
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3 Metod och genomförande 
I kapitlet nedan redogörs processen på genomförandet för att ta fram två koncept av 
skrivbordsklaff åt SBS. Processen omfattar förstudier, konceptutveckling, materialval, 
hållfasthetsberäkningar och tillverkningsmetoder. De slutgiltiga koncepten ska vara 
väl dokumenterade och efter överlämning av 3D-modeller i Solidworks ska SBS 
själva kunna gå vidare med sin process.    

 

3.1 Planering och upplägg 
Projektet strukturerades upp genom att lämpliga metoder för produktutveckling – se 
huvudrubrikerna i kapitel 3 - valdes och dess ingående moment fördes in i ett 
Ganttschema. De olika arbetsmomenten tidsuppskattades och fördes tillsammans med 
viktiga milstolpar in i schemat. Schemat visade de planerade start- respektive 
sluttiderna för varje arbetsmoment och gav en överblick i grova drag på 
arbetsstrukturen i projektet. Schemat kom att vara en vägledning som fick anpassas 
under arbetets gång. 
Gemensam plattform för projektet och dess dokumenthantering upprättades med hjälp 
av fillagring och dokumenthantering på molnlösningen Google Drive. Det skapades 
ett gemensamt konto där projektets alla dokument lades in och var lätttillgängliga för 
parterna som var delaktiga i projektet. Rapportdokument kunde redigeras online och 
ses av övriga medlemmar i realtid. Säkerhetskopior gjordes regelbundet för att säkra 
den flexibla hanteringen av dokument. 
 
Genom en organisering med allt material samlat på ett ställe gavs det möjligheter att 
gå tillbaka och kontrollera om något var oklart. Det gjordes en veckoplanering för 
anteckning av arbetet som ska göra den närmsta tiden. Uppkomst av nya 
arbetsuppgifter eller oklarheter som behövdes redas ut antecknades omgående.  
 

3.2 Förstudie 

3.2.1 Konkurrensanalys  

Genom att samla in information från konkurrenter via internetsökning och genom 
besök hos återförsäljare av skrivbordsklaffar gjordes en undersökning av vad som 
redan erbjöds på marknaden. Undersökningen gjordes förutom i syfte att ge kunskap 
om konkurrenter även för att ge inspiration till nya idégenereringar längre fram. 

Försäljningskanaler av skrivbordsklaffar till den skandinaviska marknaden 
undersöktes för att ta reda på konkurrensen på marknaden. För att erhålla ytterligare 
information om konkurrerande produkter, där tillverkande företagets eller 
återförsäljarens hemsida inte räckte till, togs kontakt via e-post. Exempel på detta var 
offertförfrågan för att få kunskap om priset ut till kund. 

Internetsökningar gjordes även på den internationella marknaden genom sökord på 
engelska. Detta gjordes för att kunna hitta trender och nya produkter som inte finns på 
skandinaviska marknaden ännu. 
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Resultatet av sökningarna på konkurrenter strukturerades upp efter egenskaper på 
stolens underrede, skrivytans utförande, infästningstyp och infästningsplacering. - se 
kapitel 4.1.2 - Presentation av bilder på konkurrenterna gjordes för att få en överblick. 
- se bilaga XV - 
Förutom andra skrivklaffar fanns risken att substitut löste samma problem som SBSs 
produkt men på ett annat sätt. Detta undersöktes genom att söka på 
konferensanläggningar och biosittningar på internet samt genom den kvalitativa 
marknadsundersökningen som beskrivs i kapitel 3.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.2.2 Analys av ursprunglig skrivbordsklaff 

Då stolen Ana redan var en etablerad produkt på marknaden så kunde information om 
användningsmiljö och kunder erhållas. En skrivbordsklaff kan funktionsmässigt delas 
upp i tre delar. En infästning till stolen, en skrivplatta som utgör underlaget som 
förenklar anteckningsförmågan för användaren, samt en led som ger möjligheten för 
användaren att vika undan skrivplattan när den inte används eller när användaren ska 
resa sig från stolen. Det gjordes en analys av ursprunglig skrivbordsklaff - figur 5 och 
6 - för att få en förståelse över vad skrivbordsklaffen hade för kundvärde och vad som 
kunde förbättras. En fysisk undersökning gjordes av en mindre testgrupp bestående av 
studenter för att få höra åsikter vid användandet av produkten. Det uppstod 
diskussioner allmänt om produktens för- och nackdelar.- se kapitel 4.1.3 - 

 

 

 

Figur 5. Visar ursprungliga 
skrivbordsklaffen monterad på stolen i 
användarläge. 

Figur 6. Visar alla delar på den 
ursprungliga skrivbordsklaffen. 

Figur 4. Viktiga konkurrenter. 
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3.2.3 SWOT-analys 

För att veta hur ursprunglig produkt fungerar på marknaden och hur väl SBS var 
rustad för att möta konkurrensen gjordes en SWOT-analys. Styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot listades upp. Försäljningsvolymer av produkten togs fram och 
tillsammans med konkurrentanalysen kunde en SWOT-analys göras. 

3.2.4 Moodboard  

Författarna sökte upp inspirerande bilder på möjliga mönster och former för att få 
idéer till designtänket och utformningen av skrivbordsklaffen. - se bilaga XVI -  De 
mest lämpade bilderna slogs samman till en moodboard. Samma process användes för 
att ta fram en moodboard gällande led och infästning. - se bilaga XVIII -  

Det togs även fram moodboards för att beskriva vad som angås vara Funktionellt 
vilket var tänkt att vara ledord i utvecklingen. - se bilaga XVII - 

3.2.5 Funktionsanalys  

För att identifiera vad som stärker och försvagar kundvärdet på skrivbordsklaffen, 
gjordes en funktionsanalys på vilka funktioner som författarna anser vara 
huvudfunktioner, tilläggsfunktioner och oönskade funktioner.  

För att få fram funktioner som produkten skulle kunna tänkas ha, 
analyserades behoven av funktioner genom att sätta sig in i 
användningssituationen.  

  

3.3 Idégenerering och sållning av 
konceptidéer 
Stolen var redan framtagen då projektet delades ut och det fanns 
inget fäste förberett för montering av en möjlig skrivbordsklaff. 
Initialt visualiserades möjliga infästningsområden på stolen 
genom att göra markeringar på en skiss. - se figur 16 i kapitel 4.2 - 

För att underlätta i arbetet delades skrivbordsklaffen upp i tre 
olika områden: infästning, led och skrivbordsplatta. Med uttrycket 
infästning menas här ram, grepp och i förekommande fall stag och 
fot. En första idégenerering för varje område gjordes enskilt under 
en kort tid för att sedan presenteras och diskuteras. Därefter 
itererades samma process till vidareutveckling av idéerna. 
Under denna del av idéstadiet uppmuntrades alla idéer oavsett 
genomförbarhet. Detta för att inte låsa tankarna och riskera en 
för tidig sållning av potentiellt nya bra lösningar eller idéer 
som kunde leda vidare till bra lösningar. 

Efter idégenereringen gjordes en första sållning genom att 
använda SBSs kravspecifikation och uppskatta lösningarnas 
genomförbarhet. - Se bilagor IV- 

 Figur 8. Visar nya stolen bakifrån. 

 

Figur 7. Visar nya stolen. 
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3.4 Presentation för ansvariga med efterföljande 
sållning  
Denna första konceptframtagning gjordes under tidspress 
 på grund av ett av SBS inplanerat möte med representanter till stolen Anas design. 
Under mötet skulle koncept på skrivbordsklaffen visas upp tillsammans med 
moodboard. - se bilaga XVI - De fyra koncept som gick vidare genom föregående 
sållning skissades upp inför mötet. - se bilaga I -    

Under mötet diskuterades att kravspecifikationen inte var tillräcklig för att beskriva 
begränsningarna i monteringen och användningen. Diskussionen handlade mest om 
skrivbordsklaffen ska användas ihop med armstöd och om stolarna ska kunna vara 
radkopplade med varandra vid montering av skrivbordsklaffen. Tillsammans med 
projektansvariga från SBS gjordes en andra sållning. En utvärdering gjordes muntligt 
för att få fram för- och nackdelar på koncepten och ej tillfredställande lösningar 
eliminerades. Endast ett koncept klarade de nya förutsättningarna som framkommit 
samt ett tiotal olika former av skrivytan genererades. Urvalet gjordes med hjälp av 
designägarna av stolen. - se figur 18 i kapitel 4.3.1 - 

 
Beslut angående radkoppling och hänsynstagande till 
armstöd togs senare av ledningsgruppen för Ana 
konceptet. - figur 9 -  

 

 
3.5 Utökad förstudie 

3.5.1 Kundundersökning 

Under projektets gång har krav och förutsättningar både tillkommit och ändrats. Efter 
mötet med norska designers och efter diskussion med handledare bestämdes det att en 
undersökning bör göras för att komplettera SBSs kravspecifikation. Detta för att ta 
reda på vilka funktioner och egenskaper hos produkten som var mest önskvärda.  

3.5.1.1 Befintliga kunder 
Det gjordes en kvalitativ undersökning av ursprungliga kunder. Detta gjordes genom 
telefonintervjuer och kompletterande mailutfrågningar. Urvalsunderlaget som 
undersöktes bestod av personer med stor kunskap av möbelmarknaden. 
Inköpsansvariga av möbler på konferensanläggningar, hotell samt inköpare på företag 
som var leverantörer av möbler. En lista på tidigare kunder av skrivbordsklaffen till 
stolen Ana togs fram. Kunder från listan valdes ut genom tips av en erfaren försäljare 
på SBS samt genom att välja kunder med störst inköp av den ursprungliga 
skrivbordsklaffen de senaste två åren. 

Figur 9. Tre radkopplade 
stolar. 
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3.5.1.2 Potentiella kunder 
Urvalet av potentiella kunder till undersökningen gjordes genom att med 
hjälp av en hemsida [14] ta fram större konferensanläggningar och hotell 
i Jönköpingsområdet som hade biosittning. - se figur 10 - Den 
geografiska begränsningen valdes på grund av övertygelsen att närheten 
till författarnas skola skulle ge fler respondenter. Frågor - se bilaga III - 
sammanställdes för en kvalitativ studie genom intervju över telefon. 
Öppna frågor valdes för att inte styra respondenten. Inköpsansvarig på 
respektive anläggning söktes sedan upp och blev utfrågad om medverkan 
i en intervju. Att inköpare valdes som respondent beror på att yrkesrollen 
ger ansvaret för vad som köps in samtidigt som dessa personer hade stor kunskap om 
den dagliga verksamheten. Efter varje intervju renskrevs anteckningar och slutligen 
sammanställdes intervjuerna till ett dokument.  

3.5.2 Produktegenskaper inför verifiering 

För att koncepten som valdes skulle vara de bästa framtagna koncepten användes 
Pugh-matriser. I metoden ingår en sållning utifrån viktade produktegenskaper. 
Egenskaper som berör skrivbordsklaffen eller någon av de ingående delarna listas 
nedan. Det togs fram frågor som berör egenskaperna för produkten. Denna lista blev 
underlag till framtida Pugh-matriser och QFD. Relevanta egenskaper för aktuell detalj 
väljs ut och viktas sedan mot varandra.  

Dessa egenskaper var: 

Användarvänlighet 
Är den lättförstådd och lätt hanterlig? 

Lätt att demontera (kund) 
Hur lång tid tar det att montera bort skrivbordsklaffen från stolen? Är det lätt att 
genomföra demonteringen? 

Estetik 
Är det en grafisk snygg modell? Tilltalar skrivbordsklaffen nya köpare? 

Ergonomi – kognitiv 
Går det att se att skrivbordsklaffen sitter som den ska och att den är fastmonterad på 
rätt sätt? 

Lätt montering (fabrik) 
Är delarna enkla att montera ihop? Underlättar utformningen på komponenterna 
felmonteringsrisker? Är monteringstiden kort? DFMA? 

Lätt montering (kund) 
Är den lätt att montera på stolen? Minimerar den arbetsskador belastningar? Är 
monteringstiden kort? 
(Detta är något som normalt inte berör användaren, utan sköts av personal.) 

Stabilitet 
Hur stabil är skrivbordsklaffen vid användning i alla påfrestningsriktningar? 

Figur 10. Biosittning 
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Säkerhet 
Är det någon klämrisk eller risk för skärsår vid användandet? 

Tillverkningskostnad 
Vilka tillverkningsmetoder kan användas? Hur många komponenter behövs? Är 
framtagningen av dessa komponenter dyr? Går det att använda standardkomponenter? 

3.5.3 Viktning inför QFD 

För att få användarnas synvinkel av vad som var viktigt på produkten, gjordes en 
viktningsmatris på kundkrav där användaren kan beröras. Viktningen gjordes efter de 
åsikter som framkom av kundundersökningen.  

1. Användarvänlig  
2. Estetisk  
3. Ergonomisk 
4. Lättmonterad på plats  
5. Robust konstruktion  
6. Säker 

Vid viktning innebär 1 det starkaste alternativet av de två egenskaperna som ställs mot 
varandra, 0,5 innebär att egenskaperna är jämbördiga och 0 är det svagaste alternativet 
av de två. 
Genom detta bildas en prioriteringsordning enligt användarnas önskemål som senare 
utnyttjades i QFD. För att få fram kundernas önskemål av produktegenskapernas 
betydelse vid viktningen gjordes en tolkning av genomförda intervjuer.  

 

 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  1 0,5 1 0,5 1 

2 0  0 0,5 0 0,5 

3 0,5 1  1 0,5 0,5 

4 0 0,5 0  0 0,5 

5 0,5 1 0,5 1  1 

6 0 0,5 0,5 0,5 0  

 

 

3.5.4 QFD  

Genomförandet av QFD började med införandet av kundernas önskemål på produkten 
samt resultatet av viktningen i huset. Därefter togs det fram lösningar på hur 
kundbehoven kunde uppnås genom olika egenskaper. Lösningarna ställdes sedan mot 
kundernas önskemål och poängsattes efter hur stark kopplingen mellan dessa var. 

Tabell 2. Viktning på prioriteringsordningen av användare. 
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Genom tecknen ▲=1, O = 3 och ʘ = 9. Resultatet från denna sammankoppling gav 
en bättre förståelse om vad som egentligen var viktigast för produkten. Det 
genomfördes också en jämförelse av den ursprungliga skrivbordsklaffen för Ana mot 
konkurrenter. Fem produkter som varierar i kostnad, produkttyp, utformning och 
enkelhet men som löser samma grunduppgift valdes ut. De två substituten, block med 
hård rygg och ett mindre skrivbord tillsammans med de tre skrivbordsklaffarna Mono 
light, Catifa 46 och Cameo RBM vilka var av samma funktion som Ana 
skrivbordsklaffen, fast i olika utformningar valdes. Gradering gjordes på alla sex 
produkter, från 0 till 5, på hur bra författarna ansåg att produkterna uppfyllde 
önskemålen. Genom att överföra poängen till ett diagram framgick det tydligare 
vilken produkt som var bäst på vad. Framställt diagram visualiserar luckor i 
marknaden som kan utnyttjas. 

3.5.5 Uppdaterad kravspecifikation 

En förnyad kravspecifikation skrevs där begränsningar av armstöd och radkoppling 
togs bort. 

 

3.6 Konceptutveckling 

3.6.1 Idégenerering och mötesdiskussioner 

Det gjordes en ny idégenerering och sållning eftersom ändringar i kravspecifikationen 
hade uppkommit. - se bilaga V - Fyra koncept på infästningar togs fram, vilka sedan 
visualiserades inför presentation. Koncepten ritades upp i ytmodelleringsprogrammet 
Alias Design och roterbara modeller visades upp på projektorskärm för att tydliggöra 
funktionerna och underlätta diskussion. - se figurer 20, 21, 22 och 23 i kapitel 4.5.1 -  
Koncepten presenterades först för produktion, sedan för inköp/försäljning och till sist 
över ett telefonmöte med brand manager. Koncepten diskuterades även kort på ett 
möte i Oslo mellan handledare Angelique, brand manager, avdelningschef och 
produktionschef. Åsikterna från möten sammanställdes i ett dokument - se bilaga VI - 
med för- och nackdelar med varje koncept. 

Efter sammanställningen från dessa möten diskuterades med handledare Angelique 
om hur arbetet med vidareutvecklingen av koncepten skulle fortgå. Beslut togs att gå 
vidare med koncept 1 och 4 - se figurer 20 och 23 i kapitel 4.5.1 -efter noga 
överväganden av mötesdeltagarnas åsikter. På grund av oklarheter i det tredje 
konceptets - se figurer 22 i kapitel 4.5.1 -funktion och svårighet för mötesdeltagarna 
att ta till sig konceptet togs även denna med för en vidareutveckling.  

3.6.2 Tillverkningsmetod rörbockning  

Ett möte bokades med Jörgen Åberg på Steelnova AB i Vaggeryd för att få en insikt i 
vad som var möjligt vid framtagning av konceptens infästning. På Steelnova 
undersöktes tillverkningsmetoder som kunde vara användbara för de koncept som 
hade tagits fram. Även alternativ på leder för koncept 1 diskuterades. Det gjordes en 
rundtur tillsammans med Jörgen på fabriken där han visade upp tidigare gjorda 
detaljer som visade olika tillverkningsmetoder. En del av dessa metoder kunde vara 
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användbara till koncepten. Kunskap inhämtades om bockningsradier, laserskärning, 
kostnader och rördimensioner. 

3.6.3 Prototyp 

För att visualisera och kommunicera idéer på hur olika infästningar 
kommer att se ut på ett snabbt sätt tillverkades en så kallad 
modelldocka. Genom att trä in en koppartråd i en slang kunde en 
böjbar arm skapas. - figur 11 -  
 
En enkel prototyp - se figur 24 och 25 i kapitel 4.5.3 - gjordes för att 
testa stabiliteten och monterbarheten för koncept 1. Ett rör kapades 
upp för att kunna placeras utanpå det främre stolsbenet. Vridning 
testades när röret hölls på plats manuellt. För- och nackdelar 
diskuterades. 

Även en enklare prototyp gjordes för koncept 3 för att ge en förståelse för greppkraft. 
- se figur 26 i kapitel 4.5.3 - 

3.6.4 Idégenerering på grepp av koncept 1 

För att låsa fast det benomslutande röret krävs infästning av något slag. I avsikt att 
hitta lösningar på problemet söktes olika snäpplösningar och gångjärnslösningar på 
hemsidor till företag som erbjuder infästningar och beslag. Även bildsökningar på 
internet användes för att hitta lösningar. - se bilaga XVIII - Idégenereringen gjordes 
genom att först skissa individuellt. Därefter följde diskussion. Till sist skissades - se 
bilaga VII - nya och förbättrade lösningar gemensamt under diskussion. Val av bästa 
lösning gjordes genom ”Gut feeling”.   

3.6.5 Analysering av koncept 1 

Beräkningar gjordes över materialåtgång och vikt på konceptet med 3 mm 
godstjocklek på grund av att tänkt godstjocklek (1,5 mm) inte hade tillräckligt hög 
vridstyvhet. Det framkom att koncepten vägde mer än önskat i och med 
godstjockleken som krävdes av de standarddimensioner som erbjöds. 

3.6.6 Vidareutveckling av koncept 4 

Koncept 4 var ett enkelt men starkt koncept redan från början men 
behövde en fixering i höjdled. Figur 12 visar en vy på stolen 
ovanifrån och de infästningsmöjligheter som fanns. Skisser 
genererades. - se bilaga VIII - 

3.6.7 Idégenerering och sållning golvkoncept 

Eftersom koncept 1 sållades bort gjordes ett omtag. Idégenerering av andra lösningar 
och tillverkningsmetoder påbörjades. Inspiration från produkter i tunnare dimensioner 
av bockad tråd öppnade upp för helt nya koncept. En moodboard togs i detta skede 
fram för att uttrycka författarnas uppfattning av ordet modernt vilket enligt 

Figur 12. Infästningsmöjligheter på 
stolsben. 

Figur 11. Modelldocka för 
infästning. 
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kravspecifikationen önskas uttryckas. - se bilaga XIX - Genom ändringar i 
kravspecifikationen, gällande monterbarhet, möjliggjordes koncept som tidigare inte 
var möjliga. Idén om en golvstående modell föds och ett stort antal varianter skissas 
fram. - se bilaga XII - 

3.6.8 Tillverkningsmetod trådbockning 

Studiebesök ägde rum på ABL Tråddetaljer AB i Anderstorp för att få mer insikt i 
bockningsmetoder av tråd. Intervjufrågor förbereddes inför besöket med VD:n Juha 
Karhu. - se bilaga IX - Juha klargjorde detaljer i tillverkningsprocessen som var 
viktiga att tänka på för att kunna genomföra koncepten i trådbockning. Han gav oss 
råd - se bilaga X - om begränsningar för tillverkningsmetoden. Exempelvis att 
minimera antalet bockningar för att underlätta produktionen samt att välja rätt 
bockningsradie för trådtjockleken. Sedan visades verkstaden och de arbetsmetoden 
som diskuterats tidigare vad gäller avstånd, bockningsradier, tråddimensioner, verktyg 
och bockningsmaskiner. 

3.6.9 För- och nackdelar för val av rotationsriktning för skrivplattan  

En lista på för- och nackdelar på rotationsriktningen av skrivplattan genomförs. 
 
Rotera plattan framåt: 
+ Lutningen på plattan gör att den vill glida till rätt plats av gravitationen. 
+ Behöver bara rotera 97° 
+ Person kan använda plattan även om tänkt utrymme (30 cm från ryggstödet) inte 
räcker till. 
 
- Inget distinkt stop framåt när plattan används.  
- Kräver viss friktion i rotationen för att det inte ska kännas att plattan ger sig av vid 
användning.  
 
Rotera plattan bakåt: 
+ Distinkt stop framåt 
+ Plattan ger sig inte iväg om magen trycker emot lite. 
 
- Behöver rotera 263° 
- Omfångsrika personer får ej plats 
- Kräver ordentlig friktion annars gör vinkeln att plattan glider mot användaren. 
 
Detta synliggjorde hur rotationen påverkar skrivplattan och efter diskussion valdes 
rotation framåt. Den största anledningen till valet var att den bara behövde rotera 97° 
vilket medför till mer kontakt mellan plattan och ledens delar vilket ge en starkare led.     
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3.6.10 Sållning av led och val av konstruktionslösning 

QFD:n visade att roterbar led var en viktig funktion. 
Tidigare framtagna ledkoncept utan roterbar 
ledfunktion sållades bort. - se bilaga XI -  
Det gjorde en beräkning på att skrivplattan skulle 
rotera 97° från användarläget till det att skrivplattan 
var placerad i viloläge vid sidan av stolen. Då 
återstod det 263° som placerades på ett sådant sätt att 
avståndet från hålkanten till skrivplattans kan blir så 
stort som möjligt för att stärka upp mot knäckning. - 
se X i figur 13 - Eftersom överdelen av leden i metall 
var mindre känslig än trämaterialet på skrivplattan 
används 30° till stoppklossen och 233° till 
stoppväggen. Det medför att skrivplattan får ett grepp om överdelen av leden.    
   
Efter beslut om ledens riktning och konstruktion av överdel och platta, gjordes det 
vidareutvecklingar på underdelen av leden. En del av koncepten hade mer 
skydd än andra vid nerfällningen av skrivbordsplattan. Andra koncept hade en 
utformning som mer lämpades för DFMA. 
Det genomfördes sållning av fyra olika ledtyper i en Pugh-matris. Genom att göra 
detta framgick vilken led som skulle användas i koncepten.- se tabell 6 i kapitel 4.5.8-
  

3.6.11 Ändring av skrivplatta 

Då beslut tagits om vilken typ av led som skulle användas till koncepten så gjordes en 
helomvändning av skrivplattans storlek. Författarna använde sig av ett redan skissat 
koncept som var framtagen i början av idégenereringen av skrivplattor. - se bilaga II - 
Innan hade dessa koncept sållats bort på grund av att leden 
inte skulle roteras och att skrivplattan tidigare var tänkt 
fungera som ett visst armstöd. Den utökade 
funktionaliteten, att kunna rotera och vika undan 
skrivplattan, medger att det föregående konceptet med 
inbyggt armstöd skulle innebära att armstödet pekade uppåt 
och störde användaren i viloläge. – figur 15 - Den nya 
skrivplattan utformades för att efterlikna radien på Anas 
stolsryggs hörn - figur 14 - och för att efterlikna formen av 
ett A4 ark. 
 
DFMA 
Skrivplattan är framtagen för att kunna användas till båda 
sidorna av stolen, alltså är båda sidorna av plattan identiska. 
- Se figur 30 i kapitel 5.2.2 - 

3.6.12 Sållning av golvkoncept 

En Pugh-matris användes för att väga fem olika koncept på infästningen av 
golvkonceptet mot varandra. Två koncept sållades ut och utvärderades sedan för att 

Figur 13. Visar skrivplattans och överdelen 
av ledens olika delar.  

Figur 14. Anas stolsrygg som 
inspirationskälla. 

Figur 15. Skrivplattor i viloläge. 
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hitta möjliga förbättringar. Det slutgiltiga konceptet på golvstående modell växte fram 
genom dessa två framtagna koncept.  

 

3.7 Patentsökning 

Patentsökning gjordes på patent och registreringsverket. [15] Detta för att hitta 
aktuella patent som skulle kunna hindra framtagna lösningar men även för att hitta 
utgångna patent som kunde användas eller ge inspiration. Synonymer till 
skrivbordsklaff samt vidare begrepp på området eftersöktes. 

Efterforskning gjordes även på organisationen Espacenet som handhar 
patenthantering inom EU. Översättning av sökord gjordes och uttryckens användning 
för att benämna aktuell produkt kontrollerades på Googles bildsökningsfunktion. 
Sökorden kombinerades för att nå många träffar. Efterforskningen ansågs klar när 
samma irrelevanta träffar kändes igen från tidigare sökningar. - Se bilaga XIII - 

 

3.8 Materialval 
Materialval för de olika komponenterna togs det reda på genom 
materialundersökning.   

3.8.1 Skrivplatta 

I materialdatabasprogrammet CES togs först information fram om plywood eftersom 
den ursprungliga skrivplattan - se figur 5 - bestod av detta. Plywood Transverse 5ply 
valdes och uppgifter om e-modul, densitet, hårdhet och pris togs fram. Därefter 
användes programmets urvalsfunktion för att ta fram materialkandidater till plywood. 
Genom att välja värden på dessa materialegenskaper med samma maxvärden 
presenterades en lång lista på material. Många av materialen används normalt inte 
som skivmaterial. För att korta ner listan valdes materialgrupperna kompositer och trä. 
Polymerer valdes bort då det anses kräva verktygskostnader som driver upp 
styckkostnaden för mycket på grund av den låga försäljningsvolymen. Metall valdes 
bort då det upplevs som kallt, dyrt och tungt. Metall kan dock lämpa sig som kärna i 
en komposit, eller i form av skum eller i form av bikake-konstruktion.  
Det framkom att plywood tillverkas i många olika kvaliteter och eftersom materialet 
skulle vara synligt i fasningen av plattans kanter behövs en hög kvalitet utan kvistar 
och defekter. Det finns även plywood av olika träslag och därigenom olika 
egenskaper. Poppel valdes ut som möjligt material för dess låga densitet på cirka 400 
kg/m3 trots hög styvhet.  
För att nå en hög reptålighet gjordes fortsatt efterforskning efter specifikt 
skivmaterial. Leverantörers produktsortiment genomsöktes och det framkom att 
Medium Density Fibreboard (MDF) var ett alternativ med bra formbarhet och lågt 
pris men med sämre brytegenskaper än plywood [16]. Plywoods bättre brytegenskaper 
beror på att fibrerna är intakta. Fibrerna är även korslagda för att hantera att trä är 
anisotropt [17]. Det framkom att ytan på MDF bör stängas med exempelvis lack för 
att inte vatten ska kunna tränga in. 
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Kontakt togs med företaget Ceos för råd angående skrivbordsytor. Ceos är en stor 
leverantör av skivmaterial och laminat. Rådet gavs att använda MDF med 
ytbeläggning med laminatark av den extra reptåliga varianten AR+.  
Leverantörer av laminat söktes och Formica samt Fundermax hittades. Fundermax 
erbjuder kompaktlaminat (HPL) vilket består av samma lamineringsmaterial rakt 
igenom och finns i lämplig tjocklek för skrivplattan. Även kompaktlaminat förstärkt 
med skivor av aluminium erbjuds och uppfyller med råge ställda krav. 
Kompaktlaminat väljs till sist bort på grund av pris. Laminatark med reptålig yta 
limmad på MDF bedöms ha tillräcklig prestanda. Laminatet bidrar förutom med 
reptåligheten även med att brytegenskaperna på skrivplattan ökar.  

3.8.2 Stag och grepp  

Studiebesök på ABL Tråddetaljer gav insikt i vilka material som används i 
trådbockningsmaskinerna. - se bilaga IX - Järntråd SS2172 valdes vilket är ett styvare 
material än standardtråden 1312 men fortfarande i samma prisklass. Fjäderstål hade 
varit ett alternativ på grund av extrem styvhet men var svår att klippa av i 
trådbockningsmaskinen vid grövre tråddimensioner. Rostfritt 2333 har högre styvhet 
men sållades bort på grund av det höga priset. 

3.8.3 Infästning 

Genom expertis på Steal Nova AB valdes svetsade precisionsrör. Materialet valdes på 
grund av att lämpliga standarddimensioner finns och att ytan (S3) är fin så att 
ytbeläggning kan appliceras utan förarbete. Även ett lågt pris spelade in i urvalet.  
[18]    

3.8.4 Överdel av led 

Genom expertis på Eksjö Specialsvets AB gavs råd att använda automatstålet SS1914. 
Materialet är lätt att bearbeta och underlättar därför framtagningen av överdelen av 
leden då detaljen kommer att tillverkas genom fräsning. [19] Materialets förenklade 
bearbetbarhet sker på bekostnad av mekaniska egenskaper vilka trots allt anses 
tillräckliga.   

3.8.5 Underdel av led 

Underdelen av leden göras genom att stansa 2 mm plåt för att få den yttre runda 
formen och öppningen. Framställningen av gångjärnsformen görs genom pressning.  
 

3.9 Hållfasthetsberäkningar och dimensionering  
För att ta reda på lämplig dimension för att få en stabil konstruktion som fortfarande 
är slank behövdes det redas ut var i konstruktionen plastisk deformation sker först. 
För att ta fram momentkraften belastas skrivplattan med belastningskraven från 
kravspecifikationen. - se bilaga IV - Sedan gjordes beräkningar på böjningsutfallet 
genom att använda avståndet från den plastiska deformationsplatsen till 
momentrörelsen på golvkonceptet. - se bilaga XIV - Golvkonceptet valdes att göra 
beräkningar på beroende av att författarna ansåg det vara det svagare konceptet. 
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Genom uträkningen kunde material och godstjocklek väljas ut för att minimera 
böjningen på infästningen. Eftersom böjningsutfallet var för stort med 8 mm tråd och 
lösningen för tung med 10 mm tråd gjordes en jämförelse med 10 mm rör. - se bilaga 
XIV -  Det gjordes ytterligare en beräkning för val av skruvförband då de ska hålla för 
samma tryck av påfrestningar som tidigare har nämnt i belastningskraven. Se 
beräkningar av belastning på skruvar i bilaga XIV. 

 

3.10 Slutskedet av koncepten 
När material, storlek och funktioner på alla delar till koncepten var beslutade, gjordes 
det val av färg och ytbeläggning för de olika delarna. Skrivplattans laminat väljs att ha 
i svart för att passa alla de färger som stolen erbjuds i. Den mörka färgen gör även 
klotter mindre synligt. Den synliga fasningen i MDF väljs att ha en svart färg även 
den. Fasningen kommer ändå att anas genom att ytan har en annan struktur än laminat 
och att fasningsvinkeln bryter ljuset på ett annat sätt. 

Leden ska genom sin runda form uppmana till rotationsfunktion. En kontrastfärg 
valdes så att en tydligare brytning till den svarta laminatytan uppstod. Den blå färgen 
som används på leden är en profilfärg för SBS vilken hämtades från företagets logga. 
Loggan är placerad över både leden och skrivplattan, så när skrivplattan roteras till 
användarläge blir loggan komplett och synlig för användaren. I viloläge är loggan 
uppdelad men namnet är fortfarande helt och fungerar fortfarande som representation 
för företaget. - se nr 10 i kapitel 5.1 - 
Valet av krom på infästningen gjordes för att det ger bra yttålighet och att det är en 
vanlig ytbehandling på benen till stolen Ana. I dag erbjuds produkten med underreden 
i flera lacker och dessa kan tänkas att användas även på infästningen till 
skrivbordsklaffen. 
 

 
    

 



Resultat 

23 
 

4 Resultat 
 

4.1 Förstudier 

4.1.1 Nulägesanalys  

Av genomförd SWOT-analys framgick hur nuläget såg ut gällande styrkor, svagheter, 
hot och möjligheter för SBS, i konkurrens med omvärlden.  

 
          Möjligheter internt  Förutsättningar externt 
 

 
 
 
Bra 

  
• Goda förkunskaper 
• Egen montering 
• Utvecklad 

försäljningsorganisation 
• Synergier 

 

 
• Marknadsmöjligheter 

på grund av storlek 
• E-handel öppnar 

världshandel 
• Bra rykte 
• Bra 

leverantörskontrakt 
 
 
 
Dåligt 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Hög personalkostnad 
• Kulturkrockar inom 

förtaget 
• Arv från 3 olika företag 

 
• Globaliserad 

marknad ger fler 
konkurrenter 

• E-handel öppnar 
världshandel 

• Prispressning från 
lågavlönade länder 
 

  

4.1.2 Konkurrensanalys 

Strukturering av konkurrenterna efter egenskaper och lösningar gav följande 
varianter/kategorier: 

Varianter av stolsunderreden: 
Stol med stag. 
Stol utan stag. 
Stol med "släde". 
 
Varianter av infästningar: 
Fast infästning med skruv eller liknande lösning. 
Permanent fäste på stolen. 
Snabb fasthäktning på stol.  
 
Placering av infästning: 
Fäste på permanent armstöd. 

Tabell 3. SWOT-analys. 
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Fäste under sitsen. 
Fäste på ben. 
Fäste på ryggstöd. 
Fäste på stag. 
Kombinationer av ovanstående. 
 

Utformning av skrivplatta: 
Skrivplattan är armstöd. 
Skrivplattan lämnar plats åt eventuellt armstöd. 

 

Upptagning av horisontell kraft: 
Golv 
Stag 
Fastskruvad infästning på stolsben. 
Permanent fäste på stolen. 

 

Efter genomgång av över 30 produkter framgick att en snabb påhäktning på stolen var 
mycket ovanligt. Endast en konkurrentmed underrede utan stag hade en 
snabbinfästning och detta koncept utnyttjade stolsbenens slädutformning. - se figur i 
bilaga XV -  
 

Resultatet av konkurrentanalysen var att konkurrenternas skrivbordsklaffar hade ett 
mer genomtänkt och modernt uttryck i material, form och funktion som 
överensstämmer med tillhörande stol. I jämförelse med Anas ursprungliga 
skrivbordsklaff så var majoriteten mindre med enklare former. Vidare visades att 
många konkurrenter har en utökad funktionalitet genom möjlighet att rotera undan 
skrivplattan. Detta är till stor nytta då den stora fördelen jämfört med ett skrivbord är 
platsbesparing.  
En skrivplatta med inbyggt armstöd med roterande funktion kan vara i vägen i 
viloläge. Där konkurrenter har armstöd var dessa i vissa fall demonterbara och i andra 
fall en förlängning av stolsbenen eller fastsvetsade. 
 
Det framkom att produkten inte var speciellt vanligt förekommande på den nordiska 
marknaden, varken hos tillverkare, köpare eller användare. Störst investeringar görs 
på premium segmentet med utvecklad design och funktionalitet. 
 

4.1.3 Analys av ursprunglig skrivbordsklaff 

Information från företagets hemsida och personal på SBS gav vilka 
användningsmiljöer produkten är tänkt att vistas i och företagets ledord gällande sina 
produkter. 
Ledord: Kvalité, miljö, hög klass, bra priser, nytänkande 
 
Användningsmiljö för skrivbordsklaffen för stolen Ana: Skolor, konferensrum 
(biosittning). 
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En testgrupp togs fram för att bedöma den ursprungliga skrivbordsklaffen. - se figur 5 
och 6 i kapitel 3.2.2 - Från testpanelen framkom informationen nedan.  
 
Fördelar 

• Tyngdpunkten låg på armbågen.  
• Vinkeln på skrivplattan gav bra ergonomi. (7°) 
• Det fanns luftspalt vid magen både framåt och åt sidan.  
• Var stabil 

 
Nackdelar  

• Plattan var onödigt stor för ett A4  
• Vinkeln på hur pappret låg på skrivplattan vid användning var sned  
• Upplevdes klumpig  
• Var inte så reptålig 
• Risk att skrivplattan faller ner från viloläge 
• Ljudet som uppkom vid nerfällningen av skrivplattan upplevdes irriterande  
• Otymplig vid förvaring 
• Tog stor plats vid förvaring   
• Designen stämde inte överens med stolen 
• Repade stolsbenen 
• Var tvungen att köpa vänster och höger skrivbordsklaff var för sig 
• Skrivplattan upplevdes tjock 
• Underarmens vinkel  

- Föredrogs att ha mer vinkel för armbågen då det skulle upplevas både 
skönare och att man ser vad man skriver bättre 

- För liten plats för armbågen vid mer böjd armbåge  
• Är i vägen i viloläge 

 
Krav och önskemål 
 

• Kännas och se nättare ut 
• Modernare 
• Samspela med designen på stolen 
• Kom ifrån känslan av ”hemmabygge” 

4.1.4 Funktionsanalys 

Huvudfunktion: 
 

• Erbjuda ett mobilt anteckningsunderlag 
 
Delfunktioner: 
 

• Erbjuda en yta för enkla anteckningar 
• Erbjuda enkel sittning och avstigning för stolen 
• Erbjuda infästning på stol 
• Erbjuda god semantik 
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• Erbjuda utrymmesbesparing 
• Erbjuda stöd för handleden 
• Erbjuda en god ergonomi 
• Erbjuda hållbar produkt 
• Erbjuda enkelt förvar 
• Erbjuda högt kundvärde 
• Erbjuda skrivyta med bra position 
• Erbjuda säker hantering 
• Erbjuda enkel montering  

Underfunktioner: 

• Erbjuda storlek anpassad för användning 
• Erbjuda viktbarhet 
• Erbjuda låstbarhet 
• Erbjuda funktionsförståelse 
• Erbjuda enkel hantering 
• Erbjuda avlastning 
• Erbjuda bekväm användning 
• Erbjuda reptåligt skrivunderlag 
• Erbjuda rotation 
• Erbjuda prisvärd produkt 
• Erbjuda stabilitet 
• Erbjuda fast grepp 
• Erbjuda synliga funktioner 
• Erbjuda bra passform på grepp 

 

4.2 Idégenerering och sållning av konceptidéer  
Innan påbörjandet av idégenereringen gjordes en kontroll av stolen för 
möjliga infästningspunkter med hänsyn till SBSs kravspecifikationen. - se 
figur 16 -  
Idégenereringen på skrivbordsplattan genomfördes. Därefter eliminerades 
koncept bort på grund av anledningar som, storlek och 
utformningsmöjligheter. - se bilaga II - Konceptidéer för leden som 
fäller ner plattan förkastades då de blev alltför kostnadsdrivande och för 
komplicerade lösningar togs bort.  - se bilaga XI -   
 

 Figur 16. Visar 
infästningspunkter på den nya 
stolen. 
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4.3 Presentation för ansvariga med 
efterföljande sållning 
Vid presentationen av framtagna koncept för ansvariga 
från SBS och representanter för designen av stolen Ana, 
framkom det efter visade koncept att kravspecifikationen 
behövde ses över.  

Konceptet som klarade förutsättningen att montering är 
genomförbar när stolarna är radkopplade, visas av - figur 
17 -. 
De fyra koncept som ingår i sållningen visas i - bilaga I -.  
 

 

 

4.3.1 Sållning skrivyta 

Konceptet till höger - figur 18 – fick under mötet flest röster på grund av 
enkelheten och formen på den övre kanten som är inspirerad av formen 
på stolsryggen. - se figur 14 i kapitel 3.6.11 - 
 

 

4.4 Utökad förstudie 

4.4.1 Kundundersökning  

Av kundundersökningen kan resultatet från intervjufrågorna - se bilaga III - på redan 
befintliga och potentiella kunder sammanställas enligt nedan.  
 

1. Intervjuerna visade att skrivbordsklaffen inte var något som används speciellt 
ofta. Om de användes så var det vid biosittningar på konferenser och i vissa 
skolor. 
 

2. Företag hade ersatt skrivbordsklaffen med ett hårdare anteckningsblock för 
enklare noteringar eller bord för att skrivbordsklaffen inte löste uppgiften de 
var ute efter.  
 

3. Önskemål från kunder var: 
Att skrivbordsplattan har en yta som rymmer ett A4 papper. 
Att ytan ska vara något vinklad.  
Att erbjuda skrivyta med möjligheter till tätare möblering.  
Att man kan lutar sig mot den som ett bord.  
Att använda varma material till plattan.  
Att ha armstöd och helst mjukt sådant.  
Att det antingen finns numreringar eller namnskyltar.  

 

Figur 18. Koncept på skrivplatta. 

Figur 17. Visar konceptet som 
klarade förutsättningarna vid 
monteringen. 
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4. Konferensanläggningar kan möbleras om varje natt. Vissa intervjuade 
personer hade önskemål att skrivbordklaffen ska vara fastmonterad på stolen 
medan andra har önskemål att det skulle vara en så lättförståelig montering 
som möjligt så att gästen själv tar en platta vid dörren och monterar den på 
stolen.  
 

4.4.2 Viktning 

Resultatet som framkom från viktningen var att 
användarvänlighet, robust konstruktion och ergonomi var vad 
användarna ansågs värdera högst på en skrivbordsklaff. 
Värderingslistan fortsatte med säkerhet, estetik och montering 
på plats. Den exakta poängsättningen för varje kundkrav - se 
figur 19 - under weight/importens. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 19. Viktningsresultat 
infört i QFD. 
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4.4.3 QFD 

Resultatet gav en tydlig bild av vad som verkligen var viktigt från användarens 
synvinkel genom att jämföra hur konkurrenter står sig mot den ursprungliga 
skrivbordsklaffen.  
Det uppmärksammas att vridbar skrivplatta är en viktig del att ha med för att uppnå 
användarens önskemål. Andra viktiga användarkrav som framkom var att 
standardmåtten uppfylls, att rätt storlek på skrivytan erbjuds och att belastningskraven 
uppfylls.  
Tidigare har dessa krav inte framstått som de viktigaste delarna för att möta 
användarens önskemål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 4. QFD-huset. 
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4.4.4 Uppdaterad kravspecifikation  

Till den utökade kravspecifikationen tillkom  

• Lämna möjlighet för infästning av armstöd på underredet 
• Behöver inte lämna plats för armstöd på samma sida som skrivbordsklaffen är 

monterad, det vill säga ett tillbehör behöver bara användas åt gången. 
• Monteringen sker när stolen ej är hoplänkad med andra stolar men tar hänsyn 

till kopplingsbeslagen. 
• Reptålighet > 50HB (Brinell) 

För komplett kravspecifikation, - se bilaga IV - 

 

4.5 Konceptutveckling  

4.5.1 Idégenerering och mötesdiskussioner 

Efter ändringarna på kravspecifikationen togs fyra nya koncept fram. Dessa 
presenterades vid fyra olika möten för personal på SBS. Olika yrkesroller hade olika 
synpunkter på koncepten grundade på deras egna specialområden.  

   
 
  
  
  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 23. Visar koncept 4 som 
monteras ovanifrån och stolsbenens 
vinkel håller upp konceptet. 

Figur 22. Visar koncept 3 som 
monteras ovanifrån och greppet 
självlåser runt benen. Ju mer kraft 
som läggs på vertikalt, desto hårdare 
låser det. 

Figur 21. Visar koncept 2 som monteras bakifrån 
på underredet och greppas runt bakbenet. 

Figur 20. Visar koncept 1 som monteras ovanifrån 
och bygger på omslutning av ena frambenet vilket 
fästes med någon typ av ringgrepp. 
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Här följer en sammanställning från mötesanteckningar - se bilaga VI - från de fyra 
möten där koncepten diskuterades: 

Första konceptet uppfattades som ett helt nytt tänk i branschen då de inte hade sett 
något liknande lösning innan, vilket var intressant. Grupperna var tveksamma till 
hållfastheten gällande konceptet. Osäkerhet om bockningen klarar påfrestningarna. 
Även belastning vid öppningen på infästningen diskuterades samt hur konceptet 
skulle påverka repor på stolsbenet. - se figur 20 - 

Konstruktionen för koncept 2 framstod enligt grupperna som för svag då det inte 
fanns plats nog för att fästa kroken under stolen i något tjockare material samt att det 
endast var greppet runt stolsbenet som skulle ta belastningen åt sidorna under 
användning.  - se figur 21 - 

Under redovisningen framgick det att koncept 3 var för svårförståeligt för att 
redovisningsgrupperna skulle ge ett ordentligt utlåtande. Konceptet var inte helt 
utvecklat vid redovisningstillfället. - se figur 22 - 

Konceptet 4 var det som föll grupperna mest i smaken. Det var ett enkelt och säkert 
koncept. Det gavs uttryck för en viss tvekan om infästningen kommer töjas ut. Vidare 
fanns tvekan om konceptet kommer placera skrivytan på exakt samma höjd varje gång 
då ett distinkt stopp saknas. - se figur 23 - 
 
Projektet fortsätter med beslut om framtida vidarearbete på koncept 1 och 4 beroende 
på att de fick bäst kritik samt koncept 3 eftersom det är oklart och behöver utredas 
vidare för att kunna avslås. 

4.5.2 Tillverkningsmetod rörbockning  

Från studiebesöket på Steelnova AB framkom nya alternativa lösningar på leden för 
att vrida undan skrivplattan på ett enklare sätt.  
Företaget visade upp att koncepten var fullt möjliga att ta fram och att vid bockningen 
skulle radien på en bockning vara minst 2 gånger radien på röret. För koncept 1 skulle 
fräsningen för öppningen till stolsbenet genomföras först och sen läste 
bockningsmaskinen av vart fräsningen sitter på röret för att lokalisera rätt riktning för 
bockningen.  
 
Rörtypen som skulle vara lämplig att använda sig av på koncepten var 
precisionsstålrör då det har utmärkt hållfasthet, formbarhet, måttnoggrannhet och 
ytkvalitet. Det framkom även att kallvalsat band (S3) var lämplig ytfinhet för visat 
koncept. [18] 
 
 

Artikelnummer YD Gods Längd Vikt Kvalitet Utförande Värme-behandling Bas-pris Netto-pris 

4286 25.00 3.00 6100.00 1.628 E220 S3 +CR2 31.34 SEK/m 31.34 SEK/m 

4101 22.00 1.50 6100.00 0.758 E220 S3 +CR2 14.92 SEK/m 14.92 SEK/m 

 
[20]  Tabell 5. Rörinformation. 
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4.5.3 Prototyp 

Resultat av den framtagna prototypen på infästningen till 
koncept 1 var att när det frästes bort - se figur 24 - så 
mycket material påverkades rörets stabilitet vid vridning. 
Toleransen vid framtagningen var väldigt viktig för att 
konceptet ska fungera vid montering.  
Analysen blev att låsfunktionen för att hålla konceptet på 
plats kommer att vara avgörande för hur stark 
greppfunktionen runt röret kommer att bli. Insikt erhölls i 
att godstjockleken på 1,5 mm inte räcker för att ge en stabil 
skrivplatta.  
 
Efter sökningar framkom det att det inte fanns någon bra 
standardlösning till att lösa problemet med låsfunktion med en 
sådan liten dimension som önskades.  
Därför utnyttjades olika låsfunktioner som användes i andra 
sammanhang för att inspirera till idégenereringen. - se bilaga 
XVIII - 
 

Även en prototyp på självlåsande fäste till koncept 3 gjordes. 
Prototypen gav ett visst grepp och kunde utvecklas vidare för att 
klara full vertikal belastning. Konceptet sållades ut på grund av att 
det är svårt att styra på vilken höjd, greppet låser och därmed 
plattans höjd samt att lösningen på greppet upplevdes otymplig i 
utformningen. - se figur 26 -  
 
 

4.5.4 Idégenerering på grepp av koncept 1 

Sökningen av standardlösningar gav inte något tillfredställande resultat. Där av 
gjordes en idégenerering på nya lösningar och sållning av dessa gav grepp 1. - se 
bilaga VII - 

4.5.5 Analysering av koncept 1 

Under beräkningen av materialåtgången upptäcktes att koncept 1 blev tungt, dels 
beroende på att standardmåtten på rör inte passar perfekt och dels för att utformningen 
med ett rör som öppnas upp så mycket kräver en kraftig godstjocklek. Vikten på 
endast röret beräknas till 1,00 kg. Ytterligare orsaker som talade emot koncept 1 var 
kostnad för framtagningen av greppet och att konstruktionen bedömdes inte robust 
nog att klara skolmiljö. Med anledning av konceptets nackdelar valde författarna att 
lämna koncept 1 och utveckla nya koncept.  

Figur 26. Prototyp av 
självlåsningen. 

Figur 25. Visar hur röret sitter 
utanpå främre stolsbenet. 

Figur 24. Visar hur mycket material 
som fräses bort. 
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4.5.6 Vidareutveckling av koncept 4 

Lösningar på att hantera fixering i höjdled togs fram. - se bilaga VIII - Det vinnande 
konceptet togs fram i CAD men visade sig senare kräva radkopplingsfäste som inte 
alltid är monterad på stolen. Konceptets infästspunkter förändrades genom två nya 
grepp rund stolsbenen och ett nytt stag som fixar höjden på skrivplattan. Detta blev 
slutkonceptet ”hängande”. – se kapitel 4.8 -  

4.5.7 Idégenerering och sållning av golvkoncept 

Framställningen av golvkoncept i olika former växte fram och en vidareutveckling 
uppmuntrades från handledaren Angelique Carlsson på SBS. Det skulle finnas 
möjligheter att använda ett sådant koncept även till andra stolar inom koncernen. - 
bilaga XII - 

4.5.8  Tillverkningsmetod trådbockning 

Studiebesök på ABL Tråddetaljer gav insikt i vilka begränsningar och möjligheter 
som trådbockningsmetoden förhåller sig till. - se bilaga X -  

4.5.9 Sållning av led  

Viktning led 
 
1 = Användarvänlig   
2 = Estetik    
3 = Montering fabrik   
4 = Tillverkningskostnad   
5 = Säkerhet  
 
 1 2 3 4 5 resultat 

1  1 0 0 0,5 1,5 
2 0  0 0 0 0 
3 1 1  1 1 4 
4 1 1 0  1 3 
5 0,5 1 0 0  1,5 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Viktning av led ur 
tillverkningssynpunkt. 
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Pugh-matris av led 

 
 

Efter genomförd Pugh-matris på fyra olika koncept av leden, blev det tydligt vilken av 
lederna som var bäst och gick vidare.  

4.5.10 Val av skrivplatta och konstruktion 

En roterbar led passar inte ihop med skrivplattan som tidigare 
beslutades att användas. Detta på grund av att armstödet hamnar i 
vägen för användaren när skrivplattan inte används. Tidigare 
koncept ställs emot varandra och ett koncept utan armstöd 
beslutas användas. Denna skrivplatta konstrueras i CAD och 
anpassningen görs till gångjärnet. - figur 27 - 

4.5.11 Sållning av golvkoncept 

Viktning golvkonceptet 
 
1 = Användarvänlig   
2 = Estetik    
3 = Montering    
4 = Stabilitet    
5 = Tolerans  
 
 
 

Kriterium Alternativ  
 

Ref 

 
 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

Användarvänlig (V=1,5) 0 + 0 - 
Estetik (V=0)                                          0 0 0 0 
Montering fabrik (V=4) 0 + 0 - 
Tillverkningskostnad (V=3) 0 + + - 
Säkerhet (V=1,5) 0 0 0 + 
Summa +  3 1 1 
Summa 0  2 4 1 
Summa -  0 0 3 
Nettovärde 0 8,5 3 -7 
Rangordning 3 1 2 4 
Vidareutveckling Nej Ja Nej Nej 

Tabell 7. Pugh-matris av led ur 
tillverkningssynpunkt. 

 
Figur 27. Slutkoncept på skrivplatta. 
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 1 2 3 4 5 resultat 

1  1 1 0,5 1 3,5 
2 0  0,5 0 0 0,5 
3 0 0,5  0 0 0,5 
4 0,5 1 1  1 3,5 
5 0 1 1 0  2 

 
 
 

Pugh-matris av golvkoncept  
 

 
Kriterium 

 
Alternativ 

    

 
 

Ref 

 
 

1 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

Användarvänlig 
(V=3,5)   

D + + 0 + 

Estetik (V=0,5) 
 

A 0 0 + - 

Montering 
(kund) (V=0,5) 

T + - + - 

Stabilitet 
(V=3,5) 

U + + 0 + 

Tolerans 
(V=2) 

M + 0 0 0 

Summa +  4 2 2 2 
Summa 0  1 2 3 1 
Summa -  0 1 0 2 
Nettovärde  9,5 6,5 1 6 
Rangordning 5 1 2 4 3 
Vidareutveckling Nej Ja Ja Nej Nej 

 
 

När Pugh-matrisen var genomförd på golvkoncepten valdes att gå vidare med koncept 
1 och 2.  

 
 
 
 
 

Tabell 8. Viktning av golvkoncept 
ur användarsynpunkt. 

Tabell 9. Pugh-matris av 
golvkoncept ur användarsynpunkt. 
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4.6 Materialval 
Tråd: materialet SS2172 (styv järntråd) 

Rör: precisionssvetsade rör 

Plattan: MDF med extra reptålig laminatyta 

Led:  materialet SS1914 (blylegerat automatstål) 

 

4.7 Hållfasthetsberäkningar på tråd, rör och skruv 
Hållfasthetsberäkningar genomfördes på det valda materialet SS2172  
- se hela beräkningen i bilaga XIV - 
 
Av resultatet på beräkningen av golvkonceptet 
framgick att rör med ytterdimensionen 10 mm och 
godstjocklek 1,5 mm ger en böjning (f) på 14 mm 
vid maxbelastning 300 N. En viss böjning är 
acceptabel vid maxbelastning men vid användning är 
belastningen betydligt lägre och därmed även 
böjningen. 
Vikten är också en fördel för rör med vald dimension 
då den är lättast av de tre olika profil- och 
dimensions-varianterna som beräkningar görs på.  
 
Viktberäkningen görs på olika profiler av 
infästningarna förutom stag och grepp som är 
exkluderade, då de är planerade att vara i tråd på 
båda koncepten och därigenom inte påverkar 
viktskillnad vid ändrad profil.   
- se kapitel 4.8 - Resultatet av beräkningen visar att delarna väger 0,39 kg för det 
hängande konceptet och 0,68 kg för det stående konceptet när 10 mm rör används. 
Det tillkommer sedan detaljer (stag och grepp) i tråd oavsett vilken profil som väljs. 
 
 
 
 
 
 

 

 
På beräkningar av skruvförband framkom det att M3 med en hållfasthet på 8.8 räcker 
för att klara påfrestningarna av 300 N. 
  

Figur 28. Visar böjning. 

Figur 29. Böjning av profilerna, rör 10 
mm, tråd 10 mm och tråd 8 mm.   
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4.8 Slutresultat av koncept 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hängande koncept  

Golvkoncept  
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5 Analys av resultat  
 

5.1 Frågeställningar 
Är det möjligt att utveckla en mobil skrivbordsklaff till den nya stolen Ana? 
 
Ja, men det påverkar hela utvecklingsprocessen och utfallet. Den här inverkan hade 
den nya stolen Ana på arbetet med tillbehöret:  
 
Stolens användningsmiljö 
Stolens användningsmiljö, som berör utvecklingen av koncepten, är miljöer där 
användaren anses belasta produkter hårt. Elever i skolmiljö är den användargrupp av 
denna produkt som har störst påverkan på hållfasthet och slitage. Andra miljöer, som 
stolen används i är på konferensanläggningar. Där kommer den att möbleras om flera 
gånger varje vecka då utformningen av önskad arbetsmiljö varierar vid olika 
evenemang. Eftersom skrivbordsklaffen har samma användningsmiljö som stolen, 
leder det till liknande krav på att enkelt kunna anpassas till olika evenemang. 
 
Resultatet blev att behov av kort monteringstid vid byte av evenemang påverkade 
konceptens utformning av infästningen. Att kunna använda låsfunktioner eller 
permanenta fästningsanordningar hade gett hårdare grepp om benen samt antal 
möjligheter i utformningen av infästning ökat. Detta har konkurrenter till Ana 
skrivbordsklaff utnyttjat.  
 
Stolens egenskaper 
Stolens egenskaper har i stor grad påverkat utvecklingsprocessen genom avsaknad av 
genomtänkta infästningspunkter. Horisontellt stag är borttaget vid uppdateringen av 
stolens underrede och innebär att fästpunkter för att ta upp den vertikala kraften är 
färre. Detta till en utveckling av ett golvstående koncept.  
Flera koncept i tidigt stadier blev bortsållade för att de inte kunde hantera den 
vertikala kraften. Vidare påverkades utformningen av staget det hängande konceptet 
av att staget saknades på stolen. 
Eftersom stolen i sig är en lågprisprodukt gjordes begränsningar inom materialval, 
tillverkningsmetoder och funktioner, vilket i sin tur påverkar formgivningen.  
Författarna valde mellan olika material till skrivplattan och fick välja material som var 
något billigare, vilket påverkade slutresultatets vikt.  
 
Stolens utvecklingsprocess 
Stolens utvecklingsprocess påverkar författarna och projektets utveckling genom att 
stolsskalet inte var helt framtaget, utan i utvecklingsskedet. Det gav en osäkerhet 
gällande om tänkta infästningsmöjligheter skulle finnas kvar.  
Eventuellt tilltänkt armstöd var inte heller framtaget till stolen, utan skrivbordsklaffen 
skulle lämna möjligheter för fästpunkter och rum för armstödet. Initialt fördes 
diskussioner om dessa förutsättningar men de var inte fastställda i företagets 
kravspecifikation, vilket gjorde uppgiften svårtolkad eftersom det inte framgick hur 
armstödet skulle infästas.   
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Hur värderas konceptens semantiska funktioner ur ett designperspektiv? 
 
Funktionsbeskrivningarna nedan åskådliggörs på efterföljande sida. 

Utvärderingen av koncepten görs med hjälp av Rune Monös metod - se kapitel 2.4 - 
för att åskådliggöra de semantiska funktionerna.  

Beskriva:  

1. Produkten beskriver rotationen vid leden genom den rundan formen.  

2. Storleken på skrivytan och dess form visar till användning av papper 
och häften av A4 storlek. 

3. Greppet beskriver monteringsmöjligheten på benen genom dess form 
av benets ytterdimension. 

4. Öppningen på leden liknar ett gångjärn genom den runda formen och 
där igenom kan fällfunktionen förstås. 

Uttrycka: 

5. Stagen ger uttryck för stabilitet. 

6. Fasningen på skrivplattan ger den uttryck av att vara tunn och lätt. 

7. Foten ger ett uttryck av en stabilitet och balans.   

8. Den laminerade ytan ger uttryck att vara en tålig och slitstark yta.  

9. Benet på golvkonceptet ger uttryck av stabilitet genom att den är rak 
och lodrät ner mot golvet.  

Uppmana: 

10. Logotypen uppmanar till att bli komplett. 

11. Vinkeln på det hängande konceptets infästning till plattan, uppmanar 
till rättvänd montering. 

Identifiera: 

12. Formen på skrivplattan identifierar med stolens genom radien på övre 
ryggstödet. - se figur 14 kapitel 3.6.10 -   

13. Infästningen identifieras med stolsbenen genom att det är samma typ 
av material och ytbehandling.  

14. Skrivbordsklaffen identifieras genom funktioner som platsbesparing 
och yttålighet. Dessa egenskaper utrycker funktionalitet vilket är ett 
ledord för produkten. Författarnas syn på funktionalitet uttrycks i 
moodboard. - se bilaga XVII - 

15. SBS produktsortiment av kontorsstolar ger en identitet av 
funktionalitet som skrivbordsklaffen eftersträvar.  

• Skrivbordsklaffen ger ett lätt och enkelt intryck vilket eftersträvas i 
moodboarden som visar författarnas syn på ett modernt uttryck.  - se bilaga 
XIX -  
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5.2  Utvärdering av koncept 
Konceptens konstruktion och materialval behöver utvärderas för att kunna gå vidare 
med framtagning av prototyper där ytterligare testning av koncepten sker. 

5.2.1 Led 

Den nya infästningen, av skrivplattan på leden, sätts fast genom att skrivplattan kläms 
mellan två metallkomponenter som skruvas samman. Där av behövs ingen infästning i 
skrivplattan med skruv i trämaterialet, vilket var infästningsmetoden för den 
ursprungliga skrivbordsklaffen. Genom detta försvinner problemet med en infästning 
med skruv som lossnar med tiden.  

Vid användningen av skrivplattans rotationsfunktion uppstår en friktion mellan led 
och skrivplatta. Detta motstånd behöver kontrolleras i leden och bör inte förändras 
nämnvärt över tid. Framtaget koncept kan påverka friktionsförlusten vid slitage av 
skrivmaterialet. Om friktionen minskar ökar det risken för att skrivplattan rör sig vid 
anteckningstillfällen. Skrivytan har en lutning mot användaren för bättre ergonomi. 
Detta gör att skrivplattan vill ligga mot stoppet av leden med hjälp av gravitationen. 

På grund av att leden inte är täckt, finns risk att en ouppmärksam användare kan 
klämma sig mellan skrivplatta och mothåll. I jämförelse med den ursprungliga 
skrivbordsklaffens led har risken att skrivplattan faller ner från uppfällt läge 
eliminerats. Det nya konceptet kan inte stanna i uppfällt läge då tyngdpunkt och 
rotationsfunktionen gör att den faller till hopfällt läge. 

5.2.2 Skrivplatta 

Skrivplattan har en cirkulär urfasning på 2 mm som ger 
möjlighet till rotation vid leden. Detta gör att materialet är 
tunnare här och blir skrivplattans svaga punkt. Kanten som 
uppstår vid urfasningen - se A. figur 30 - tillsammans med 
hålets lodräta vägg - se B. figur 30 - blir stöd vid 
brytningen som uppstår vid belastning. Ledens runda 
utformning anses fördela kraften jämnare på ytan och att 
det inte uppstår någon tydlig brytpunkt i den urfasade 
delen av skrivplattan. - se C. figur 30 -  
Passformen mellan led och fräsningen i skrivplattan 
behöver vara bra för att ta belastningen som förklarades ovan samt för att skrivytan på 
ovansidan ska vara jämn vid antecknandet. 
Skrivplattan är utformad med en fasad kant som är lämpad till båda sidorna av stolen. 
Ytterkanten på fasningen runt om skrivplattan kan bli något mer utsatt för stötar och 
slitage än övriga plattan. Val av en hård lack avhjälper till viss del detta problem. 

 Figur 30. Visar urfasningarna på 
skrivplattan. 
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5.2.3 Hängande infästning 

I framtagningen av konceptet krävs det hög pression på bockningen och på 
svetsningen för att passformen ska vara bra mot stolen. På greppen mot stolsbenen 
monteras skydd mot repor. Det finns inget skydd på staget som ligger direkt mot 
ovansidan av stolsbenen, då det inte är möjligt att trä på ett skydd efter svetsningen. 
Detta medför att stolsbenen eventuellt kan utsättas för repor.  

5.2.4 Golvinfästning 

Likt det andra konceptet kräver detta koncept en hög precision vid bockning och 
svetsning. Vid belastning på skrivplattans hörn längst ifrån leden ökar belastningen på 
inre delen av foten och det finns risk för vridning i infästningen så att det uppstår en 
lutning på foten och därmed skrivplattan. Detta bör kontrolleras på prototyp. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Diskussion av designprocessen 

6.1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram två koncept på skrivbordsklaff till en 
uppdaterad version av stolen Ana. Arbetet innebär studier i hur ett framgångsrikt 
skandinaviskt möbelföretag arbetar med produktutveckling och förbättringsarbete, 
för att ge praktisk erfarenhet av produktutveckling.  
När arbetet påbörjades var det en kravspecifikation framtagen för skrivbordsklaffen. 
Denna kravspecifikation har under arbetets gång diskuterats och ändrats. Författarna 
har fått insikt hur viktigt det är med projektöverlämnande och att kravspecifikationen 
är tillräckligt förankrad för att möjliggöra en produktframtagning som grundar sig i 
användarbehovet. Kravspecifikationen var inte tillräcklig komplett utan hade behövts 
underbyggas med en kompletterande förstudie. Författarna påbörjade undersökningen 
men på grund av att det var en inbokad presentation i ett tidigt skede av arbete, så blev 
förundersökningen lidande. Egentligen skulle författarna stått på sig i detta skeda och 
bett om mer tid eller att inte alls delta med koncept utan mötet skulle setts som en 
möjlighet till att diskutera fram designkrav.   
Under arbetets gång har det gjorts flera idégenereringar på olika delar av koncepten. 
Denna process har gett förståelse om att det är en iterativ process som kan fortgå tills 
önskade mål är tillräckligt uppnådda. Svårigheten kan därför vara att veta när ett 
delmoment är klart. Här återkommer då att kravspecifikationen ska vara tydligt och 
möjlig att uppnå.  
Det har i arbetet framkommit att det i tidigt skede är viktigt att involvera och 
undersöka en produkts olika intressenter. Deras olika önskemål var ibland svåra att 
tillgodose då de stod i konflikt med varandra. Även om intressenters krav samlas in 
sker en tolkning och värdering som förs vidare in i sållningsmetoderna. 
I ett sådant här tidigt skede i arbetslivet hade det kunnat underlätta med fler milstolpar 
för underlag till beslut, alternativt att en mer auktoritär ledare styr projektet mot 
uppsatta mål. Genom oerfarenhet av branschen är det svårt att veta hur lång tid olika 
aktiviteter tar och hur de påverkar varandra.  
 
 
Vidare ska författarna, med insikt av de erfarenheter utvecklingsprojektet på 
företaget ger, utvärdera aktuellt projekts utfall.  
Ja, författarna har analyserat både utformning och konstruktion grundligt. Dels genom 
att genomföra studiebesök och där igenom följa upp konceptens tillverkningsbarhet 
med hjälp av kunniga personer i branschen. Även genom att genomföra en 
utvärdering av de sematiska funktionerna. Denna utvärdering är en tolkning gjord av 
författarna.  
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6.2  Metoddiskussion 
Arbetet inleddes med att genomföra en mindre analys av den ursprungliga 
skrivbordsklaffen i en mindre testgrupp för att sammanställa produktens för- och 
nackdelar. Arbetsmetoden valdes av resursskäl. Arbetet hade kunnat innehålla ett 
större undersökningsunderlag till den ursprungliga skrivbordsklaffen för att få 
tydligare önskemål av vad som skulle kunna förbättras eller vad som redan var bra.  

Ytterligare undersökningar för att få fram rätt kundönskemål till det nya tillbehöret, 
skulle kunna genomförts genom en kvantitativ undersökning. Gärna då på 
fokusgrupper som skolelever och konferensbesökare. Detta är dock resurskrävande. 
Författarna valde själva att genomföra en undersökning via telefonintervjuer där man 
kan ha en mer öppen diskussion och få fram åsikter som var okända sedan tidigare. 
Intervjuerna gjordes på inköpare och kunniga personer inom branschen men även 
användare skulle kunna ha fått delta i undersökningen.  

Som hjälp till idégenereringen för koncepten användes brainstorming, muntlig 
morfologi, inspiration från sökningar över internet, framtagna moodboards, 
studiebesök samt undersökning av konkurrenter. Dessa metoder ihop gav tillräckligt 
med infallsvinklar enligt författarna.   

För att få fram rätt koncept genomfördes sållning med metoder som Pugh, go/no-go 
och gut feeling. I vissa beslut var det flera personer involverade, i andra var det 
författarna själva. Även användare skulle här kunna ha varit involverade för att 
utvärdera koncept. Vid genomförande av vissa sållningar kändes det som att 
tidsbesparing kunde ha gjorts genom logiskt tänkande istället för strukturerade 
sållningsmetoder då vissa av koncepten som sållas fram kändes självklara redan från 
början. Om man ser det från ett annat perspektiv så kan det innebära att sållningen 
kommer för tidigt i idéstadiet. Att det har uppstått förutfattade meningar om vilket 
eller vilka koncept som skulle vinna och att det omedvetet kan påverkat resultaten.     

För att utvärdera designen och semantiska funktioner använde sig författarna av ett 
upplägg av Rune Monö där han delar in produktens kommunikation med användare i 
fyra områden: beskriva, uttrycka, uppmana och identifiera. Metoden valdes för att 
förtydliga funktionerna för läsaren och visa varför produkten ser ut som den gör.  

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
För att kunna utföra ett bra arbete med en produktutveckling är det viktigt att inse 
vikten med att ta fram en tydlig och grundlig kravspecifikation. Särskilt när man 
kommer in externt och ska sätta sig in i projektet. Det underlättar projektöverlämning 
och att rätt funktionalitet utvecklas efter rätt uppsatta krav. Då har företaget en 
tydligare bild av vad som verkligen är målet med produktframtagningen. 

Resultatet av arbetet gav en klarare uppfattning om hur framtagningen påverkas av 
stolens användarmiljö, egenskaper och utvecklingsprocess. Med påverkan av dessa 
begränsningar har koncepten tagits fram och formgivits, genom att produktens 
utformning kommunicerar dess funktioner.  

För att underlätta i framtiden bör det utredas om det finns möjligheter att utveckla en 
standardinfästning som är fast på stolen och igenom förberett för att fästa en mobil 
skrivbordsklaff. Detta standardinfäste kan då användas på flera stolsmodeller inom 
koncernen.  
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Nästa steg i utvecklingen är att det ska tas fram prototyper för att kontrollera 
funktioner och passformer mot stolen. Eftersom ingen FEM-analys har genomförts 
bör det verifieras att koncepten även klarar belastningskraven. Utöver detta bör det 
kontrolleras att friktionen i leden ger önskat motstånd.  

Framtida möjligheter är att det går att optimera kraften som går åt när skrivplattan 
roteras och bör anpassas efter användarens önskan vid användning.    

Det går även att undersöka förbättring av motståndet i funktionen då leden viks till 
användarläge. En möjlig lösning är att implementera ett glidbelag som kläms med ett 
visst tryck då led-delarna monteras samman.   
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Bilaga I. Koncept av infästningar inför presentation  
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 Bilaga II. Skrivytor 
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Bilaga III. Intervjufrågor 
 

1. Använder ni skrivbordsklaffar på stolar i er verksamhet? 
 

2. Om inte vad har ni ersatt skrivbordsklaffar med? 
 

3. Vilka funktioner utöver att underlätta antecknandet kan vara önskvärda? 
 

4. Hur ofta möblerar ni om en konferenssal? D.v.s. hur ofta skulle en skrivplatta hos er 
monteras på stolen? 
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Bilaga IV. Kravspecifikation  

 
• Modern 
• Samma formspråk som stolen med modern framtoning  
• Enkel för användaren att förstå vid montering  
• Få steg vid montering 
• Krav enligt EN16139 

Klara tryck ovanifrån på 300 N tio gånger med ett avstånd på 80 mm 
från hörnet längst ifrån leden.  
Klara 25 000 cykler (öppning och stängning av led) 

• Skrivarea 750 – 900 cm2 
• Tillverkningskostnad 89 kr  
• Lämna möjlighet för infästning av armstöd på underredet 
• Behöver inte lämna plats för armstöd på samma sida som skrivbordsklaffen är 

monterad, det vill säga ett tillbehör behöver bara användas åt gången. 
• Monteringen sker när stolen ej är hoplänkad med andra stolar men tar hänsyn 

till kopplingsbeslagen. 
• Avståndet från ryggstödet till skrivplattans början 300 mm 
• Reptålighet > 50HB (Brinell) 
• Läge i förhållande till stolen: 
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Bilaga V. Sållning 2 av infästningar 
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Bilaga VI. Mötesanteckningar 
 
Mötesanteckningar från presentationsdag på SBS 
 
Mötesanteckningar från möten med produktionsgruppen, inköp och brand manager 
angående fyra tidiga koncept:  

Från produktionsgruppen kom detta fram: 

Koncept 1  

De tyckte att det var ett intressant koncept med en design som möjligen skulle repa 
stolen vid montering. Det krävs att det tillkommer tassar för att skydda golvet. De var 
skeptiska till om öppningen på infästningen klarar belastningen vid 
rotationsmomentet.  

Koncept 2 

De var oroliga för att konstruktionen var klen främst i sidled och att monteringen kan 
vara svår.   

Koncept 4 

Skulle kräva hög tolerans för att den ska bli bra. Sen var det en robust konstruktion, 
med få artiklar och enkel att förstå för användaren. Det finns risk för uttöjning av 
infästningen. 

Gäller alla: 

Risk för skav när färgade stolsben används och krom är ej miljövänligt. Krom ska 
därför inte användas på helt nya produkter, men Ana och skrivbordsklaffen räknades 
som en uppdatering, och kommer finnas i krom. 

Det diskuterades att skrivbordsklaffen behövde klara skolmiljö. Samt att en ny 
skrivplatta kanske även säljer på konferenser och därför behöver se smäckrare ut. 

Från inköp kom detta fram: 

Koncept 1 

Gillade detta konceptet och uppskattade en tilläggskostnad på 30 % av 
materialkostnaden för fräsningen. 

Koncept 2 

Var tveksamma om modellen skulle hålla för belastningen. 

Framtagningen av skrivplattan skulle helst planeras så att man kan använda samma 
profil på både vänster och högersida.   

Från brand manager kom detta fram: 

Koncept 1 
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Han tyckte att det vara en spännande design med ett nytänk, och hade inte sett 
liknande lösning tidigare. Han var lite osäker gällande hållfastheten på detta koncept.  

Koncept 2 

Skeptiska till hur det skulle tåla påfrestningarna. 

Koncept 4 

Enkelt och säkert val enligt honom.  
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Bilaga VII.  Låsning till koncept 1 
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 Bilaga VIII. Idégenerering av koncept 3 och 4 
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 Bilaga IX. Intervjufrågor ABL 
Intervjufrågor till ABL-tråddetaljer: 

Hur snäva bockningar kan göras? Är det något mer än tråddimensionen som avgör 
bockningen? 

Vad ska man tänka på vid utformningen av produkten? 

Vilka material använder ni? Sträckgränser? 

Härdningsmetoder? 

Kostnader: 

Vad är ungefärliga kostnader för vår produkt? Fasta kostnader, materialkostnader etc 

För vilka försäljningsvolymer är tillverkningsmetoden mest lämplig? 

Hur stor är skillnaden kostnadsmässigt för rör och tråd vid samma hållfasthet? 

Vilket format vill ni ha CAD-filer i? STEP-fil på assemblyn? 2D ritningar? 

Gör ni prototyper? 
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Bilaga X. Studiebesök ABL 
 
Studiebesök ABL Tråddetaljer i Anderstorp 
 
Information från intervju: 
 
Företaget använder följande material till tråd:  
 
2333 Rostfritt ca 40 kr/kg ca 1400N/mm2 
 
2346 Rostfritt, lättare att bearbeta(borra i),  
 
1312 Järntråd av standardtyp ca 7,50 kr/kg ca 400 N/mm2 
 
2172 Järntråd, styvare ca 600-700 N/mm2 
 
1914 Järntråd med mer kol, bra att gänga och borra, ej svetsa 
 
Tråddimensioner 
 
2-12mm, ej 9mm (ej vanligt med 7mm) 
 
Begränsningar med trådbockningsmetoden: 
 
Snäva bockningar efter varandra kan inte göras med större radie(användning av runt 
verktyg) 
 
Ej större bockning än 180 grader för då tar verktyget emot. 
 
Minst samma radie på bockningen som profilens diameter. 
 
En fördel att använda samma diameter på alla bockningar på detaljen. (Verktyget 
klarar högst två olika bockningar.) 
 
Måste tänka på att tråden som löpt genom maskinen inte böjs tillbaka och når 
maskinen. 
 
Måste tänka på tyngden av materialet som löpt genom maskinen så inte bockningen 
påverkas. 
 
Går aldrig att bocka i kryss, dvs att tråden löper över sig själv. Löses genom att två 
detaljer svetsas ihop men sök i första hand en annan utformning. 
 
Fördelar med trådbockningsmetoden: 
 
Låga ställkostnader och verktygskostnader 
 
Relativt billigt material 
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Stor formfrihet 
 
Svetsmetoder: 
 
Press-svets - Används till fästen på stolsbenen för plastskydd. Förstör inte materialet i 
stolsbenet. 
 
För att öka styvheten på tråddetaljer kan stag svetsas till bockningen. Tråd eller 
trekantigt plattjärn. 
 
Övrig info: 
 
Den färdiga produktens form kontrolleras bäst med fixtur. ”3D-mätning fungerar inte 
så bra i  
praktiken”. Vissa funktionsmått kontrolleras i fixtur. 
 
Företaget vill ha STEP-fil på assemblyn och 2D-ritningar 
 
15-20 m blir obrukligt vid inställningen för att få till rakheten på tråden.  
 
Pressning 
 
Vid ”omöjliga bockningar” kan pressverktyg användas. Fördelen med att forma tråden 
med pressning istället för bockning är snabbheten och formtoleransen eftersom 
materialet är dödriktat innan.  
Nackdelen är ställkostnad och verktygskostnad. 
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Bilaga XI. Idégenerering av leder  
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Bilaga XII. Idégenerering av golvmodeller 
  



Bilagor 

lxvi 
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Bilaga XIII. Patentsökning 
 
Sökord som användes ensamt och i kombination på pvr.se: 
Skrivbordsklaff, skrivskiva, skrivbord avtagbart, skrivplatta, skrivbord, led, roterbar, 
fällbar 
 
Resultat: 
Relevanta sökträffar: 
Skrivskiva            Gav en passande träff men där patentet gick ut på 1970-

talet. 
http://was.prv.se/spd/patent?p1=FKJJV_x_cCN7eM42P9N
dVA&p2=UFmbPSLQruA&hits=true&range=10&tab=1&
content=skrivskiva&lang=sv&hitsstart=10&start=11  

 
Fällbar skrivskiva Gav patentet ”Fällmekanism för fällbar skrivskiva inbyggd 

i armstöd”:  
http://was.prv.se/spd/patent?p1=xkmd-
zBUnvZ7eM42P9NdVA&p2=rq7F6HA0CxQ&hits=true&
tab=1&content=f%E4llbar+skrivskiva&lang=sv&hitsstart
=0&start=0 

 
Övriga sökningar gav inga relevanta träffar. 
 
Sökord som användes i kombination på http://worldwide.espacenet.com: 
writing plate 
writing desk 
foldable 
writing pad flap 
training chair with flap 
training chair with writing tablet 
writing tablet 
furniture 
rotatable 
 
writing tablet Gav patentet “A chair with a writing tablet” 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=EP&NR=1537806B1&KC=B1&FT=D 

 
 
 

http://was.prv.se/spd/patent?p1=FKJJV_x_cCN7eM42P9NdVA&p2=UFmbPSLQruA&hits=true&range=10&tab=1&content=skrivskiva&lang=sv&hitsstart=10&start=11
http://was.prv.se/spd/patent?p1=FKJJV_x_cCN7eM42P9NdVA&p2=UFmbPSLQruA&hits=true&range=10&tab=1&content=skrivskiva&lang=sv&hitsstart=10&start=11
http://was.prv.se/spd/patent?p1=FKJJV_x_cCN7eM42P9NdVA&p2=UFmbPSLQruA&hits=true&range=10&tab=1&content=skrivskiva&lang=sv&hitsstart=10&start=11
http://was.prv.se/spd/patent?p1=xkmd-zBUnvZ7eM42P9NdVA&p2=rq7F6HA0CxQ&hits=true&tab=1&content=f%E4llbar+skrivskiva&lang=sv&hitsstart=0&start=0
http://was.prv.se/spd/patent?p1=xkmd-zBUnvZ7eM42P9NdVA&p2=rq7F6HA0CxQ&hits=true&tab=1&content=f%E4llbar+skrivskiva&lang=sv&hitsstart=0&start=0
http://was.prv.se/spd/patent?p1=xkmd-zBUnvZ7eM42P9NdVA&p2=rq7F6HA0CxQ&hits=true&tab=1&content=f%E4llbar+skrivskiva&lang=sv&hitsstart=0&start=0
http://was.prv.se/spd/patent?p1=xkmd-zBUnvZ7eM42P9NdVA&p2=rq7F6HA0CxQ&hits=true&tab=1&content=f%E4llbar+skrivskiva&lang=sv&hitsstart=0&start=0
http://worldwide.espacenet.com/
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 Bilaga XIV. Hållfasthetsberäkningar 
 
Hållfasthetsberäkningar på tråd, rör och skruv  
 
Hållfasthetsberäkningar för materialet SS2172 
Vid beräkningen av balkböjningen användes 
elementarfall på moment konsolbalk. 𝑓𝑓 = (𝑀𝑀/
2𝐸𝐸𝐼𝐼) ∗L2

2 
 
𝑀𝑀 =  moment 
𝐹𝐹1 =  kraft 
L1 =  sträcka(se blå inringat mått i figur) 
 

𝑀𝑀 = 𝐹𝐹1 * L1   
𝑀𝑀 = 300*0,131 = 39.3Nm 
 
𝐷𝐷 =  diameter 
𝑓𝑓 =  böjning  
𝐸𝐸 =  e-modul  
𝐼𝐼 =  yttröghet 
L2 =  sträcka(se svart inringat mått i figur) 
 
Böjning på 8mm tråd 
 
𝐼𝐼 = (𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷4)/64 𝐼𝐼 = (𝜋𝜋 ∗ 0,0084)/64  
 
𝑓𝑓 = (𝑀𝑀/2𝐸𝐸𝐼𝐼) ∗L2

2   
𝑓𝑓 = 39,3/((2*300*109)*(𝜋𝜋*0,0084)/64)*0,3132 = 0.032m  
 
 
Viktberäkning på materialåtgång 
Vikt på koncept = Arean*materiallängd*densitet 
 
V =  vikt på delarna som går att variera mellan rör och tråd 
Lhäng =  materiallängd på hängkoncept  Lhäng = ca 1250 mm 
Lgolv =  materiallängd på golvkoncept Lgolv = ca 2150 mm 
A =  area 
Atråd = 𝜋𝜋*r2 

Arör =  𝜋𝜋*(R2-r2)   

 =  densitet    
 
Viktberäkning på materialåtgång av 8 mm tråd 
 
 
V = Atråd*Lhäng*  V = (𝜋𝜋*0,0042)*1,25*7850 = 0,49 kg 
    
V = Atråd*Lgolv*  V = (𝜋𝜋*0,0042)*2,15 *7850 = 0,85 kg 

Figur 31. På skrivplattan och mått 
från belastningspunkten. 

Figur 32. Kritiska punkten på 
infästningsbenen vid böjning samt 
mått upp till leden. 
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Böjning på 10 mm tråd 
 
𝐼𝐼 = (𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷4)/64 𝐼𝐼 = (𝜋𝜋 ∗ 0,0104)/64  
 
𝑓𝑓 = (𝑀𝑀/2𝐸𝐸𝐼𝐼) ∗L2

2   
𝑓𝑓 = 39,3/((2*300*109)*(𝜋𝜋*0,0104)/64)*0,3132 = 0,013 m 
 
 
Viktberäkning på materialåtgång av 10 mm tråd 
  
V = Atråd*Lhäng*  V = (𝜋𝜋*0,0052)*1,25*7850 = 0,77 kg 
 
V = Atråd*Lgolv*  V = (𝜋𝜋*0,0052)*2,15*7850 = 1,33 kg 
 
 
Böjning på 10 mm rör med 1,5 mm godstjocklek  
 
𝐼𝐼2 =  yttröghet 
𝑑𝑑 =  innerdiameter 
𝐼𝐼2 = (𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷4- 𝑑𝑑4)/64   𝐼𝐼2 = (𝜋𝜋 ∗ 0,0104 – 0,0074)/64 
 
𝑓𝑓 = (𝑀𝑀/2𝐸𝐸𝐼𝐼2) * L2

2   
𝑓𝑓 = 39,3/((2*300*109)*(𝜋𝜋 ∗ 0,0104 – 0,0074)/64)*0,3132 = 0,014 m 
 
 

Artikelnummer YD Gods Längd Vikt Kvalitet Utförande Värmebehandling Baspris Nettopris 

3817 10.00 1.50 6100.00 0.314 E220 S3 +CR2 7.51 
SEK/m 7.51 SEK/m 

 
 
 
Viktberäkning på materialåtgång av rör 
 
Vtotal = Vikt*Lhäng*  V = 0,314*1,25 = 0,39 kg 
 
Vtotal = Vikt*Lhäng*  V = 0,314*2,15 = 0,68 kg 
 
Analysen av beräkningen på ovanstående delar avgjorde vilken profil som valdes. 
Fördelar till valet av 10 mm rör med 1,5 mm godstjocklek var att det hade snarlik 
styvhet som 10 mm tråd, vilket var den styvheten författarna ansåg rimlig. Först efter 
framtagna prototyper kan man avgöra fall denna styvhet känns tillräcklig. 
Rördimensionen vägde även mindre än båda tråddimensionerna som jämfördes mot 
röret vilket önskades.  
 
 
 
 

Tabell 10. Rörinformation 
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M3 skruv 
 
𝑑𝑑 =  innerdiameter 𝑑𝑑 = 2,459 mm 
𝑟𝑟 =  radien  
𝐴𝐴 =  area 
Hållfasthetsklass 8.8 
𝑅𝑅𝑅𝑅02 =  dragspänning 𝑅𝑅𝑅𝑅02 = 640 N/mm2 
N1 o N2 =  kraftpåfrestningar 
𝐹𝐹2 =  belastning 
M = moment 
L3 =  längd (se rött inringat mått i figur)

 
 

 
 
𝐴𝐴 = 𝜋𝜋 ∗ 𝑟𝑟2  𝐴𝐴 = 𝜋𝜋 ∗  1.232 = 4.75 mm2 

 
Skruven tål [21] 
N1 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅02 = 3040 N 
 
Då skrivplattan ligger mot ovansidan av infästningsbenen så är momentberäkningarna 
gjorde rakt från belastningspunkten in mot infästningsbenet. - se figur 31 - Momentet 
som uppkom av belastningen och avståndet används är samma momentkraft som 
belastar skruvarna. Genom det kunde författarna kontrollera vilken kraft som 
skruvarna utsetts för.  
 
𝑀𝑀 = F1 * L1    
M = F2 * L3  
 
Belastning på skruvarna  
F2 = (F1*L1)/ L3  F2 = (300*0,131)/0,017 = 2312 N  
 
Belastning per skruv 
N2 = 2312/2 = 1156 N 
  
Klarar skruven belasningskraven  
N1 > N2 OK!  
 

Figur 33. Underdelen av leden och 
mått till skruvhålet. 
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Bilaga XV. Sammanställning av konkurrenter  
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Bilaga XVI. Moodboard: Konceptinspiration  
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Bilaga XVII. Moodboard: Funktionell 
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Bilaga XVIII. Moodboard: Leder och infästningar    
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Bilaga XIX. Moodboard: Modernt  
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