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Abstract

Abstract
Purpose – To come up with a new product within the category of mingling table that
provides an expanded area of use. This to be better adapted to individuals and at a
home environment. Through an innovative construction and a combination of
modulated- and hand made parts is the purpose to create a unique product on the
market.
Method – The first part of the life of a product: the product development process;
identify the need, plan the process of the design, identify the customer demands,
develop the concept and finally develop the product.
Findings – A mingling table has been created and is presented in pictures. These
pictures are computer aided visualized. By rending the images is a more realistic
feeling given to the table.
Implications – The results of this thesis shows that tables within the category of
mingling tables, through changes in its construction, could broaden its field of use.
Through further development of the presented concept additional areas of usage may
be achieved.
Limitations – This thesis has its focus on the time before the actual manufacturing of
the product. This project emphasizes the product development process only.
Keywords – Home environment, customizable , functionality, product development,
design, mingling table.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte – Att skapa en ny produkt inom kategorin mingelbord, som erbjuder fler
användningsområden för att bli mer anpassad för privatpersoner och i hemmamiljö.
Att genom en innovativ konstruktion och en kombination av moduliserade- och
hantverksdelar skapa en unik produkt på marknaden.
Metod – Grundmetoden för det här arbetet är den första fasen i en produkts liv:
produktutvecklingsprocessen; identifiera behovet, planera designprocessen, ta fram
kundkraven, utveckla konceptet och till sist utveckla produkten.
Resultat – Designkoncept på ett mingelbord har tagits fram och redovisas i bilder.
Dessa bilder är resultatet av en uppmodellering i datorn med hjälp av 3D-progam. För
att få en mer realistisk känsla för material och form har bilderna även renderats.
Implikationer – Resultatet av denna studie visar att mingelbord, genom
konstruktionsändringar, kan utöka dess användningsområde utan att förändra
grundfunktionen. Med utveckling av det framlagda konceptet kan ytterligare
användningsområden skapas.
Begränsningar – I denna rapport har fokus lagts på de skeden innan själva
tillverkningen och resultatet innebär då inte färdigt produktionsunderlag.
Nyckelord – Hemmamiljö, justerbar, hantverk, funktionalitet, produktutveckling,
design, mingelbord.
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Introduktion

1

Introduktion

I detta kapitel kommer företaget, som det sker ett samarbete med, presenteras. En
genomgång ges till den bakgrund till uppgiften och vilka frågeställningar som
kommer besvaras. Arbetets syfte och frågeställningar kommer att beskrivas samt
arbetets omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med att ge en bild av hur
resterande rapport är upplagd, det vill säga rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Företaget Artklart
Företaget Artklart har skapats och drivs av Eric Hanson, som har en utbildning som
slöjdlärare och båtbyggare samt över trettio års erfarenhet inom trähantverk. I
företaget är det huvudsakligen kök som står i centrum, dessa görs på plats och får då
individuella stilar, vilket leder till att inget kök är det andra likt. Materialen de jobbar
med består av återvunnet material, trä och andra naturmaterial. Utöver inkomna
beställningar på kök, tillverkas övriga inredningsdetaljer som säljs i företagets
gårdsbutik. [1]
1.1.2 Tilldelad uppgift
Vid kontakt med företaget Artklart godkändes att ett samarbete kunde ske under
examensarbetet, uppgiften som tillgavs var att ta fram ett nytt mingelbord. Företaget
har vid det tillfället tillverkat ett mindre antal varianter av mingelbord och på deras
hemsida finns flertal presenterade, två exempel ses i figur 1 och figur 2.

Figur 2. Mingelbord från Artklart. Från [1]

Figur 1. Mingelbord från Artklart. Från [1]

Företagets krav på den nya produkten var få, därigenom gavs stora möjligheter för
produktutvecklarna i detta arbetet att själva välja vad som produktutvecklingen skulle
beröra.
Antagandet kom tidigt om att mingelbord inte var lika populära och användbara som
övriga bord som vanligen hittas i en hemmamiljö. Genom en sökning på Sveriges fem
största möbelföretag [2], se bilaga 1, kunde antagandet bekräftas. Därav ansågs det
som en bra utgångspunkt och att genom en utveckling kunna utöka
användningsområdet för mingelbord, som då kan leda till högre kundvärde och
efterfråga.
Arbetet beslöts att utgå från utvalda metoder ur produktutvecklingsprocessen med
större tyngd på de metoder som används inom designprocessen. Därigenom skapa en
innovativ produkt med en identitet som avspeglar företaget Artklart.
6

Introduktion

1.2 Problembeskrivning
Mingelborden på marknaden idag, som är tänkta att användas i en hemmamiljö, är få.
Den stora marknaden ligger hos företag och deras sociala rum. Flertal företag erbjuder
även uthyrning av mingelbord som kan användas vid stora event och fester.
Vid tillverkning av mingelbord hos Artklart tänker de på att anpassa produkten för att
kunna användas i företags sociala rum. Men de ser även ett användningsområde som
en typ av skyltmonter, att butiker kan använda bordet för att ställa produkter på.
Artklart ser det som en bred marknad inom företagsbranschen och att genom deras
produkter skapa en trevligare miljö genom estetiskt tilltalande och välarbetade bord.
Produkten som framtas under det här arbetet är tänkt att kunna produceras i stora
antal, det vill säga att delarna ska vara anpassade för att kunna tillverkas i en
industriell maskinpark. För att anpassa produkten till Artklarts sortiment behöver det
finnas delar på produkten som erbjuder hantverksarbete eftersom företagets
designuttryck ligger i tillämpningen av olika hantverkstekniker. En kompromiss för
att underlätta produktionen av den nya produkten kommer därav bli att tillverka de
flesta delarna maskinellt och utöver det erbjuda en del av produkten som genom
hantverksteknik skapa samma identitet som resterande sortiment.
I Artklarts gårdsbutik säljs det olika produkter som tillverkats och även ett antal
inköpta produkter. Det mesta är inredningsdetaljer och vissa produkter finns enbart i
ett exemplar. Eftersom butiken mestadels består av inredningsdetaljer leder det till att
många privatpersoner besöker den. Att då försöka sälja ett mingelbord till dessa
personer kan anses som en handling med mindre vinstutdelning, som det ser ut i
dagsläget, eftersom en liten andel privatpersoner har mingelbord hemma.
Hur kommer det sig då att den stora marknaden ligger i företagsbranchen och inte är
lika vanligt förekommande i en hemmamiljö, vad är det för behov som skiljer parterna
ifrån? Kan det vara för att ett mingelbord tar för stor plats och/eller helt enkelt inte
uppfyller något behov i en hemmamiljö? De flesta kanske inte har behovet av att ha
ett bord som man praktiskt taget enbart kan stå bredvid. Hur kan man då utveckla
denna typ av bord för att utöka användningsområdet från ett enkelt bord där man kan
stå runt till något mer, som kan uppfylla ett behov för att passa hemmamiljön? Detta
är utgångspunkten för det här arbetet som ska leda till en produkt som är anpassad för
att kunna användas i en hemmamiljö genom att uppfylla ett större behov. Dock ska
inte produkten mista sin egenskap att kunna användas till sitt ursprungliga ändamål
som mingelbord och då även uppfylla behovet från den befintliga företagsbranschen.
Genom att skapa en utökad marknad från enbart företag, till både företag och
privatpersoner, kommer Artklart kunna fortsätta sin försäljning till den befintliga
företagsbranschen men även uppfylla ett kundbehov för de privatpersoner som
besöker deras gårdsbutik.
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1.3 Syfte och frågeställningar
I problembeskrivningen framgår det att dagens mingelbord inte uppfyller det behov
som kan kopplas till en hemmamiljö och att den största marknaden ligger i
företagsbranschen. Vidare framgår det att Artklart har ett stort utbud av
inredningsdetaljer som riktar sig till privatpersoner, men utöver det säljer mingelbord
i samma butik. Genom en utveckling av mingelbord kan företaget erbjuda både
företag och privatpersoner en passande produkt i deras sortiment. Därmed är syftet
med denna studie:
Syftet är att skapa en ny produkt inom kategorin mingelbord, som erbjuder utökade
användningsområden för att bli mer anpassad för privatpersoner och i hemmamiljö.
Samt genom en kombination av moduliserade- och hantverksdelar, skapa en unik
produkt på marknaden.
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Vilket börjar med
en kartläggning av vad privatpersoner kan tänkas sakna eller efterfrågar i ett
mingelbord. Eftersom det är kunderna som förväntas köpa produkten och om den inte
lever upp till deras önskemål, kommer de troligen inte köpa den. Därmed är studiens
första frågeställning:
[1] Vilka krav kan ställas på mingelbordet för att uppfylla målgruppens efterfrågan?
När de egenskaper och funktioner som anses vara viktigast i produkten har kartlagts,
återstår det att få in Artklarts designspråk. Samtidigt ska produkten bestå mestadels av
modulariserade delar för att kunna tillverkas på ett effektivt och industriellt sätt.
Därmed är studiens andra frågeställning:
[2] Hur kan mingelbordet erbjuda både industriellt- och hantverkstillverkade delar?
Det sista steget och kravet från företaget är att produkten kan demonteras på ett sätt så
att det underlättar för paketering och transport. Därmed är studiens tredje
frågeställning:
[3] Hur kan produkten paketeras för att erbjuda den effektivaste transportstorleken?
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer metoder inom
produktutveckling- och designprocessen tillämpas.
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1.4 Omfång och avgränsningar
Faserna i en produkts liv kan delas upp i fyra stora områden. Det startar med
produktutveckling och framtagning av själva produkten. Det framtagna underlaget
skickas sedan vidare till nästa steg där den ska anpassas för att kunna produceras och
monteras. Sedan kan produkten nå ut till användaren och sista steget är vad som
händer med produkten när den är färdiganvänd.

Figur 3. Faserna i en produkts liv. Från [3]

I figur 3 är alla faser i produktens liv presenterade, de röda markeringarna är de
områden som detta arbete berör. Dessa områden består av själva
produktutvecklingsprocessen med alla steg för att komma fram till en nyutvecklad
produkt. Den streckade röda markeringen indikerar det område där arbetet inte går in
på djupet på. Eftersom utbildningen som har lett fram till detta arbete omfattar en
kunskap inom produktutveckling och design. Att ta fram en nyutvecklad produkt med
en felfri konstruktion och garanterat lämpligaste tillverknings-metoder är inget som
kan garanteras i detta arbete. Ambitionen är att få fram en produkt som har
slutanvändaren i fokus. De befintliga kunskaper som finns inom material,
konstruktion och tillverkning kommer att tillämpas på den nivå som
produktutvecklarna i detta arbete besitter.
En produktutvecklingsprocess brukar vanligtvis vara lång och då mer omfattande
samt har en större budget. Eftersom vi, författarna, gör det som ett examensarbete på
15hp, kommer inte processen vara så långdragen och vi kommer heller inte besitta de
resurser som kan behövas för diverse tester eller prototyp-tillverkning. Det som tar
lång tid och är en omfattande process är just att samla in data från vad kunder vill ha
och förväntar sig. Eftersom vi inte besitter de resurser för att göra omfattande
undersökningar kommer vi även behöva göra vissa antagandet om kundbehov, utefter
vår egen analys av området.
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1.5 Disposition
I resterande del av rapporten kommer först de metoder, som använts i projektet att
redovisas, samt hur de kopplas till frågeställningarna. Därefter läggs arbetsprocessen
fram, ansats, design och datainsamling med dess analys och trovärdighet.
Nästkommande kapitel behandlar det teoretiska ramverket, vilket innefattar en
djupgående presentation av produktutvecklingsprocessen. Även en mer ingående
koppling mellan frågeställningarna och hur de ska besvaras redovisas.
Därefter följer empirin och behandlar alla resultat. Dessa resultat är grunden till de
svar som ges i i nästa kapitel. Där resultatet analyseras, det är i det kapitel
frågeställningarna blir besvarade.
I kapitlet som följer diskuteras hela arbetet och dragna slutsatser beskrivs.
Rapporten avslutas med referenslista och bilagor.
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2

Metod och genomförande

Arbetet kommer att beröra det första området i en produkts liv; produktutvecklingen,
som kan delas in i fem steg:
- Identifiera behovet
- Planering av designprocessen
- Ta fram kundkraven
- Utveckla koncept
- Utveckla produkt. [3]
För att utföra dessa steg kommer ytterligare metoder tillämpas och frågeställningarna
kommer besvaras.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara den första frågeställningen har en undersökning gjorts av hur
marknaden ser ut i dagsläget när det gäller mingelbord. Även liknande produkter som
kan förknippas till produktgruppen eller har liknande användningsområden har
undersökts. En datainsamling genom en enkätundersökning har genomförts för att
undersöka mingelbordets omfattning och övriga användningsområden som kan ses
som ett behov hos privatpersoner i deras hemmamiljö.
För att besvara den andra frågeställningen har en diskussion förts med Eric Hanson på
Artklart, då han besitter en stor kunskap inom området trähantverk. Utefter framtagna
koncept har en översikt och enklare justeringar gjorts av delarna, för att se till så att
det finns utrymme för tillämpning av hantverkstekniker. Dock har det uppsatta kravet,
att de flesta delarna ska kunna produceras industriellt, beaktas och en kompromiss i
designen har gjorts.
För att besvara den tredje frågeställningen har produkten konstruerats med flertal
komponenter, för att sedan monteras på plats. En beaktning att transporten kan ske
både mellan producent till företag och företagets försäljningsställe till kund.

2.2 Arbetsprocessen
Arbetet påbörjades med en undersökning över det område som uppgiften kunde
komma att beröra, det var bland annat om; dagens marknad av mingelbord, övriga
bord som kan justeras, funktionella möbler, etc.
Genom undersökningen hade en uppfattning bildats och nästa steg blev att planera
upp hela processen med alla de delar som behövde genomföras samt en uppskattning
av tidsåtgången för varje deluppgift. För att strukturera upp tidsplanen och få en
översikt på när varje moment skulle utföras användes ett Gantt-schema, se bilaga 2.
Alla dokument under projektet lades upp i en gemensam online-mapp som de
ingående parter fick tillgång till och kunde i realtid redigera dokumenten. På det sättet
kunde det säkerställas att dokumenten hela tiden var av den senaste versionen och att
informationen nådde ut till alla. Två viktiga ur tidplaneringsaspekten var att
kontinuerligt dokumentera i en loggbok samt checklistan för varje veckas moment.
Genom dessa två dokument stramades tidsplaneringen upp och det blev av mer simpel
karaktär att utföra uppgifterna i tid.
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För att få reda på teoretisk fakta kring de olika metoderna som nyttjades och inte bara
det redan existerande praktiska kunnandet, användes mestadels litteratur. På
högskolans bibliotek fanns ett flertal böcker som kunde tas i bruk för att lära om
metoderna. Genom att läsa de kapitel som behandlade relevanta områden byggdes
kunskapsförrådet upp och kunde sedan användas under arbetet.

2.3 Ansats
Det första som skulle kartläggas var; vad är ett mingelbord, vad ska man ha det till
och hur vanligt det var hos privatpersoner i deras hemmamiljö. Genom att ta reda på
dessa punkter ges bästa möjliga grund, bilden av vad som ska lösas blir förtydligad
och möjligheterna till ett väl genomfört arbete ökar.
För att ta reda på hur många som har ett mingelbord, gentemot andra vanliga bord
samt övriga frågor runtom bord utfördes en enkätundersökning. Detta för att nå ut till
så många personer som möjligt samtidigt, enkäten lades därför upp på sociala medier.
Utifrån en analys av enkäten antogs vilka faktorer och funktioner som var önskvärda,
vilket visade vad produktutvecklingen skulle inriktas på.

2.4 Design och specifika val/förslag
Arbetet valdes att utgå från produktutvecklingsprocessen och dess ingående steg.
Eftersom det finns olika metoder som kan tillämpas för olika ändamål kom det
mestadels att använda de metoder som det fanns insikt i, som undervisats och använts
under kandidatutbildningen.
Sållningen av koncept inleddes av rapportförfattarna själva, där de diskuterade föroch nackdelar samt åsikter kring de olika konceptens utseenden. Därefter skedde en
mer slutgiltig diskussion kring koncepten med Eric Hanson på Artklart, eftersom
designen skulle uttrycka samma identitet som deras resterande sortiment.
Artklart jobbar till större delen i trä, med lite inslag av metall samt naturmaterial och
valet av material var praktiskt taget redan gjort i den största utsträckningen.

2.5 Datainsamling
I början av arbetet sammanställdes en enkät, se bilaga 3, för att genomföra en
marknadsundersökning, denna skickades ut till bekanta och på sociala medier.
Enkäten bestod av några inledande frågor gällande kön, ålder, sysselsättning och
vilken bostadsyta personen besatt. Detta för att få en uppfattning om hur fördelningen
låg bland de som svarat och på så vis kunna reflektera vad för målgrupp man kan
tänka sig att inrikta sig på. Resterande frågor i enkäten hade som avsikt att undersöka
hur många som har mingelbord hemma gentemot andra bord samt vad som kunde
tänkas saknas i ett mingelbord. Avslutande ställdes två frågor för att kunna bekräfta
två idéers relativitet i produktutvecklingen.
Analysen av enkätundersökningen skulle senare ge de delar som det skulle läggas vikt
på i själva produktutvecklingsprocessen.
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2.6 Dataanalys
Svaren på frågorna från enkätundersökningen sammanställdes i diagram, se bilaga 4,
detta för att få en överblick av fördelningen av svaren. De frågor som undersöktes
noggrannare, för att sedan kunna ta antaganden som användes som ram för
produktutvecklingen redovisas i avsnitt 4.1.3.1.

2.7 Trovärdighet
Enkäten gav 81 svar, där man/kvinna var fördelad 36/64. Över 70 % var i åldern
mellan 21-40. Fördelningen av huvudsaklig sysselsättning var jämnt mellan
arbetande och studerande. De flesta hade en boyta på 51-80kvm.
Undersökningen kan brista i sin tillförlitlighet till beslutandet av kundkrav, dels för att
den inte gav stor utdelning av respondenter. De flesta frågor gav svar där
procentandelen över svaren var väldigt jämnt fördelade och det var då ingen tydlig
rang på faktorerna som spelade in. Dock framkom det tydligt att mingelbord inte är
vanligt förekommande eftersom det var en sådan låg procentandel som hade ett
hemma. I och med detta tas en osäkerhet att respondenterna kan ha förväxlat
mingelbord med ’sidobord’ i åtanke, dock var det även en liten andel som hade
sidobord hemma. Att mingelbord då inte är vanligt förekommande hos privatpersoner
kan ändå bekräftas.
Genom att en del av frågorna bestod av en rangordning bland svarsalternativen, kunde
en uppfattning skapas för att hitta kundbehovet som saknades hos mingelbord för att
vara användbara i en hemmamiljö.
Att fastställa en definitiv målgrupp utefter dataanalysen kan även brista i
tillförlitligheten, eftersom respondenterna var spridda i de olika grundfrågorna.
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3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
I följande kapitel beskrivs den teori som ger den grund för att kunna besvara studiens
frågeställningar. Figur 4 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och
använd teori.

Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och teori

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka krav kan ställas på
mingelbordet för att uppfylla målgruppens efterfrågan?” beskrivs följande områden i
det teoretiska ramverket: 'Identifiera behovet', 'kundcentrerad planering' och 'ta fram
tekniska krav'. Identifiera behovet behandlas därför att en grund ska skapas för vad
kunderna kan efterfråga. Kundcentrerad planering behandlas för att få ett systematiskt
och strukturerat sätt att ta fram kundens behov och efterfråga. Ta fram tekniska krav
behandlas därför att få kundens behov och efterfråga översatt till tekniska krav för att
produkten, efter en produktion, ska leva upp till det förväntade.
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen "Hur kan bordet
konstrueras för att erbjuda både industriellt- och hantverkstillverkade delar?" beskrivs
‘Val av tillverkningsprocess' i det teoretiska ramverket. Detta område behandlas
därför att få en insikt av vilka aspekter som ska ses över vid utformning och
materialval av produkten.
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen "Hur kan produkten
paketeras för att erbjuda den effektivaste transportstorleken?" beskrivs följande
områden i det teoretiska ramverket: 'konceptval' och 'paketering'. Konceptval
behandlas för att kunna välja ut de koncept som stödjer en nedmontering av
produkten. Paketering behandlas därför att skapa en förståelse och vad som ska tas till
hänsyn vid utformning av en förpackning.
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3.2 Produktutvecklingsprocessen
Produktutvecklingsprocessen är den första fasen i en produkts liv, den kan delas in i
fem steg; identifiera behovet, planera designprocessen, ta fram tekniska krav, utveckla
koncept samt utveckla produkt. [3]
3.2.1 Identifiera behovet
För att genomföra en produktutveckling behövs en grund att basera allting på, det kan
vara t.ex.; marknadskrav, utveckling av ny teknik eller ett behov av att utveckla en
befintlig produkt. [3]
3.2.1.1
Datainsamling
Vid statistiska undersökningar är de mest lämpliga metoderna för undersökningar av
surveytyp; enkäter, intervjuer, bokföring och direkt observation samt användning av
befintliga data. Under dessa metoder finns det flertal olika tekniker för att få tag i det
man söker.
Utformningen av frågorna i undersökningen är avgörande för kvaliteten på svaren och
om de svarar på den uppställda frågeställningen. Det är viktigt att veta vad som ska
undersökas och vad som ska komma ur undersökningen. Viktiga frågor att ställa sig
själv vid utformningen av frågor är; varför ska den här frågan vara med?, kommer
respondenterna kunna och vilja svara på den här frågan?. Svaren kan utebli om
frågorna är för komplicerade, för känsliga eller privata. [4]
Frågornas svar kan läggas upp på olika sätt och de kan vara fasta, slutna eller öppna
frågor. Olika alternativ kan föredras till olika typer av upplägg av frågan. Fasta
svarsalternativ är vanligen att föredra då det både är lättare att besvara, sammanställa
och analysera. Öppna svarsalternativ är däremot svårare och mer tidskrävande att
sammanställa, dock kan de föredras vid känsliga frågor. [4]
Det är viktigt hur formuläret läggs upp, att börja med känsliga frågor kan skrämma
bort respondenterna och de kanske inte svarar på resterande frågor. En allmän regel är
att det börjar med neutrala och ”ofarliga” frågor för att sedan bygga upp till de mer
känsliga som då ställs sist. Oftast vill bakgrundsvariabler tas med, så som; kön,
civilstånd, ålder, etc. Dessa kan då med fördel ställas upp i början av undersökningen.
Vid svar på åsikter och värderingar är det viktigt att tänka på de respondenter som är
osäkra, annars kan det bli att personen i fråga hoppar över frågan eller bara trycker i
ett svarsalternativ och sammanställningen av undersökningen blir då felaktig.[4]
Om värderingar ska mätas ska ledande frågor undvikas, det vill säga de ska inte leda
till det positiva respektive negativa svarsalternativet. Det är väsentligt att undvika
frågor som t.ex. är prestigeladdade, hypotetiska eller negativa. En vanlig
frågeställning vid insamling av åsikter är att begära svaren i en rangordning,
nackdelen är att risken finns att respondenten inte vill rangordna ett stort antal
alternativ. Viktigt att tänka på är att formuläret inte blir för omfattande då det blir
betungande och tar lång tid för respondenten. [4]
3.2.1.2
Dataanalys
När all data samlats in och sorterats påbörjas en analys av datan. Informationen
sammanfattas och slutsatser kan dras som sedan används som underlag till vidare
planering av hur designprocessen ska läggas upp för att tillgodose behovet.
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3.2.2 Design Brief
Design brief är ett stöd i design- och produktutvecklingsprocessen där en bild skapas
av vad som förväntas och ska uppfyllas av produkten. Den består av två delar; verbal
brief och visuell brief. [5]
3.2.2.1
Verbal brief
En verbal brief skrivs i textformat och ska ge en beskrivning om hur produkten ska
upplevas och uppfyllas. Oftast är det uppdragsgivaren som skriver denna och ger
sedan vidare till designern/-erna. [5]
3.2.2.2
Visuell brief
Den visuella briefen ska avspegla den verbala briefen och sammanställs med hjälp av
bilder för att skapa den känslan som ska uppnås. Det kan göras flertal för att beskriva
olika områden så som form, färg, material, etc. [5]
3.2.3 Planera designprocessen
För att genomföra en effektiv produktutveckling behöver det finnas en strukturerad
plan för processens alla steg. [3]
3.2.3.1
Kundcentrerad planering, QFD (Quality Function Deployment)
Ett systematiskt och strukturerat sätt att arbeta med produktutvecklingsprocessen är
kundcentrerad planering, kallas även QFD. [6] Detta arbetssätt utgår från kundernas
behov och förväntningar men drar även nytta av konkurrenternas befintliga lösningar
och produkter. På detta sätt åstadkoms kraven och egenskaperna som den egna
produkten skall uppfylla. Sist struktureras tillverkningsprocessen upp.
I den kundcentrerade planeringen finns det några viktiga moment;
- Samla in data för att analysera kundbehov och efterfråga (marknadsundersökning),
- Genomföra en analys av hur konkurrenterna tillfredsställer kunderna,
- Framgångsfaktorerna för den egna produkten tas fram, baserat på insamlad data,
- Översätt framgångsfaktorerna till tekniska krav för att kunna utveckla och tillverka
produkten. [6]
Övergripande kan kundcentrerad planering delas upp i 4 steg;
1. Produktplanering: kundens önskemål ska översättas till egenskaper på produkten.
Detta genom att göra en viktning av kundönskemålen, samt analys av konkurrenterna
gentemot sin egen produkts förmåga att tillfredsställa kunderna.
Resultatet som ska fram under detta steg är en produktspecifikation med viktiga
egenskaper och funktioner som ska uppfyllas, i regel sammanställs resultaten i det så
kallade kvalitetshuset, se figur 5. [6]
2. Produktutformning
När koncepten har valts, utefter vad som uppfyller de givna förutsättningarna, tas det
nu reda på vilka delar som kan vara kritiska för produkten. Justeringar kan behöva
göras för att produkten ska nå upp till förväntningarna, vissa delar kan behöva
utvecklas.
3. Processutformning
Metoder för processtyrning och övervakningsfrekvens tas fram med hänsyn till de
kritiska detaljerna för produkten.
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4. Produktionsutformning
Alla instruktioner som behövs för att tillverka produkten tas fram, det vill säga;
dimensioner, tillverkningssätt, instruktioner etc.

Kvalitetshuset

I figur 5 visas ett exempel på hur ett kvalitetshus
kan vara upplagt, det består av åtta steg;
1. Vem: Här ska kunderna identifieras, det kan
både vara interna eller externa kunder.
2. Vad: Alla krav som produkten skall uppfylla
listas upp, det kan vara kundkrav men även
övriga prestandakrav.

Figur 5. Kvalitetshuset

3. Vem vs. Vad: Här tas det reda på vem som kraven är viktigast för, det kan ske
genom en parvis viktning, se kapitel 4.
4. Nu och Nu vs Vad: Här kan det listas befintliga produkter, kan vara både från
konkurrenter eller från det företaget som utför produktutvecklingen. De betygsätts
sedan efter den uppfyllnadsgrad de har på de listade kraven (steg 2).
5. Hur: Önskemålen och kraven från, steg 2, ska nu översättas till tekniska krav, det
vill säga hur kraven ska kunna uppfyllas, genom att formulera mätbara resultat.
6. Vad vs Hur: Här jämförs kraven från steg 2 och de mätbara resultaten från steg 6
för att se relationen mellan dem. Relationsstyrkan anges sedan med någon slags
markering, med tre grader för styrkan.
7. Hur Mycket: Under detta steg fås de målvärden som eftertraktas och som angiver
vilka åtgärden som ska tas för att uppfylla önskemålen.
8. Hur vs Hur: För att arbeta vidare kan en jämförelse ske mellan hur olika åtgärden
påverkar varandra. Detta för att se om ytterligare justeringar kan göras för att få ännu
bättre slutresultat. Kopplingen mellan åtgärderna indikeras med någon slags markör.
3.2.4 Ta fram tekniska krav
Under detta steg ska kundbehoven och efterfrågan översättas till tekniska krav som
uppfyller dessa. [3]
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3.2.4.1

Parvis viktning

…

D

C

B

viktning

A

I figur 6 visas ett exempel på en parvis viktning,
där faktorerna A, B, C och D jämförs. Tabellen
kan göras så stor som det behövs, för att få med
alla de faktorer som behöver viktas.

summa

Genom en parvis viktning kan olika faktorer jämföras med varandra, för att få fram de
områden som det ska läggas mest fokus på. [7]

För att jämföra alla faktorer med varandra tas en
0 0,5 0 … 0,5
A
lodrät rad och en vertikal kolumn med samma
X X … Σ
1
faktor. De röda markeringarna i figur 6 visar B
X … Σ
0,5 X
exemplet på när man jämför faktorn A med de C
… Σ
1 X X
resterande. Den första rutan är grå, eftersom den D
…
… … … …
inte går att vikta då faktorn ställs mot sig självt. …
Näst på tur är då rutorna AB och BA som ska
Figur 6. Exempel på parvis viktning
viktas, om B är mest betydande sätts 0 poäng i
rutan AB och 1 i rutan BA. Om faktorerna
istället är likvärdiga ges det 0.5 poäng till vardera. Denna viktning fortsätter sedan
tills A har jämförts med alla andra faktorer, sedan fortsätts det med nästa faktor i
ordningen tills alla har jämförts med alla.
När viktningen är klar kan summan, för varje rad och där med faktor, läggas ihop. En
rankning kan sedan ske med hjälp av poängsumman, den som har mest poäng anses
vara viktigast och fortsätter sen i nedåtgående poäng.
3.2.4.2
Kravspecifikation
En kravspecifikation kan delas upp i två kategorier; funktionella och icke-funktionella
krav. De funktionella kraven beskriver vad produkten ska uppfylla, det vill säga
funktionaliteten hos produkten som den förväntas ha. Dessa kan beskrivas med
nyckelord för att ange prioriteringen, t.ex. kan ’skall’ användas för en hög rank och
’borde’ som en lägre.
Icke-funktionella krav beskriver produktens prestanda, kvalitetskrav med mera och
anges i mätbara enheter.
3.2.4.3
Benchmarking
Benchmarking är en metod som pågår under hela produktens utveckling. Genom att
kontinuerligt söka och jämföra med relevanta företags effektivaste arbetsmetoder och
lösningar ges möjlighet till att överträffa dessa och bli ledande på marknaden. Genom
att inse och acceptera det egna företagets svaga punkter blir det enklare att ta åt sig av
vad som kan utvecklas. Genom observationer av andras prestationer runtomkring kan
på så sätt uppnå till överlägsenhet inom de områdena. Det handlar om att hela tiden
jämföra sitt eget företag med de mest framgångsrika. För att beskriva kärnan i
benchmarking används ofta det japanska ordet dantotsu, vars mening är att eftersträva
att bli "den bäste av de bästa". [8]
Genom att undersöka och analysera de existerande produkternas fördelar blir bilden
tydligare av vad; krav, funktioner, m.m., som behöver uppnås. Samt vad som ska
överträffas hos den egna produkten, för att företagets kunder skall bli tillfredsställda.
Inspiration och innovativa lösningar från andra företag framgår tydligt under
benchmarkingen. Vid en propert utförd benchmarking blir företaget hela tiden
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uppdaterat och all inspiration som hämtas ligger i tiden. På det sättet kan företaget
klättra och till slut landa på toppen av marknaden. Vad som inte får glömmas bort är
att även efterarbetet är viktigt för att kunna hålla sig i framkant. Med efterarbete syftas
i detta fall på paketeringen för bortleverans från företaget. Genom att ha fått fram hur
andra slående paketeringsformationer ser ut så kan dessa tas i hänsyn när den egna
paketeringsidén utvecklas.
3.2.5 Generera koncept
Genom att tillämpa olika tekniker kan koncept genereras. Antingen kan det första
konceptet som kommer upp byggas vidare på. Dock är det inget som rekommenderas
då det inte nödvändigtvis är det bästa konceptet att bygga vidare på. [3] Istället bör så
många koncept som möjligt tas fram och genomgå en sållning för att sedan tratta ner
till ett koncept som då kan anses som det mest aktuella att utveckla.
3.2.5.1
Funktionsanalys
En funktionsanalys används för att bryta ner problemet i mindre delar, som sedan
lösningar genereras utefter. Denna analys kan ske genom flertal metoder och kan
redovisas på olika sätt. En metod är exempelvis att utföra en funktionsuppdelning som
går ut på att dela upp funktionerna i produkten i olika kategorier. Först sätts
huvudfunktionen HF som är den övergripande funktionen som produkten ska
uppfylla, och den brukar oftast vara en till antalet. Sedan listas stödfunktioner SF och
delfunktioner DF upp. Stödfunktionerna är de som underlättar användandet av
produkten och höjer dess bruksvärde, men de är oberoende av huvudfunktionens
uppfyllelse. Delfunktionerna är de som tillåter huvudfunktionen att uppfyllas, utan
dessa skulle alltså produkten inte uppfylla det den är till för. Funktionerna brukar
beskrivas med ett verb som sedan kompletteras med ett substantiv och eventuella
gränser, se i figur 7 ett exempel nedan hur ett bord huvudfunktion kan beskrivas.
Funktion

Verb

Substantiv

Mätbart/gränser

HF

erbjuda

avlastningsyta

0.6m2

Figur 7. Exempel funktionsanalysens upplägg

3.2.5.2
Morfologi-matris
Denna metod är till för att generera konceptidéer, genom att dela upp produkten i dess
olika funktioner, se funktionsanalys avsnitt 4.1.3. I en morfologi-matris redovisas alla
lösningar som kan kommas på för att lösa varje individuell delfunktion. Det sista
steget går ut på att kombinera de olika lösningarna, en från varje delfunktion, för att
skapa en helhetslösning av produkten. Alla kombinationer behöver inte passa ihop,
detta sållas då bort och i slutändan är de mest lämpliga kombinationerna kvar.

19

Teoretiskt ramverk
3.2.5.3
Konceptval
Att sålla mellan alla koncept kan ses som en process, se figur 8, där en input består av
koncept, produktutvecklarnas kunskap och resultat från en QFD. Denna input går
sedan genom urvalsmetoderna, som kan ses som den svarta lådan, och resultatet som
kommer ut är då de koncept som är värda att fortsätta att utveckla.
Urvalsmetoderna kan se olika ut och besluten kan fattas på flertal sätt. Målet är att
sålla bort koncept som inte kommer uppfylla kundens behov och efterfrågan. En
metod är att utföra tester i form av att tillverka prototyper som då kan ligga i grund för
olika beslut och vidareutvecklingsområden.

Figur 8. Konceptvalens upplägg

3.2.6 Utveckla produkt
Detta är steget där konceptet utvecklas för att senare kunna skickas iväg för
produktion och det är en stor teknisk utmaning. [3]
3.2.6.1
Val av tillverkningsprocess
Med hänsyn till tillverkningsprocess, materialhushållning och miljökrav ska
materialkunskap, konstruktionsteknik och kostnads tänkande väljas för att produkten
ska utformas så att funktionskraven uppfylls. [9]
Styrande vid valet av tillverkningsprocessen kan ställas upp som följande;
- Materialval
- Funktionskrav
- Noggrannhetskrav och ytjämnhet (ytfinhet)
- Geometri
- Tillverkningsvolym (seriestorlek)
- Tillverkningskostnad. [9]
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I detta kapitel redovisas den data och resultat som är påföljden av tillämpningar av de
metoder och teorier som tidigare beskrivits.

4.1 Kundbehov och efterfråga
Processens start består av att skapa en översikt om vad produkten ska ha för karaktär
och uttrycka. För att kunna ta fram en produkt som uppfyller ett behov är det en viktig
del att undersöka behovet och efterfrågan hos de möjliga kunderna. Genom att
tillämpa metoder från QFD-processen kan kundbehov och tekniska krav tas fram.
4.1.1 Verbal brief
Baserat på Eric Hansons önskemål på mingelbordet kunde en verbal brief
sammanfattas;
Bordet ska vara stabilt och byggt i trä och/eller metall. Andra viktiga aspekter är
designen och att det består av flera delar så att det kan monteras och paketeras. För att
passa in i Artklarts sortiment och visioner ska det andas äkta och ärliga material samt
inneha ett hantverk med konstnärligt uttryck.
4.1.2 Visuell brief
Utefter känslan som gavs dels av Artklarts verbala brief men även övrigt sortiment,
kunde en visuell brief komponeras, se figur 9.

Figur 9, visuell brief

4.1.3 Enkätundersökning
Webbenkäten utfördes med hjälp av online-verktyget surveymonkey [10] som tillät
flertalet frågor- och svarsupplägg. Frågorna ställdes upp, se bilaga 1, efter en
behandling av den teori och rekommendationer som presenterats i avsnitt 3.2.1.1.
När enkätfrågorna, maximalt tio till antalet i online-verktyget, ställts upp gavs en
länkadress som kunde skickas ut till respondenterna.
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4.1.3.1
Enkätanalys
Online-verktyget [10] som valdes att användas för enkätundersökningen erbjöd även
funktionen att sammanställa den insamlade datan. Detta gjordes i form av diagram, se
bilaga 4, med procentandelarna som grund.
I figur 10 visas hur stor andel av
de svarade som har de olika
sorterna av bord hemma. Som det
syns är det en liten andel som har
mingelbord.
I figur 11 har det frågats efter
vilket bord man använder mest och
köksbordet visar sig vara det mest
använda. Av de som har angett att
de har ett mingelbord är det ingen
som använder sig av det bordet
mest.
Dock kan man bekräfta att det
mest
använda
bordet
är
köksbordet,
därefter
kommer
skrivbord och soffbord.

Figur 4. Procentandel av bordstyp

Figur 10. Procentandel av vilka bord de svarand e har
I figur 12 kan man se att den vanligaste
aktiviteten vid bordet är att äta, vilket
kan sammankopplas med att köksbordet var det mest användbara. Efter det kommer
aktiviteterna med att spela dator/surfa samt arbeta/plugga, vilket kan tänkas vara
förknippat med att skrivbordet var det näst mest använda bordet.

Dataanalysen kom att användas till viktningen av kundbehoven, se avsnitt 4.1.5.

Figur 12. Procentandel av aktiviteter.

Figur 11. Procentandel av mest använda bord.

22

Empiri
4.1.4 Funktionsanalys
I figur 13 redovisas funktionsanalysen där först huvudfunktionen HF definieras och
sedan delfunktionerna DF som ser till att huvudfunktionen uppfylls. Sedan
kompletteras funktionsanalysen med stödfunktioner för att underlätta användandet av
produkten.

Figur 13. Funktionsanalys

4.1.5 Parvis viktning
Av enkätanalysens diagram kunde två viktningar ske. En där faktorerna som spelade
in när ett bord köptes och en annan där aktiviteterna vid bordet viktades. Detta för att
senare användas till utformningen av kraven på bordet.
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summa

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

1
3
1
1

pris

storlek

design
funktionalitet
1
pris
0,5
storlek
0,5

funktionalitet

Genom en viktning och poängutdelning kan
summan sedan räknas ihop på varje rad för
vardera faktorn. Den som har högst summa anses
vara viktigast.
Som det presenteras i figur 14 har funktionalitet
högst summa och design, pris samt storlek har
likvärdiga summor.

påverkar vid
inköp av bord

design

4.1.5.1
Viktning av faktorer som påverkar vid inköp av bord
I figur 14 visas viktningen av de olika faktorerna,
viktning av
som påverkar kunden vid ett köp av bord, där de
faktorer som
jämförs med varandra i tur och ordning.

Figur 14. Viktning av faktorer
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Summan som erhåller resultatet att ”äta” anses vara
vid bord
det viktigaste, därefter kommer spela/surfa och sist
kommer plugga och arbeta samt annat som har
plugga
likvärdiga summor.

plugga

4.1.5.2
Viktning av aktiviteter vid ett bord
I figur 15 visas viktningen som har utförts med
aktiviteterna som vanligtvis sker vid ett bord.
viktning av

spela/surfa

Empiri
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Figur 15. Viktning av aktiviteter

4.1.5.3

Kravspecifikation

Utefter alla de funktioner, kund behov och efterfråga, kan en kravspecifikation ställas
upp för att säkerställa att det uppfylls. Kravspecifikationen kan studeras i bilaga 5.

4.2 Benchmarking
Genom benchmarking på liknande produkter med samma funktioner, eller liknande
funktioner kan denna metod hjälpa till med att senare kunna generera koncept. Genom
att dela upp produkten i dess delfunktioner och utföra en sökning på vardera
funktionen kan lösningar hittas på olika befintliga produkter. De olika lösningarna på
de olika funktionerna kan sedan kombineras ihop för att leda till en helhetslösning.
4.2.1 Multifunktionella bord
För att få en insikt på hur andra har gjort för att integrera flera funktioner i ett bord,
gjordes en benchmarking på detta och i figur 16-22 kan några exempel ses.

Figur 16. MKI
Tranforming Coffee
Table. Från [11]

Figur 17 och 18. Woody, the workwood. Från
[12]

Figur 20. Coffee Dining Table.
Från [14]

Figur 19. The Sottomon Stool
And Side-Table. Från [13]

Figur 21 och 22. Itaca. Från [15]
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4.2.2 Justering i höjdled
Exempel på hur andra har löst funktionen med justerbarhet i höjd presenteras under
detta avsnitt i figur 23-25.

Figur 23. Modern Adjustable
Coffee Table. Från [16]
Figur 24. Modern adjustable
Coffee Table. Från [17]

Figur 25. Bambi Table. Från
[18]

4.2.3

Justering av bordsyta

I detta avsnitt presenteras olika exempel, se figur 26-32, där bord vars bordsyta/ytor
kan förändras på olika sätt.

Figur 27. Milano bord.
Från [20]
Figur 26. Okänt
namn. Från [19]

Figur 29. Okänt
namn. Från [22]

Figur 28. Okänt
namn. Från [21]

Figur 32. Bce Folding
Airhockey Table. Från [25]
Figur 30. Candy. Från [23]

Figur
31.
Soffbord
Ceasar. Från [24]
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4.3 Konceptgenerering
Genom all insamlad inspiration hos liknande produkter och med de funktioner och
krav som ställt upp, genereras idéer genom tillämpningar av olika metoder.
4.3.1

Morfologi

Med hjälp av en morfologi, se bilaga 6, av produktens ingående delar och räkna upp
alla dessa, kan olika helhetskoncept komponeras. Genom att även dela upp de
övergripande funktionerna kan även lösningar på dessa skapa nya helhetslösningar.

4.4 Koncept
Genom flertalet aspekter och med datan som samlats in, genererades flertalet koncept,
dels på olika funktioner men även helhetslösningar. Koncepten gick sedan igenom en
sållning och det slutliga konceptet kunde kombineras ihop, se kapitel 5.
4.4.1

Koncept utefter ’justerbar bordsyta’

En av de funktioner som det utvecklades vidare var att bordsytan skulle att justera för
att kunna bli större när det fanns det behovet. Flertal koncept togs då fram och i figur
33-36 ses några exempel.

Figur 33. koncept

Figur 34. koncept

Figur 35. koncept
Figur 36. koncept
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För att lättare se vilka lösningar som gick att dela de olika geometrierna testades det
genom att klippa och vika papper. Exempel på hur kvadratiska respektive cirkulära
bordytor kan förändas genom extraskivor, eller vikas med gångjärn syns i figur 37
respektive 38.

Figur 38. Ändring av cirkulär form

Figur 37. Ändring av kvadratisk form
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4.4.2

Koncept utefter ’bordsyta i olika nivåer’

Ett annat koncept som utvecklades var att bordet skulle bestå av flertal plan för att
erbjuda avlastningsyta i olika nivåer. I figur 39-43 ses ett antal av koncept på just
denna funktion.

Figur 39. koncept

Figur 40, koncept.

Figur 41. koncept

Figur 42. koncept

Figur 43. koncept
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4.5 Val av tillverkningsteknik
Produkterna i Artklarts sortiment tillverkas inte i stora volymer och tillverkas för hand
av Eric Hanson. Utefter efterfråga-utbud teorin blir en liten volym produkter vanligen
dyrare och det gäller även för Artklarts produkter. Samt att de är handtillverkade och
har då en längre tillverkningsprocess som även medför en ökad tillverkningskostnad.
4.5.1 Materialval
Produkten ska passa in ett befintligt sortiment, där materialet behandlats i företagets
egen verkstad och med hantverkstekniker. Materialet som används inom företaget
består mestadels av trä med inslag av metall och övriga naturmaterial. Att använda
material av typen plast, gjutgods, etc. är då inte att föredra då det kommer leda till att
produkten skiljer sig för mycket från företagets befintliga produkter.
4.5.2 Sammansättningstekniker
För att sätta ihop benen med bordsskivan rekommenderade Eric Hanson att göra det
genom en så kallad killåsning som är en gammal hantverksteknik. [26]
4.5.2.1
Killåsning
I denna hantverksteknik, se figur 44 samt bilaga 10, är ursprungsläget att det finns ett
hål i bordsskivan där ett ben ska fästas. I det här
arbetet arbetas det med cirkulära snitt i benen.
Genom att sen såga en skåra vertikalt i benet kan
detta föras in i det något större hålet i
bordsskivan, där man ovanifrån sätter i en kil.
Detta leder till att kilen utvidgar benets radie och
skapar ett tryck mot hålet som gör att benet låses
fast. Genom att limma runt om benet som fästs i
bordsskivan åstadkoms ytterligare förstärkning för
att benet sitter fast. [26]
Figur 44. Killåsning

4.6 Paketering
För att mingelbordet ska komma fram intakt till kunden så krävs det att det är
förpackat på ett vettigt sätt. Då paket under leverans riskerar att behöva utstå stötar,
tyngder, vibrationer och tryck från annat gods, eller t.ex. lastbilsväggar, behöver
emballaget vara tåligt och kunna motstå de möjliga påfrestningarna. Det yttersta
skalet är i de flesta fall av en styv kartong. Inuti finns något som skyddar föremålet
från att skramla runt och från att ta skada. Detta är i många fall bubbelplast, frigolit
eller något annat stötdämpande material. Om kartongen, som produkten är paketerad
i, inte är tålig nog finns det andra hjälpmedel för att stödja upp kartongen. Då t.ex. så
kallade L-profiler. L-profiler är en sorts kantskydd, som ska vara i samma höjd som
kartongen, och förstärker kanter och hörn i en kartong.[27]
Man ska vara strategisk vad gäller paketeringen. Om man har tanke bakom
paketeringen finns det pengar att tjäna. En bra paketering lockar kunder. En så kallad
produktblomma är ett bra medel för att attrahera kunder med sitt erbjudande.
Produktblomman har huvuderbjudandet i mitten och runtom ligger kringtjänster.
Dessa kringtjänster är de som kan öka företagets försäljning. Exempel på dessa
tjänster är utkörning av produkten, snabb leverans eller bra kundservice.[28]
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Genom en behandling av den teori och empiri, som tidigare har presenteras, kan nu en
analys utföras om hur frågeställningarna besvarats ut efter detta. Det är det som tas
upp i följande kapitel.

5.1 Frågeställning 1 - Vilka krav kan ställas på bordet för att
uppfylla målgruppens efterfrågan?
Den första frågeställningen bygger grunden för vidare arbete och resultat. Det ska gå
från ett problem till lösningar som uppfyller kundens behov och efterfråga.
Genom flertal steg och metoder kan frågeställningen sedan besvaras.
5.1.1 Viktning
Efter att ha viktat de olika styrningsfaktorer som får kunderna till att köpa bord, samt
de aktiviteter kunderna som mest utför vid bordet kunde ett resultat tydligt utläsas.
För att uppfylla den uppsatta målgruppens efterfrågan så krävs att mingelbordet är
funktionellt. Det skall gärna besitta attraktiv design, vara prisvärt och vara lagom
stort, men dessa faktorer är inte de avgörande. Resultatet säger att så länge bordet
upplevs som funktionellt så blir kunderna tillfredsställda. Angående de viktade
aktiviteterna så stack de mest relevanta alternativen tydligt ut. Om kunderna kan, först
och främst, äta vid mingelbordet så håller det högt mått av vad som efterfrågas.
Därefter ska även mingelbordet erbjuda möjligheten att kunna spela/surfa på en dator
vid det, för att målgruppens efterfrågan ska anses som uppfylld. Att man ska kunna
arbeta och/eller studera vid bordet anses bara som två positiva extrafunktioner, inget
måste.
Sammanfattningsvis betyder detta att de krav som ska ställas på mingelbordet för att
målgruppens efterfrågan ska uppfyllas är att det ska vara funktionellt och att man ska
kunna äta, spela dator och surfa vid det. Bidragande faktorer, men inga krav, är att det
ska vara prisvärt, vara lagom stort och att det går att arbeta och studera vid det.
5.1.2 Funktionsanalys
Utefter viktningen och framtagandet av de krav som efterfrågades kunde en
funktionsanalys ställas upp. Där kraven gjordes om till funktioner som uppfyllde
dessa. Utefter vilken rank krav hade gjordes det till delfunktion eller stödfunktion.
När funktionsanalysen väl var uppställd kunde idégenereringen påbörjas. Det togs
fram idéer och koncept på olika delar. En morfologi gjordes på de olika huvuddelarna
på bordet för att kunna kombinera ihop flertal koncept med så väl form som funktion.
Genom att använda funktionsanalysen med del-, och stödfunktionerna kunde
idégenerering och koncept tas fram för de individuella funktionerna. På detta sätt
kunde flertal idéer tas fram oberoende av varandra. Genom att sedan kombinera ihop
dessa kunde helhetslösningar skapas, som täckte hela funktionsanalysen.
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5.1.3 Kravspecifikation
De funktionella krav som behandlas i kravspecifikationen är de som mingelbordet
förväntas uppfylla, alltså de krav som ställs på bordet för att efterfrågan ska uppfyllas.
Det som bordet därmed behöver leva upp till är att det ska vara stabilt, inneha flera
delar för att vara monteringsbart och kunna paketeras, det ska ha smidiga lösningar så
att det inte upplevs som överarbetat eller ger svårigheter vid in- och utrotering av
extraskivorna, det ska vara hållbart samt passa in i; Artklarts sortiment samt hemmaoch företagsmiljö.
En del gränsvärden i kravspecifikationen har inte kunnat tas fram då resurserna inte
funnits. Det är värden så som; vilken kraft som är ”lagom” för att rotera ut
extraskivan, vilken vikt bordsskivan respektive extraskivan ska hålla för.

5.2 Processen fram till slutligt koncept
Utefter de framtagna kundkraven kunde processen ta fart för att generera koncept för
att senare kunna ta fram ett slutligt
5.2.1 Idégenerering
Utefter de olika funktionerna kunde flertal skisser och idéer tas fram. Det var
funktioner så som, hur man skulle lösa; höjdjustering, utvikning av bordsyta, etc. Allt
vad som kunde leva upp till någon av de funktioner som produkten skulle inneha.
Genom att ställa upp morfologin, se bilaga 6, kunde uteslutandet av vissa bordsformer
göras, exempelvis valdes rektangulärt och ovalt bort då det inte ansågs som lämpliga
former på ett mingelbord. Sedan kunde olika ben- och höjdlösningar väljas bort på
grund av komplexiteten eller ur designsynpunkt.
Utefter de former och funktioner som fanns kvar i morfologin kunde helhetslösningar
göras, som ledde till flera designidéer. När idéerna började ta slut, gjordes en sållning
av produktutvecklarna i arbetet, för att kombinera ihop det bästa av alla lösningar och
designer. Sedan kunde skissunderlag tas fram, se bilaga 7, för att visa Eric Hanson
och få en utvärdering med hans åsikter som designer.
5.2.1.1
Konceptval med Artklart
Efter att en mängd olika koncept ritats upp bokades ett möte med Eric Hanson in.
Detta för att få en utvärdering om vilka funktioner och utformningar hos bordet som
var attraktiva för att arbetas vidare med i projektet. Bland de tidiga idéerna fanns
bland annat koncept som innefattande gångjärn för in- och utfällbarhet av bordsytan,
koncept med färre och fler än tre ben, olika kantiga skivutformningar och
komplicerade funktioner för att bordet verkligen skulle sticka ut. Alla dessa koncept
blev bortsållade. Eric Hansons utlåtande ledde till ett kombinerat koncept med tre ben,
bordsskivor med rundade kanter och att det inte skulle finnas för många funktioner
eller synliga delar. Utifrån dessa önskemål skissades nya idéer upp som utformades
till de senare koncepten av mingelbordet.
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5.2.2 Befintligt koncept
Det slutliga konceptet, se figur 45-47 samt bilaga 8, består av en produkt inom
kategorin ”mingelbord”, det erbjuder alltså en avlastningsyta som personer kan stå
runt. Utvecklingen av produkten har lett till en utökad funktion i form av två extra
avlastningsytor, som roteras ut vid behov. Det leder då till att bordet kan väljas att
vara större när behovet finns, men det tar inte större plats då extraskivorna kan roteras
in under bordsytan.
Extraskivorna roterar kring varsitt ben på bordet och är även utrustade med varsitt
smalare ben vars läge blir i ytterkant av skivan när den är utroterad. Att benet på
extraskivorna är tunnare beror helt enkelt på att de i infällt läge går ihop med ett av
benen på bordet, se figur 48-49. Vilket gör att det inte blir några extraben vid infällt
läge och ger då ett städat designspråk. Men kan även ses som praktiskt då det är färre
ben i vägen, t.ex. vid dammsugning.

Figur 45-47. Slutligt koncept

Figur 48-49. Benlösningen

För tillfället är bordet tänkt att tillverkas i trä i längsta utsträckning. Dock kan det
behöva räknas på en del dimensioner och hållfasthet, speciellt på de delar som kan ses
som kritiska, så som benen på extraskivorna. Eftersom dessa ben har en lägre
dimension innebär det även att hållfastheten sänks, att då räkna på om det håller vid
normal användning blir därför väsentligt. Om det inte kommer hålla borde det
konstrueras om, eller om det kan lösas med en förstärkning eller materialbyte.
En annan del som även kan bli kritisk för att stå emot den vikt som kommer läggas på
bordsytan är det ben som är utskuret, för att kunna gå ihop med benen på
extraskivorna. Eftersom diametern halveras på nedre halvan av benet kommer det bete
sig annorlunda vid kraftpåverkan.
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Träslagen som ligger i grundtanke till uppbyggnaden av bordet är furu och ek. Furu är
ett vanligt val vid snickeritillverkning och passar in både färg- och hållbarhetsmässigt
på bordsbenen. De kriterier furu uppfyller i detta fall är att genom förädling så blir det
tåligt, både för inomhus- och utomhusbruk samt att det går att uppnå en ytkvalitet på
hög nivå.[29]
I Artklarts sortiment av bord återkommer svartek, vilket är ek som har legat dränkt i
en sjö eller jord under en lång period. Detta material anses därav vara värdefullare på
grund av utbudet och den långa process som behövs. Att använda svartek skulle då ge
ett exklusivare uttryck på bordet, dock kommer priset bli där efter. I designen framgår
det att skivorna ska vara mörka och skulle det även till exempel kunna bestå av ek
som betsats mörkt.
Extraskivan som ska roteras ut, beroende på dimensioner och vikt, kan behöva
kompletteras med ett hjul. Detta för att underlätta för användaren vid rotering och
minska motståndet. Dock får det tas hänsyn till designen, vilka hjul som helst passar
inte in. Genom att använda sig utav kulrullar, som består av en stor kula som rullar på
flera mindre kulor inneslutna i en halvrund kropp eller hus [30], syns det minimalt och
designen störs inte. Kulrullar ger ett lågt motstånd och det går då lätt att rotera ut
extraskivan, dock bildar kulrullen en stor kraft på motytan.
Antal ingående delar i produkten har försökts att hållas
ner, dock blir det ett komplicerat moment när det ska
integreras en skiva runt ett ben som sedan ska kunna
roteras. Benet bör då lämpligast kapas och få en smalare
diameter där skivan ska sitta och undviker då att skivan
glider ner. För att skapa så att skivan kan roteras kan det
användas en distans för att undvika att det kapade benet
klämmer ihop skivan och hindrar då en rotation. Ett
alternativ för hur infästningen kan tillverkas är
uppskissat i figur 50 samt bilaga 10.
Figur 50. Alternativ på infästning

Eftersom extraskivorna går ihop och läggs om varandra under bordskivan och då ska
ge intrycket av en tjockare skiva betyder det att extraskivorna behöver ligga på olika
höjd. Den ena extraskivan behöver sitta förskjuten med ett
avstånd på samma mått som skivan är tjock. För att tillåta
extraskivorna rätt position kan antingen benen göras olika för den
övre respektive undre skivan. Dock bidrar det till att det blir fler
komponenter i produktionen med olika mått och eventuellt spill.
Istället behövs det ett sätt som tillåter positioneringen att ske med
samma komponter. Midjan där extraskivorna ska sättas behöver
då vara av den höjd som innefattar undersidan på den undre
skivan samt översidan av den övre. Beroende på om extraskivan
är placerad på den undre eller övre positionen kommer det bli ett
glapp med en skivas tjocklek. För att dölja detta glapp kan en
lösning vara att använda en distans, se figur 51, som är av samma Figur 51.
diameter och material som det övriga benet. På det sättet kan Positionering med
distans
denna distans väljas att sättas ovanför skivan när den positioneras
som undre och sen tvärtom. På detta sätt döljs den midjan samt
att likadana komponenter kan användas.
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Extraskivorna är utformade på ett sätt så att den kan användas både på höger och
vänster sida. Det vill säga att ovansidan och undersidan ser likadana ut för att kunna
vändas beroende på vilken sida den ska sättas.
Trots att det är en bit kvar för att kunna skicka en felfri produkt till tillverkning så
finns det ett bra underlag av konceptet och vi tror att det är fullt möjligt att genom små
justeringar kunna få fram en produkt som skulle kunna produceras.
5.2.3 Ursprungstanken
Utefter den ursprungliga funktionen vi hade tänkt oss, innebar att de roterbara
'extraskivorna', utöver extra bordsyta, även skulle fungera som sittplatser. Därav står
det som en stödfunktion i funktionsanalysen, det är då alltså en funktion som ökar
användarvärdet men inte är bunden till huvudfunktionen.
Problemet med denna typ av konstruktion, som det ska gå att sitta på, är att den är
beroende av ett flertal ingående delar. Det måste med all säkerhet hålla för den utsatta
vikten annars blir det en skaderisk vid användningen av produkten. Att placera en vikt
på ”sittytan” medför inte bara ett tryck på den ytan utan även på benet som ska stödja
upp samt benet där ytan vrids runt. Det blir alltså flertal kritiska punkter som måste
hålla för påfrestningen och extraskivans utformning gynnar inte heller
viktfördelningen.
För att lösa detta problem med att det ska kunna gå att sitta på extraskivan, kan det
tänkas att det ska tillkomma ett ben till i skivans ytterkant. Dock kommer det endast
kunna göras på den undre skivan då de annars kommer ta i varandra när det ska vridas
in i ursprungsläge. Om man använder något fällbart ben som istället kan fällas in
under ytan kan problemet lösas så att de båda ytorna kan roteras in under bordsytan.
Dock kommer det då behövas ett större avstånd mellan de båda extraskivorna, så att
det fällbara benet skulle få plats, och det kommer då att ändra designspråket på
konceptet samt att personerna kommer sitta på märkbart olika höjder.
Om hållfasthetsproblemet skulle lösas så att extraskivorna klarar av att användas som
en sittplats, skulle även ett fotstöd behöva integreras. Eftersom sitthöjden kommer
vara på 70cm för att bli optimalast i förhållande till bordsnivån och på en stol som är
så hög är det vanligast att ha fotstöd på. Det kan då
jämföras med en barstol som vanligtvis är i den höjden,
och för en användarvänlig produkt behövs då ett fotstöd.
Dels för att komma upp på stolen, men även ha fötterna
på då alla inte når ner till marken från den höjden.
Att integrera ett fotstöd skulle då ytterligare betyda en
ändring i designspråket, se figur 53, på produkten. Samt
ytterligare hållfasthetstänk runt fotstöd som kommer
behöva ta emot vikt, som även den kommer påverka
fästpunkterna i benen på bordet.
På grund av tidsbrist och kunskap kunde ingen lösning på
problemet ges som inte ändrade designspråket på
konceptet för mycket.
Figur 53. Koncept med fotstöd.
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5.3 Frågeställning 2 - Hur kan bordet konstrueras för att
erbjuda både industriellt- och hantverkstillverkade delar?
Den andra frågeställningen är inte lika omfattande och den utförs för att koppla
produkten till det övriga sortimentet samt tillverkning hos Artklart. Det ledde då till
att frågeställningen kan besvaras med stor hjälp av Eric Hansons kunskaper inom
området.
5.3.1 Utvärdering av designkoncept
Inför ett möte med slutlig utvärdering med Eric Hanson togs det fram ett litet antal
koncept. De olika koncepten hade samma övergripande form och delar, som hade
beslutats vara den slutliga designen, se avsnitt 5.2.2. Vidare hade två koncept tagits
fram med olika tillägg i designen för att ge exempel på hur olika ändamål kan
åstadkommas. Där ett bestod av ett tillägg av fotstöd för att erbjuda sittplats, se avsnitt
5.2.3. Det andra konceptet bestod av en tanke på hur hantverk skulle kunna integreras
i designen. Detta var utefter produktutvecklarnas, i detta arbete, egna uppfattning av
vad som förknippades med hantverksdetaljer samt inspiration
från Artklarts övriga sortiment. Konceptet bestod av den
övergripliga designen, som senare blev den slutliga, där ett av
de tre benen var tänkt att svarvas, se figur 54. Att välja just ett
ben var för att inte ge intrycket av överkomplex design. Det
ben som var tänkt att svarvas gav då även möjlighet för att
göra varje produkt unik. Detta genom att benet skulle kunna
svarvas till olika former eller mönster som blev upp till
hantverkaren att avgöra.
Även de skruv-efterliknande plattorna ovanpå bordet, som
först var tänkta att användas för att dölja infästningen av benen
i bordskivan, kunde dras till hantverkstillverkning. Att de Figur 54. Koncept med
skulle efterlikna ett skruvhuvud valdes ur en estetisk aspekt, handsvarvat ben.
men även här skulle hantverkaren själv kunna tillverka olika
utföranden.
Efter att ha tagit fram de olika slutkoncepten på mingelbordet, valdes det att sitta ner
med Eric Hanson för en diskussion runt design och hantverk. Enligt Eric Hanson
uttryckte bordet ett bra designspråk och funktionen med ytorna som kan vridas ut
ansågs som en användbar funktion. Dock ansåg Eric Hanson att konceptet med benet
som skulle handsvarvas var negativ, då det skulle bli komplicerat och leda till att
designen ser överarbetad ut.
De skruv-efterliknande plattorna uppfattades, vid första anblick, av Eric Hanson som
en killåsning hade tillämpats. Eric Hanson berättade att en gammal hantverksteknik
var att använda sig av en killåsning, se 4.5.1.1, vilket skulle få precis samma utseende
som designen hade.
Genom att fästa benen med hantverkstekniken killåsning kommer designen inte att
förändras. Eftersom det kommer behövas en insikt på hur en killåsning ska tillämpas,
samt de verktyg som krävs till monteringen, lämpas det inte att monteringen utförs av
slutkunderna själva. Dock kommer problematiken ske under punkten paketering,
eftersom monteringen ger beständig fastmontering. Artklarts mingelbord är
hopmonterade på plats och de kommer då inte levereras till kunden i ett skick där det
kommer att behövas något monteringsmoment. Om produkten ska monteras med
killåsning kommer det alltså leda till att produkten inte kommer skilja sig från
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Artklarts övriga sortiment när det gäller paketering av produkten från butik till kund.
Dock kommer det ske en paketering om delarna ska produceras industriellt och sedan
levereras till Artklart för hantverksmomentet.

Frågeställning 3 - Hur kan produkten paketeras för att erbjuda
den effektivaste transportstorleken?
Beroende på vilken avsikt som finns med paketeringen och transporten kommer det
ställas olika krav på förpackningen och produktens delar. Om produkten effektivast
ska transporteras från butik till kund borde produkten bestå av flertal delar som sedan
kunden kan montera ihop. På så sätt kan storleken på paketet hållas nere och det blir
både smidigare för butikens lagring men även kundens transport, speciellt om en
personbil ska transportera paketet. Enklast i detta läget kan då vara en vikt låda i en
styv kartong, bland annat eftersom det är lätt att få tag i. Den är enkel att förstärka, lätt
att stapla samt att både bordsdelar och ett dämpande material för skydd får plats.
Killåsningen i konceptet gör att benen sitter fast permanent i bordsskivan och bidrar
då med svårighet i paketeringen eftersom delarna kommer att sitta ihop. Om bordet
ska paketeras hopmonterat betyder det att paketet behöver vara större än
700x800x1000mm. Vilket kan uppfattas som en otymplig storlek när det ska
transporteras. Ett alternativ för mindre förpackningsstorlek är om produkten delas upp
i flera komponenter. För att bibehålla killåsningen kan isärplockning mellan ben och
bordsskiva uteslutas. Dock behöver de två benen, där extraskivorna ska sitta, kapas
för insättning. Det kan då tänkas att alla tre benen kapas vid den höjden för att
erbjuda fler demonterbara delar. Utöver smidigare konstruktion kommer även den
delningen göra så att det blir likadana delar och underlättar då i en produktion. Om
produkten delas upp i dessa delar, se figur 55, kommer det dels öka till andel samma
komponenter men även leda till en mindre slutpaketering, se figur 56.

Figur 55. Antal olika
komponenter.

Som figur 55 visar, kan produkten delas upp i fem stycken grundkomponenter, där de
mindre komponenterna är borträknande så som distanser och metallkomponenter. Ett
av ”2+1x Ben, 700m” kommer att behöva kapas på hälften av diametern eftersom det
ska bli den del där benen från extraskivorna ska gå in. Genom kapning av den
komponenten kommer det fås ut två stycken delar som kan användas, det kommer då
heller inte bli något spill i produktionen.
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Genom att dela upp produkten i dessa delar kan en mindre förpackning skapas än vid
paketering av hopmonterad produkt. Det har valts att inte kapa i bordsskivan för att
minska ner förpackningsvolymen ännu mer. Minimi-måtten för förpackningen är då
yttermåtten på bordsskivan, det vill säga 800x700 mm. I figur 56 ses en övergriplig
lösning på hur produkten kan paketeras med de delar som visats i figur 55.
Förpackningens mått blir då
310x760x810 mm vilket är
betydligt mindre på höjden än
om den skulle paketeras
hopmonterad.
I
figur
56
visas
ett
övergripande på hur delarna
kan placeras i förpackning och
det behövs övriga skydd för att
undvika skador under transport.
Om istället transporten ska ske
mellan
tillverkare
och Figur 56. Paketeringsalternativ för komponenterna.
beställare, kan andra aspekter
räknas in. Komponenterna
kanske ska paketeras i stora pallar och måste då paketeras på ett sätt så att godset inte
blir skadat. Även här är en styv kartongförpackning förstärkt med L-profiler att
lämpligt paketeringsval. Det är lätt att få tag i, sammanställa och staplingsbart. Ledord
som är bra att försöka hålla sig till vid paketeringen är att det ska vara kompakt, för att
lämna så mycket utrymme som möjligt åt mer gods, jämn viktfördelning för att
paketet ska ha balans och vara stabilt vid stapling samt sparsamt med material för att
hålla både pris och miljöpåverkan nere.

37

Diskussion och slutsatser

6

Diskussion och slutsatser

Under detta kapitel diskuteras den insamlade empirin och resultat. Vidare beskrivs
implikationerna i arbetet och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser
och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

6.1 Resultat
Vi har kommit fram till ett slutligt koncept som vi tror privatpersoner kan ha mer
användning för i sitt hem än de mingelborden som finns på dagens marknad.
Samtidigt anser vi även att vi har behållit det ursprungliga användningsområdet för
produkten och har då inte tagit bort den marknaden, hos företag, som Artklart tror
mest på. Produkten är konstruerad för att se så enkel ut som möjligt när den är i sitt
ursprungsläge, detta för att den inte ska se för överarbetad ut. Detta ger även en
exklusivare känsla när användarna senare märker att det finns justeringsmöjligheter,
vilket inte syns tydligt vid första anblick. Syftet som ställdes upp innebar även att
produkten skulle inneha en kombination av moduliserade- och hantverksdelar, för att
skapa en unik produkt. Att delarna skulle vara moduliserade var för att produkten ska
kunna tillverkas i en industriell maskinpark. För att underlätta produktionen
ytterligare har även aspekten med antal olika komponenter tagits med i
produktutvecklingen, för att på så sätt minska antal tillverkningsmoment. Tanken med
att kombinera de industriellt framtagna delarna med hantverk var att på så sätt skapa
en produkt som var unik, med sitt utförande. Det togs fram koncept som uttryckte mer
hantverksdelar, som konceptet i avsnitt 5.3.1, där ena benet skulle handsvarvas. Dock
valdes detta koncept bort och en mindre utstickande hantverksdel valdes som är
killåsningen. Trots att konceptet inte har övertydliga hantverksdelar anser vi som
produktutvecklare, i detta arbete, att produkten uttrycker hantverk på ett stilrent sätt.
Bord som har ben som fästs med killåsning synligt i en bordsyta, som det slutliga
konceptet i det här arbetet, har inte dykt upp under den benchmarking som har gjorts.
Det anses av författarna som att produkten är unik och har då levt upp till syftet med
bordet.
Då resurserna under arbetet var få kunde inte en fullskalig prototyp skapas som
kunnat underlätta framtagningen av produktionsunderlaget. Eftersom en prototyp kan
dels justeras för att proportionerna ska bli mer lämpliga, men även att flertal lösningar
kan testas direkt på produkten. Det underlättar då beslut rörande design, funktion och
kvalitet.
Frågeställningen som ställdes upp, om vilka krav som kunde ställas upp för att passa
kunderna, har besvarats. Detta genom att undersöka möjliga kunders uppfattning om
behov och önskemål i en enkätundersökning.
Det slutliga konceptet, som är baserat på den empiri frågeställningen resulterade i,
anser författarna leva upp till de krav som ställts upp. Bordet uppfyller de
grundläggande funktionerna, som behövs för att kunna använda det som just ett bord.
Dessutom erbjuder slutkonceptet flertal av de uppställda stödfunktionerna från
funktionsanalysen, vilket är funktioner som tillför kundvärde i produkten och
extraskivorna är tänkta att vara en stödfunktion som tillåter användaren att justera
bordet efter behov. Genom att göra dem infällbara tar produkten inget extra utrymme
när avlastningsytan räcker i form av den översta skivan. Ytterligare ökande av
kundvärde kan dras till benlösningen där tre ben blir ett, då produkten döljer den extra
funktionen.
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De andra två frågeställningarna ställdes upp för att dels koppla arbetet till det program
författarna utförde examensarbete inom, samt ta med de aspekter som företaget ville
ha med. Dessa två frågeställningarna inser vi som författare att de inte är lika
grundligt besvarade som den första. Dock besvaras de på ett tillräckligt utförligt sätt.
Den andra frågeställningen där industriellt tillverkade delar ska kombinieras med
hantverk är för att se till så att produkten passar in i Artklarts sortiment. Samt att
produkten ska kunna tillverkas av företaget om de väljer att gå vidare med konceptet.
Eftersom det slutliga konceptet var av enklare former kunde delarna tillverkas både
genom industriell eller hantverks tillverkning. För att få in hantverksdelen på
ytterligare ett sätt, som var mer synligt utåt, gjordes genom en tillämpning av
killåsningen. Därmed var den andra frågeställningen besvarad.
Den tredje och sista frågeställningen som gick in på hur produkten skulle paketeras
ställdes upp efter Eric Hansons åsikt om att det skulle vara en fördel att kunna
paketera produkten för en enklare hantering. Dock ställde det till problem mellan
användningen av killåsning och demontering av produkten för en smidig paketering
samt montering för slutkunden. Då det slutliga konceptet med killåsning skulle ge en
produkt som var tänkt att monteras ihop på företaget och sen inte kan demonteras gav
det inga stora möjligheter att utforma en smidig förpackning. Eftersom produkten inte
kan paketeras i en mindre låda än omfånget på det monterade produkten, blir desvärre
inte förpackningen speciellt smidig.
Vi anser att en djupare insikt har redovisats i den första frågeställningen, då denna
utgjorde den stora grunden för vidare framtagning av koncept.

6.2 Implikationer
Något som tydligt framgick under skissarbetet och framtagningen av nya och olika
koncept var att för varje ny idé medföljde nya konstruktionsproblem att lösa. Eftersom
funktionen att vrida ut en extraskiva skulle finnas på produkten, innebar det att flertal
komponenter tillkom för att göra det möjligt. Det ställdes då olika krav på de andra
delarna på produkten så som hållfasthet, toleranser och dylikt.
Dessa i den mån att det tidvis upplevdes som en svårighet att lösa konstruktionen
under så kort tid. För att hinna med detta på ett rimligt sätt prioriterades därför de
koncept som kändes mest relevanta och som var tänkta att dras vidare. Dock
medföljde en positiv lärdom med detta, vilket var en insikt i hur många aspekter som
behövs ha i åtanke vid konstruktionsändringar.

6.3 Begränsningar
Eftersom arbetet inte har den omfattning så att alla faser i en produktframtagning kan
genomföras på djupet, har istället tiden lagts på alla faser som sker innan underlaget
för en tillverkning. Detta innebär att ett slutkoncept finns, men att det inte är
fullständiga ritningar och dimensioner på alla delar på bordet. Samt att det inte har
gått att utföra hållfasthetsberäkningar på alla ingående delar, vilket har lett till att en
hållbar konstruktion inte är garanterad. Dock har ett tänk inom hållfastheten tagits
med i utformningen, baserat på de kunskaper som fanns. Konstruktionen kan då vara
tillräckligt för att hålla, men det är inget som kan garanteras och det kan behövas en
prototyp som kan säkerställa antagandena.
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Då möjligheten för att framställa och prova olika behållare med olika
förpackningsmöjligheter av bordet inte har funnits så ansågs uppritade idéer,
framtagna utefter hur bordets nedmonterade läge ser ut, som tillräckliga, se bilaga 9
Det som satsades på var att det skulle vara så enkla formationer som möjligt och
huvudsyftet att bordet ska få plats och inte riskeras ta någon skada. Detta kändes
pålitligt nog för att sättas som ett slutligt förpackningssätt.
Vi hade som avsikt att under arbetets gång utföra patentsökning. Detta för att undvika
plötsliga problem med att det finns, men inte upptäckts, allt för liknande produkter.
Men det fick inget utrymme i den faktiska processen när det gällde i mån av tid. Detta
är dock något som borde uträttas om produktidén ska dras vidare för att hamna i
produktion. Men vi räknar i så fall med att tidsaspekten inte kommer att vara ett
problem.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Om man har som mål att hinna med en hel produktutvecklingsprocess samt att få fram
en fysisk prototyp och/eller färdig produkt så bör man se till att det finns gott om tid.
Vi fick ta lärdom av hur tidskrävande ett sådant här projekt är och hann egentligen
inte hela vägen fram dit vi trodde att vi skulle. Men om man vet med sig att tiden inte
kommer vara ett bekymmer så är ett projekt i denna anda väldigt intressant och
lärorikt att sätta sig in i.
Att göra en grundlig kundundersökning är något att rekommendera, där man tillämpar
flertal metoder för att riktigt bena ut problemet och få fram kundkraven. Tester och
prototyper är något som kan vara till stor hjälp vid ett sådant här arbete, då flertal
beslut är lättare att ta när man har en fysisk modell framför sig.

6.5 Vidare arbete/forskning
För att få en större säkerhet hos den framtagna produkten kan konstruktionen gås
igenom av någon som besitter en större kunskap inom hållfasthet och konstruktion. På
det sättet kan konstruktionen säkerställas, eller vid behov ändras, för att kunna tåla de
påfrestningar som kan ske och minskar då eventuell skaderisk.
Om företaget senare vill utveckla produkten ännu längre kan en större fördjupning
inom kundbehovet och kundkrav göras för att eventuellt möta upp efterfrågan på ett
ännu bättre sätt. Detta kan ske med exempelvis en mer omfattande undersökning som
ger fler och mer djupgående, och därmed större möjlighet att tillfredsställa behoven,
svar. Den QFD som har tagits fram i detta arbete kan då vara till hjälp i den processen.
Även en patentsökning borde utföras för att försäkra sig om att man är ensam om
mingelbordets utformning ute på marknaden.
Förpackningsunderlaget som har tagits fram, men inte i någon fysisk form, kan enkelt
sättas i produktion av ett företag. För att få fram det bästa valet av skydd för bordets
delar i paketeringen kan man lägga ner mer tid på att prova och jämföra vilket som är
bäst. T.ex. skivorna i en kartong i den stora kartongen kontra allt bundet och utan
separata lådor i den stora kartongen. Även valet av fjädrande skyddsmaterial att ha i
lådan kan begrundas för att välja den bäst lämpade, exempelvis bubbelplast eller
frigolit.
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Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10

Sökresultat av ’mingelbord’ på Sveriges fem största möbelföretag.
Gantt-schema
Frågorna som ställdes i enkäten.
Resultatet av datainsamlingen i form av diagram.
Kravspecifikation
Uppställning av morfologi
Tidiga koncept
Slutligt koncept
Paketering
Killåsning och beninfästning
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Bilaga 1
IKEA
Sökresultat på ’mingelbord’: inga träffar
Sökresultat på ’ståbord’: flertal produkter, nedan visas några

IKEA PS 2014

BEKANT

Ståbord för laptop

Skrivbord sitt/stå
Dimensioner: L 160 x B 80 x H 65 -> 125 cm

Dimensioner: L 45 x B 33 x H 96

Sökresultat på ’barbord’
BILLSTA
Barbord, vit
dimensioner: L 70 x B 60 x H 105cm
Ǿ 70 x H 105cm

Källa: http://www.ikea.com/se/sv/ , Hämtad: 2015-04-02
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Bilaga 1
Mio
Sökning på ’mingelbord’: inget resultat
Sökning på ’ståbord’: inget resultat
Sökning på ’barbord’: 2st produkter, redovisas nedan
Dalarö Barbord

Dinah Barbord

Dimensioner:
L 120 x B 70 x H 100 cm
L 70 x B 70 x H 100 cm

Dimensioner:
L 70 x B 70 x L 100 cm

Källa: https://www.mio.se/, Hämtad: 2015-04-

Em
Sökning på ’mingelbord’: inga träffar
sökning på ’ståbord’: inga träffar
Sökning på ’barbord’: ett bord i flera utföranden, se ett exempel nedan

BECKY
Barbord
Dimensioner: Ǿ 70 x H 105 cm
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Källa: https://www.em.com/, Hämtad: 2015-04-02

Bilagor

Bilaga 1
Jysk
Sökning på ’mingelbord’: inga träffar
sökning på ’ståbord’: inga träffar
sökning på ’barbord’: fåtal produkter, se två exempel nedan

SILKEBORG

THY

B70 x L120 x H100 cm

B68 x L68 x H97 cm

Källa: http://jysk.se/, Hämtad: 2015-

Svenska Hem
Sökning på ’mingelbord’: inga träffar
sökning på ’ståbord’: inga träffar
sökning på ’barbord’: inga träffar

Källa: http://www.svenskahem.se/ , Hämtad: 2015-04-
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v.
nr Aktivitet
1 Planering av arbete
2 Insamling av teori/metoder
3 Marknadsundersökning
4 Datainsamling
5 Dataanalys
6 Analys av kundbehov
7 Analys av kundefterfråga
8 Design Brief
9 Benchmarking
10 Funktionsanalys
11 Funktionshuset(QFD)
12 Kravspecifikation
13 Idégenerering
14 Skissframtagning
15 Sållning med Artklart
16 Konstruktionsundersökning
17 3D-modellering
18 Godkännande av Artklart
19 Produktutformning
20 Underlag till framställning
21 Sammanställa rapport
22 Power Point, förberedningar

Gantt-schema:
Produktutveckling av
mingelbord
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Kravspecifikation
Funktionella krav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkten ska vara stabil
Produkten ska bestå av flera delar och vara monteringsbar
Produkten borde kunna paketeras
Ska tåla en normal belastning
Ska passa in i företagets övriga sortiment med design, material etc.
Ska passa in i företagets inriktning av målgrupp
Borde erbjuda delar för tillämpning av hantverksteknik
Material ska väljas så att det blir hållbart
Produkten ska kunna användas i både hemma- och företagsmiljö
Konstruktionen ska inte bli för komplex eller överarbetad
Produkten ska erbjuda variation av bordsyta i form av tillkommande yta
Produkten ska kunna justeras från sitt ursprungsläge till variationsläge och
tillbaka
Extraskivans justering borde ha lågt motstånd för att underlätta för
användaren

Icke-funktionella krav
•
•
•
•
•
•
•

Total höjd på produkten: 1000mm
Höjd på extraskiva: 700mm
Tjocklek(diameter) på bordsbenen: 40-60mm
Tjocklek på bordsskivan: 20-30mm
Tjocklek på extraskivorna: 15mm
Längsta mått på bordsskivan(mellan "hörnen"): 800mm
Kortaste mått på bordsskivan(mellan kanterna): 750mm
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Bordsskiva

Ben

erbjuda justering
av bordsyta

Justering av höjd

tre ben

ett ben
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utbytbara ben

vikbara ben

ovalt

cirkulärt

teleskopben

fyra ben

triangulärt

| justering med skruv

justering med plugg

två ben, korsdagde

kvadratiskt

| hänganordning

två ben, u-formade

rektangulärt

Bilagor

Bilaga 6

Bilagor

Bilaga 7

56

Bilagor

Bilaga 8

57

Bilagor

Bilaga 8

58

Bilagor

Bilaga 8

59

Bilagor

Bilaga 8

60

Bilagor

Bilaga 9

61

Bilagor

Bilaga 10

62

