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Abstract 
The examination thesis was made by two graduate students studying product development at 
the school of Engineering in Jönköping. The thesis assigned by the Swedish company 
Prettypegs, which is a design company making interchangeable furniture legs attachable for 
various suppliers such as IKEA. Prettypegs vision is to make furniture legs that gives a more 
personal expression at home. The company wants to expand their assortment in the segment of 
kitchen and bathroom. A challenge that the company faces with the new expansion is to produce 
products that are smart, easy to apply and works on various furniture types. When the project 
group starts the product development concepts of furniture legs for kitchen and bathroom, 
more problems will appear, such as an adjustable technical function. 

The study’s purpose was to design and develop three design proposals of adjustable furniture 
legs for kitchen and bathroom environment. The company wanted three design proposals, two 
adjustable between 70 and 140 mm and one adjustable between 300 and 400 mm. Product 
aesthetic expression and customizable design were other important aspects, but the priority of 
the assignment was the product function and durability. In order to achieve the study’s purpose, 
the project group formulated three questions: 

1. What are the advantages and disadvantages of existing height-adjustable features and 
characteristics of furniture leg constructions on the market? 

2. What quality requirements should be imposed on the material to the product? 
3. How can a product be designed from without Prettypegs values and requirements? 

The project groupe made an analysis of existing furniture legs on the market to identify the 
advantages and disadvantages of adjustable features. The analysis resulted in an assumption 
that the Products on the market were dominated by an adjustable screw function to adjust the 
height. The project group also noticed that many of the products had a minimal adjustment 
with only a few centimeters. In addition to the minimal adjustment possibilities, the variation 
of colors and materials of the products were very limited. The majority of the furniture legs that 
the project group analyzed, were in a metal material, which was considered to give a simple and 
stable impression. 

To answer the second question, the project group studied materials to find quality requirements 
that would impact the selection of material for the design proposals. The study resulted in five 
important quality requirements and they are moisture resistance, durability, wear resistance, 
corrosion resistance and materials lifespan. 

To answer the third question, the project group made three design proposals with the 
designprocess as a guideline. It resulted in that the product could be designed to integrating 
with Prettypegs requirements and values through every step of the designprocess, together with 
support of the quality requirements and the research knowledge of the adjustable features. 

The project group implemented the designprocess under the development of the three design 
proposals, and used a systematic selection process to determine the three best suitable design 
proposals for Prettypegs: 

- Adjustable furniture leg between 300 and 400 mm. The furniture leg consisting of three 
metal pipes with a screw function on each pipe. 

- Adjustable furniture leg between 70 and 140 mm. Each leg consisted of a square metal 
profile from front to back of the furniture. The adjustment function works through a 
latch that is fixed between the predrilled holes. 

- Adjustable furniture leg between 70 and 140 mm. Each leg consisting of three 
components; two cylindrical tubes by turning separated from each other and a screw 
entry forward. 

The project group recommendations to Prettypegs is to continue to work with the design 
proposals by including construction drawings and manufacturing methods. A proposal for the 
company is to expand their assortment even further by designing furniture legs for outdoor 
environments and furniture legs with wheels.
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Sammanfattning 
Rapporten omfattar ett examensarbete utfört på Tekniska högskolan i Jönköping av två 
kandidatstudenter inom produktutveckling. Examensarbetet är ett uppdrag från 
uppdragsgivaren Prettypegs, vilket är ett svenskt företag som designar utbytbara möbelben. 
Möbelbenen kan fästas på möbler från olika leverantörer, som exempelvis IKEA. Prettypegs 
vision är att möbelbenen ska bidra med stil och ett personligare uttryck till hemmet. Företaget 
har sedan tidigare inga produkter inom segmentet kök och badrum och vill nu utvidga deras 
sortiment. En utmaning som företaget ställs inför vid produktframtagning är att ta fram 
produkter som är såväl smarta som lättapplicerade och dessutom behagar flera olika 
möbelsorter. När projektgruppen ska ta fram designförslag på möbelben till kök och badrum 
tillkommer ytterligare problem som exempelvis en justerbar funktion.  

Studiens syfte var att ta fram tre designförslag på justerbara benkonstruktioner anpassade för 
kök- och badrumsmiljö. Konceptutvecklingen som genomfördes skulle bidra till två 
designförslag justerbara mellan 70 och 140 mm och ett designförslag justbart mellan 300 och 
400 mm. Produktens estetiska uttryck och anpassningsbara design var viktiga aspekter, men 
prioriteringen i uppdraget var produktens funktion och hållbarhet. För att uppnå syftet 
utformades tre frågeställningar:  

1. Vilka fördelar och nackdelar finns med befintliga höj- och sänkbara funktioner och 
egenskaper hos benkonstruktioner på marknaden? 

2. Vilka kvalitetskrav bör ställas på materialet till produkten? 
3. Hur kan produkten designas utifrån Prettypegs värderingar och krav? 

En analys av befintliga möbelben på marknaden genomfördes för att identifiera för- och 
nackdelar samt egenskaper hos justerbara funktioner. Analysen resulterade i antagandet att 
produkter på marknaden dominerades av en skruvfunktion för att justera höjden och att många 
produkter endast gick att justera någon centimeter. Förutom de minimala 
justeringsmöjligheterna var även valmöjligheter av färg och material begränsade hos de olika 
produkterna. Majoriteten av möbelbenen som analyserade var i metall vilket ansågs ge ett 
stilrent och stabilt intryck.  

Till den andra frågeställningen undersöktes material för att finna kvalitetskrav som skulle 
ställas på materialet hos designförslagen. Denna undersökning resulterade i kvalitetskraven 
fukttålighet, hållbarhet, slitstyrka, korrosionshärdighet och lång livslängd. 

För att besvara den tredje frågeställningen togs tre konceptförslag fram med designprocessen 
som verktyg. Resultatet var att produkten kunde designas genom att integrera Prettypegs krav 
och värderingar i designprocessens alla steg med kvalitetskrav och framforskade kunskaper om 
justerbara funktioner som underlag.  

Projektgruppen genomförde designprocessen vid framtagning av de tre koncepten och använde 
en systematisk urvalsprocess för att fastställa de tre bäst lämpade designförslagen:  

- Justerbart möbelben mellan 300 och 400 mm där varje ben bestod av tre metallstänger 
som var för sig justerades genom en skruvfunktion.  

- Justerbart möbelben mellan 70 och 140 mm där varje ben bestod av en kvadratisk 
metallrörsprofil från framkant till bakkant av möbeln. Justeringsfunktionen fungerade 
genom en spärr som fixerades mellan förborrade hål.  

- Justerbart möbelben mellan 70 och 140 mm där varje ben bestod av tre komponenter, två 
cylindriska rör som genom vridning separerades från varandra och exponerade en skruv.  

Projektgruppens rekommendationer till Prettypegs är att vidarearbeta designförslagen som 
tagits fram ytterligare genom bland annat konstruktionsritningar och tillverkningsmetoder. Ett 
förslag var även att företaget kunde framställa möbelben för utomhusbruk eller möbelben med 
hjul som tillåter förflyttning av en möbel då projektgruppen saknade detta i sortimentet. 
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1 Introduktion 
Design är något som fått allt större roll i industriella sammanhang och kan numera uppfattas 
som en konkurrensfördel hos en produkt [1]-[2]. Prettypegs är ett företag som uppmärksammat 
detta och som lägger stor vikt på designtänk vid utformningen av nya produkter. Som 
uppdragsgivare till detta examensarbete har företaget efterfrågat designförslag på justerbara 
möbelben till badrum och kök. Projektgruppen har därför blivit tilldelad uppgiften att ta fram 
tre olika designförslag på möbelben med en teknisk lösning på justerbarhet i höjd som tål fuktig 
miljö. Utmaningen för projektgruppen har varit att ta fram designförslag med en smart teknisk 
lösning på problemet och samtidigt ge ett stilfullt och estetiskt tilltalande resultat. 

1.1 Bakgrund  
Utveckling och tillverkning av produkter har förekommit i århundraden. Produkter har skapats 
för att tillfredsställa användarens behov och detta har blivit en avgörande beståndsdel i 
utvecklingsprocessen. Vid utveckling av produkter är det betydelsefullt att integrera alla 
faktorer som bidrar till ett helhetstänk, så som marknad, kvalitet, miljö och material [1]. Design 
är en arbetsprocess som används vid produktframtagning som tar hänsyn till 
användarperspektivet och använder kundens behov som utgångspunkt vid utveckling. Design 
används för att skapa ett attraktivt erbjudande till kunden och är viktigt, både som innovations- 
och som konkurrenskraft [2].  

Undersökningar som SVID genomfört visar att en stor del företag uppfattar att design genererar 
affärsnytta i form av konkurrenskraft, nya produkter eller tjänster, lönsamhet och omsättning. 
Fler företag har insett att design är ett kraftfullt verktyg för att bestämma produktens, tjänstens 
eller organisationens funktion och kommunikation och väljer därför att arbeta strategiskt med 
design. Att arbeta strategiskt med design innebär kontinuerligt samarbete mellan designer och 
ledning för att utveckla verksamhetens strategi utifrån affärsidén. Företagen som arbetar med 
design som strategi gynnas med ett stärkt varumärke och visar sig vara mer innovativa och 
exportera mer. Dessutom behöver dessa företag inte konkurrera lika mycket med pris [3]-[4].  

Definitionen av design kan variera beroende på syfte. Dels kan design innebära arbetsprocessen 
som tidigare nämnt men det kan även innebära designen hos en produkt, det vill säga det 
estetiska uttrycket. Design är en aspekt som i samband med produktutveckling fått allt större 
roll i dagens samhälle. Idag ses design som ett konkurrensmedel av företag eftersom designens 
inflytande hos konsumenter kan ha en övervägande betydelse vid valet mellan olika produkter 
[5, s. 18-20]. 

Prettypegs är ett av företagen som använder design som konkurrensmedel. Prettypegs är ett 
svenskt företag som grundades 2012 och har sedan dess varit lokaliserat i Stockholm. Företaget 
ligger i dagsläget i framkant på marknaden inom designelementet möbelben enligt dem själv. 
De designar utbytbara möbelben med beslag som lämpar dem att fästas på ett brett spektrum 
av möbler från olika leverantörer som exempelvis IKEA. Genom enkel och skandinavisk design 
strävar Prettypegs efter ett stilfullt och modernt sortiment. Visionen är att erbjuda lekfulla och 
eleganta uppgraderingar till möbler i hemmet och grundar sig i åsikten att detaljer är en viktig 
aspekt som lyfter helheten hos en möbel och bidrar med ett personligt uttryck till hemmet [6]. 

Enligt kontaktpersonen Mikael Söderblom är det en stor utmaning att implementera 
universella lösningar hos nya produkter. Med universella produkter menar Prettypegs att 
produkterna passar på flera olika typer av möbler för att utöka kundens möjligheter och detta 
kan ibland vara problematiskt. När det dessutom finns en önskan om att kunderna ska uppfatta 
Prettypegs produkter som enkla, smarta och lättapplicerade kompliceras produktutvecklingen 
ytterligare. 

1.2 Problembeskrivning 
Prettypegs sortiment omfattar i dagsläget ben till förvaringsmöbler, soffor, fåtöljer, fotpallar, 
sängar och bord. Företaget ville utöka sitt befintliga sortiment genom att införa möbelben för 
köks- och badrumsbänkar, då detta var något som saknas helt. Prettypegs tilldelade därför 
projektgruppen uppdraget att ta fram tre stycken designförslag på benkonstruktioner, där fokus 
skulle ligga på funktion, hållbarhet och design. Designförslagen på benkonstruktionerna skulle 
vara lämpliga för fuktig miljö, justerbara i höjd samt hållbara. Två av designförslagen skulle 
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vara justerbara från 70 till 140 mm medan det tredje förslaget skulle vara justbart mellan 300 
och 400 mm. Ur designperspektiv var en produkt med nätt design av exempelvis mässing eller 
kromat stål ett önskemål från uppdragsgivaren. Eftersom en del av företagets vision var att 
erbjuda eleganta produkter var designförslagens uttryck givetvis viktigt, men trots detta var 
funktion och hållbarhet prioriteringen i uppdraget. Företaget ville även att universaltänket 
skulle behandlas.  

Som tidigare redogjorts ser företaget det som en utmaning att ta fram universella möbelben 
som är så väl enkla som smarta och lättapplicerade. När projektgruppen skulle ta fram 
designförslag på möbelben till kök och badrum tillkom ytterligare problem. Det var aktuellt 
med byggregler som indikerade att golv som blev utsatt för vätska skulle falla mot avloppet i 
alla utrymmen som innehar ett golvavlopp [7, sid 17]. Detta bidrar till att golv i badrum kan 
vara ojämnt och det innebär även att benens höjd behövde vara justerbara för att åstadkomma 
en rak arbetsyta. Detta innebar att projektgruppen behövde komma fram till en teknisk 
fungerande lösning på justerbarhet till produkten. Eftersom produkten skulle vara justerbar 
tillkom även ytterligare krav på produktens hållbarhet. Att användaren själv kunde justera 
produktens höjd skulle med sannolikhet leda till att produkten skulle utsättas för större 
påfrestningar och därför var det viktigt att möbelbenet var tåligt mot slitage. Kök och badrum 
är dessutom miljöer där det är vanligt förekommande med fukt. Detta ställde krav på 
produktens material och medverkade till begränsningar under designutvecklingen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att design i samband med produktutveckling fått allt större 
betydelse. Vidare framgår även att företaget Prettypegs vill utöka sitt sortiment genom att 
utveckla en produkt till kök- och badrumsmiljö. Därmed var syftet för denna studie: 

Att ta fram tre designförslag på justerbara benkonstruktioner anpassade för 
kök- och badrumsmiljö åt företaget Prettypegs. 

För att uppnå syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Under utvecklingsprocessen av de 
tre produktförslagen skulle det vara nödvändigt att projektgruppen innehöll kompetens och 
förståelse för justerbara konstruktionslösningar. En djupare förståelse inom området kunde 
bidra till mer användarvänliga produktresultat, vilket var att eftersträva. Med detta i åtanke 
kunde det vara värdefullt för projektets konstruktionsarbete att undersöka befintliga 
konstruktionslösningar på marknaden och inspireras från redan existerande kunskap. Därmed 
var studiens första frågeställning: 

[1] Vilka fördelar och nackdelar finns med befintliga höj- och sänkbara funktioner och 
egenskaper hos benkonstruktioner på marknaden? 

Vid framtagningen av dessa designförslag skulle materialval vara en viktig aspekt. Materialvalet 
till produkten borde anpassas efter det ändamål som Prettypegs fastställt åt produkten för ett 
hållbart resultat. Projektgruppen behövde i och med detta identifiera väsentliga faktorer för 
ändamålet och ta hänsyn till dem under valet av material. Därmed var studiens andra 
frågeställning: 

[2] Vilka kvalitetskrav bör ställas på materialet till produkten? 

De beståndsdelar som forskats fram från ovanstående frågeställning kunde ses som 
utgångspunkter för gestaltningen av produkten. Idégenerering för produktens design under 
utvecklingsprocessen borde alltså anpassas efter den kunskap som framorienterats angående 
funktion och material men även efter de värderingar och krav som presenterats av Prettypegs. 
Därmed var studiens tredje frågeställning: 

[3] Hur kan produkten designas utifrån Prettypegs värderingar och krav? 

1.4 Avgränsningar 
Designprocessen användes som riktlinje vid framtagningen av konceptförslagen och bestod av 
fem faser [5]. Den sista fasen ”Uppföljning” utfördes aldrig i denna rapport eftersom fasen var 
menad för testning av prototyp, uppföljning av detaljutformning och slutliga justeringar. 
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Uppdragsgivaren efterfrågade endast designförslag i det specifika uppdraget och beslutade 
tillsammans med projektgruppen att ingen prototyp skulle tillverkas. Eftersom prototyp inte 
framställdes skulle denna fas inte vara aktuell utan endast överflödig. Det genererades heller 
inga ritningar då det inte ansågs vara nödvändigt eftersom prototyp skulle utelämnas. Det 
ansågs vara mer relevant att istället visualisera konceptförslagen genom 3D-
modelleringsprogram för att både ge och få en tydligare bild av form, konstruktion och 
dimensioner. Konceptförslagen utformades med ett tillverkningsbart syfte men 
tillverkningsmetoder och kostnadskalkyler för tillverkningen och material bearbetades inte. 
Vidare utfördes inga hållbarhetsberäkningar eftersom det ansågs vara för tidigt stadie för detta. 
Uppdragsgivaren efterfrågade endast konceptförslag som under andra omständigheter kunde 
arbetas vidare med och då bearbeta bland annat hållbarhet och detaljkonstruktion. Under 
konceptutvecklingen hade miljöaspekten ingen central punkt och därför studerades aldrig 
produktens livscykel. 

Med studiens första frågeställning ” Vilka fördelar och nackdelar finns med befintliga höj- och 
sänkbara funktioner och egenskaper hos benkonstruktioner på marknaden?” genomfördes en 
analys av möbelben på marknaden. Analysen begränsades och behandlade endast möbelben 
som var justerbara. Endast sex produkter analyserades och projektgruppen valde att undvika 
produkter från lågprisbutiker eftersom de produkterna inte ansågs tilltala Prettypegs 
målgrupp. Under analysen genomfördes heller ingen granskning av möbelben med elektronisk 
justering då det ansågs vara irrelevant med förutsättningarna för detta projekt. 

Studiens andra frågeställning, “ Vilka kvalitetskrav bör ställas på materialet till produkten?”, 
genererade kvalitetskrav som skulle tas till hänsyn vid designförslagens materialval. Eftersom 
materialvalet skulle påverka de slutliga designförslagen valde projektgruppen att endast 
granska material som ansågs vara attraktiva utifrån uppdragsgivarens perspektiv och uttryckta 
önskemål.   

1.5 Disposition 
Det första kapitlet har introducerat studien genom att presentera uppdraget, dess 
förutsättningar, syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel två beskrivs det teoretiska 
ramverket i form av metoder och data som utgjort grunden för att kunna besvara 
frågeställningarna och det tredje kapitlet klargör kopplingen mellan frågeställningarna och 
utvalda metoder. En beskrivning av det genomförda arbetet i designprocessen och 
framtagningen av konceptförslagen omfattas i kapitel fyra medan kapitel fem redovisar 
resultatet av frågeställningarnas och designprocessen. I kapitel sex utvärderas studiens 
frågeställningar samt de slutliga designförslagen. Kapitlet sammanställer även slutsatser, 
rekommendationer och vidare arbete. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel beskrivs delar av den teori som skulle ge en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka fördelar och nackdelar finns 
med befintliga höj- och sänkbara funktioner och egenskaper hos benkonstruktioner på 
marknaden?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Research. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka kvalitetskrav bör ställas på 
materialet till produkten?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Material. 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Hur kan produkten designas 
utifrån Prettypegs värderingar och krav?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
Designprocessen, brainstorming och urvalsprocessen. 

2.2 Research 
En research av befintliga konstruktions- och funktionslösningar på möbelmarknaden 
tillämpades för att utreda den första frågeställningen. I detta kapitel redogjordes vad en 
research innebar.  

Research eller forskning definieras som ett systematiskt arbete som genomförs med avsikt att 
få en bättre förståelse inom valt område och skapa nya praktiker utifrån den tillgängliga 
informationen. Grundlig forskning som är en sorts forskning och utvecklingstyp, som 
genomförs med experimentellt eller teoretiskt arbete, där syftet är att få ny kunskap om orsaken 
till det valda problemet utan någon speciell användning. Genom grundligforskning analyseras 
bland annat strukturer, egenskaper och relationer med syfte att formulera antaganden eller 
teorier. Med grundligforskning finns en stor frihet att sätta upp mål och denna metod 
genomförs vanligen vid högre studier. [8] 

2.3 Material 
I detta avsnitt beskrevs material, bearbetningsmetoder och dess egenskaper för att utreda den 
andra frågeställningen.   

2.3.1 Stål 
Stål är ett dominerande material inom konstruktion då faktorer som formnings- och 
fogningsmöjligheter, kostnad och mekaniska egenskaper är mycket goda. Vid utveckling av 
stålkvaliteter finns möjlighet att använda legering- och värmebehandlingsämnen som bidrar 
till hög sträckgräns och seghet. Andra positiva egenskaper hos stål är slitstyrka och svetsbarhet 
[9, s. 369]. Val av stålmaterial och värmebehandling är en viktig aspekt som är helt avgörande 
för stålmaterials egenskaper och kostnader [10, s. 20]. 

För att förbättra en specifik egenskap hos stål kan en värmebehandling appliceras. Val av 
värmebehandling är bunden till den eftertraktade egenskapen och produktens 
användningsområde. Värmebehandlingar delas in i två huvudgrupper; värmebehandlingar 
under tillverkning och värmebehandling i slutlig funktion. Värmebehandlingar under 
tillverkning är behandlingar med syfte att underlätta arbetet kring tillverkning och 
värmebehandling i slutlig funktion är behandlingar med syfte att förbättra slutliga egenskaper 
[10, s. 17-18]. 

Rostfritt stål  
Rostfritt stål består av järnlegeringar som innehåller minst 12 % krom. Det är strukturen som 
är den avgörande karaktären hos rostfritt stål. Strukturerna kan delas in i olika grupper med 
fokus på rostfria stålets kemiska sammansättningar där två av dessa grupper är austenitiskt och 
ferrit-austenitiskt stål [10, s. 307]. 
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Rostfritt stål har ett flertal strukturer med fokus på korrosionsegenskaper, så kallad 
rostningsgräns. De främsta rostfria stålstrukturerna är de som innehåller austenitisk struktur 
och kännetecknas genom att de är omagnetiska. Nackdelen med de austenitiska stålet är att 
hållfastheten är begränsad. En annan rostfri stålstruktur är ferrit-austenitiskt stål som 
vanligtvis kallas för duplex-stål. Stålet har goda hållbarhets- och svetsbarhetsförmågor och 
används ofta till segelbåtar [9, s. 380]. 

2.3.2 Aluminium  
Aluminium är det näst mest använda metallen efter stål, vilket beror på dess goda egenskaper. 
Metallen har en låg vikt och vissa aluminiumlegeringar har en draghållningsfasthet upp till 600 
N/mm2. Materialet erhåller även god formbarhet, korrosionsresistens, bearbetbarhet och hög 
värmeledsförmåga [11, s 13-14]. Aluminium används idag inom nästintill alla områden, från 
stora flygplan till små enkla bruksföremål. materialet är även relativt skonsam för miljön då 
återvinning och smältning har avsevärt låg energiförbrukning, dock kan aluminium inte gjutas 
vid omsmältning [9, s. 380-381]. 

En helt ren aluminiummetall har mycket mjuka egenskaper, vilket medför till att den begränsas 
i vissa användarområden. Tillsätts däremot olika legeringsmetaller så förändras egenskaperna 
hos metallen och tillämpningsområdet ökar. Vanliga legeringsämnen till aluminium är 
magnesium, mangan koppar, zink, järn och kisel [11, s 45].  

Lösningshärdning är tillsatser som ökar hållfastheten genom att legeringsämnena skapar en 
fast lösning. De vanligaste legeringsämnena vid lösningshärdning är mangan och magnesium. 
Genom att tillföra en kopparhalt som har högre upplösningsbarhet vid rumstemperatur än 
aluminium som legering bildas en urskiljning i materialet, vilket kallas utskiljningshärdning. 
Härdningen ger även en ökad hållfasthet [11, s 45-46]. 

Aluminiumlegering är en legering som har goda svetsmöjligheter och formningsmöjligheter 
genom strängpressning av profiler. Kombination av aluminiumlegering och stål eller rostfritt 
stål bör undvikas i fuktiga miljöer eftersom det då tillförs en risk för galvanisk korrosion, vilket 
innebär att den oädla metallen angrips. För att undvika korrosion behöver metallerna isoleras 
från varandra [9, s. 381-383]. 

2.3.3 Koppar 
Varje koppar och kopparlegeringar erbjuder många unika och goda egenskaper som är väl 
anpassade för dagens teknologi. De viktigaste egenskaperna som koppar erhåller är: 

- Hög ledningsförmåga för värme och elektricitet 
- Hög korrosionshärdighet 
- God formbarhet 
- God fogbarhet 
- De naturliga färgerna 
- Hållfasthet [12, s. 32] 

Den mest vanliga framställda koppartypen är en elektrolytkoppar som består av en kopparhalt 
på 99,90 % och används exempelvis ofta i elektriska motorer. Vid takbeläggningar används en 
så kallad raffinadkoppar som innehar en kopparhalt på över 99,85 %. Legeringstillsatser i 
koppar medför generellt att ledningsförmågan minskar, exempelvis har raffinadkoppar en lägre 
ledningsförmåga än elektrolytkoppar vilket kan bero på den varierande kopparhalten [12, s. 34-
45]. 

Ibland tillsätts mindre mängder av en eller flera legeringsämnen, där syftet är att uppnå vissa 
egenskaper som exempelvis högre hållfasthet och förbättrad skärbarhet [12, s. 35]. 

2.3.4 Mässing 
Mässing är en väl använd kopparlegeringstyp som erhåller legeringsämnena koppar och zink 
[12, s. 38]. Alfamässing består av en zinkhalt på ca 38 % och har goda egenskaper vid formning 
av djuppressnings- och kallformningsmetoder.   



Teoretiskt ramverk 

6 

Alfamässings hållfasthet ökar med en högre tillsats av zink. Förutom hållfastheten så ger 
mässing med varierande zinktillsatser olika färger på materialet, med en övergång från en röd 
färg till en gul. Formbarhet och korrosionshärdighet är några goda anledningar till att välja 
mässing och även den minskade kostanden i jämförelse med koppar [12, s. 39]. 

Alfabetamässing har en zinktillsats mellan 38-45 %. Vid spånskärande bearbetning är 
alfabetamässing lättare att behandla då den har en hårdare och sprödare betafas än alfamässing 
[12, s. 41]. 

2.3.5 Plast 
Polymermaterial eller plaster är ett organiskt material som framställs av råolja. 
Plastkonstruktioner har blivit vanligare i dagens samhälle och ersätter i vissa sammanhang 
metallkonstruktioner. Konstruktionsplaster har goda egenskaper så som hållfasthet, livslängd, 
miljötålighet samt låg vikt. Polymermaterial kan delas in två huvudgrupper, termoplaster och 
härdplaster [9, 324-325]. 

Termoplaster 

Termoplaster är smältbar då molekylkedjorna inte är tvärbundna och genom smältbarheten 
kan plasterna smältas om och därefter återvinnas. Termoplaster används idag till kåpor på 
hushållsapparater, gräsklippare och dammsugare. Andra områden som termoplaster används 
inom är elektronik utrustning och inredningsdetaljer. Några alldagliga termoplaster är 
polyeten, polypropen och polystyren.  

Den vanligaste tillverkningsmetoden för termoplaster är formsprutning, där fördelarna är att 
processen är tidseffektiv och går att tillämpa i stora serier. Nackdelen med metoden är 
kostnaderna för verktyg. Termoplaster kan även fogas genom bland annat metoderna 
snäppförband, svetsning, limning och nitning [9, s.325-326].  

Härdplaster 

Härdplaster uppkommer genom kemisk reaktioner vid härdningar mellan tvärbindningar och 
molekylkedjor. Härdplaster har godare egenskaper inom formstabilitet och värmetålighet än 
termoplaster. Nackdelen med härdplaster är att de inte alltid kan smältas om, då plasten bryts 
ner av värmen. Härdplaster används idag mestadels till maskinhus, båtskrov och 
fordonskarosser. Några vanliga härdplaster är Polyester, PVC och Epoxi.  

Härdplasters tillverkningsmetoder avger giftiga gaser, vilket ger en besvärlig arbetsmiljö som 
medför till en ökad kostnad på exempelvis ventilation [9, s.326]. 

2.4 Designprocessen 
I följande avsnitt presenteras två olika designprocesser med dess flöden. Designprocessen låg 
till grund för den tredje frågeställningen. 

2.4.1 Österlins designprocess 
Designprocessen är en manual som används vid framtagning av en produkt. Designprocessen 
kan se olika ut och tanken är att den ska användas som ett hjälpmedel för designern. Designern 
gör sin egen tolkning och skräddarsyr processen till det aktuella projektet. 

Enligt Kenneth Österlin utförs designprocessen i 5 moment. Ordningen för dessa nivåer kan 
varieras och ibland kan arbetet ske parallellt. De 5 momenten i designprocessen är följande: 
uppstart, analys, skissning, bearbetning och uppföljning [5, s. 31]. 

Uppstart 
Första momentet i designprocessen är uppstart. Momentet går ut på att identifiera och gå 
igenom uppdraget, dess mål och syfte. Resurser och tidsramar är andra aspekter som 
behandlas. Designern och uppdragsgivaren sammanställer sedan dessa punkter till en 
designbrief. Designbriefen skapas för att undvika missförstånd med individer som är 
inblandade i projektet [5, s. 32-33].  
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Analys  
Det andra momentet i designprocessen är analys, vilket går ut på att samla in, analysera och 
granska information för att få bättre förståelse för projektet och dess förutsättningar. Under 
analysering och datainsamling undersöks produktens praktiska egenskaper så som ergonomi, 
miljö och tillverkning. Detta resulterar till en kravspecifikation som skapas för att styra 
designarbetet [5, s. 32-33]. 

Skissning 
Det tredje momentet i designprocessen är skissning. Vid framtagning av idéskisser är 
kravspecifikationen utgångspunkt för att finna tänkbara lösningar på designproblemet. Det 
finns olika metoder och verktyg vid tillämpning av skisser som exempelvis papper och penna 
och 3D-modellering. Syftet med tredje momentet i designprocessen är att ta fram arbetsskisser 
och modeller som uppfyller de ställda kraven samt löser det valda designproblemet. Skisserna 
bearbetas sedan vidare till presentationsmaterial [5, s. 32-33]. 

Bearbetning 
Det fjärde momentet i designprocessen är bearbetning, vilket går ut på att utse det lämpligaste 
konceptet som utvecklades under tredje steget. Koncepten kan väljas ut genom olika 
urvalsmetoder som exempelvis Pughs-matris. Pughs-Matris är en metod som på ett 
systematiskt sätt väljer ut de lämpligaste förslaget av flera möjliga alternativ. Förekommande 
kan vara att kravspecifikationen kräver en uppdatering samt att ritningar behöver finslipas för 
att anpassas till verkligheten [5, s. 32-33]. 

Uppföljning 
Det femte och sista momentet i designprocessen är uppföljning. I detta moment följs 
detaljutformningen upp och prototyper testas. Efter testningen kan det vara nödvändigt med 
slutliga justeringar [5, s. 32-33]. 

2.4.2 SVIDs designprocess 
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har utformat en designprocess som används vid arbete 
inom design och produktutveckling. Designprocessen kan variera beroende på produkt och 
användare, men är i helhet överensstämmande process. Processen består av 6 faser, 
utgångspunkter, användarstudier, koncept och visualisering, utvärdering och konceptval, 
justering och genomförande samt uppföljning och utvärdering.  

Utgångspunkter 
Den första fasen i SVID designprocess är utgångspunkter, där huvudsyftet är att samla in och 
granska basfakta för den inriktning som projektet kommer att följa. I utgångspunktfasen 
fastställs även tidsplanen för arbetet, delaktighet i projektet samt betydelsefulla förutsättningar 
för arbetet.   

Användarstudiefasen 
I användarstudiefasen genomförs undersökningar och dialoger med tänka användare där syftet 
är att finna behov och funktioner inom projektets huvudområde. Med hjälp av både kvalitativa 
och kvantitativa studier kan en behovs- och funktionsanalys utformas som sedan analyseras 
inför det konstruktiva arbetet. 

Koncept och visualisering 
I koncept och visualiseringsfasen används de föregående faserna i designprocessen som 
utgångspunkter vid framtagning av konceptförslag. Koncepten presenteras och undersöks 
internt eller externt. Konceptförslagen framställas exempelvis genom skisser och modeller.  

Utvärdering och konceptval 
Utvärdering och konceptval är den fjärde fasen i SVIDs designprocess där avsikten är att 
bedöma resultatet på de konceptförslag som utvecklade i tredje fasen. Konceptförslagen ställs 
mot varandra och en bedömning sker med prioriteringsaspekter från exempelvis 
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marknadsvärderingar och teknik. Genom utvärderingsprocessen utses sedan en eller flera 
konceptförslag som arbetas vidare.  

Justering och genomförande 
I Justering och genomförandefasen utvecklas och förfinas de valda förslagen från föregående 
fas. Det slutgiltiga förslaget presenteras, undersöks och analyseras sedan av projektgruppen. 
För att produktionsprocessen ska kunna starta behöver risker elimineras. Detta kan ske genom 
ett samarbete med personer som innehar andra kompetenser inom exempelvis framtagning av 
produktionsunderlag. 

Uppföljning 
Uppföljning och utvärdering är den avslutande fasen i SVIDs designprocess där syftet är att, 
efter produktionsstart, analysera och granska alla variabler i projektet för minimera risker i 
framtiden [13-14]. 

2.4.3 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som tillämpas i designprocessen. Metoden går i helhet ut på att hitta 
nya idéer och lösningar och är mest användbar till grupper av fem till 15 personer. Vid 
brainstorming är kvantitativa idéer mer användbara än kvalitativa. Syftet är att uppmuntra 
gruppmedlemmarna att ge många galna och spontana förslag som sedan kan utvecklas vidare 
istället för att ge genomtänkta och få förslag. Det är det viktigt att inte kritisera idéer utan att få 
fram många förslag som sedan kan leda till något användbart. 

Brainstorming har fyra grundregler som sammanställas: 

- Kombinera idéer 
- Tänka utanför ramarna 
- Galna och spontana förslag eftersträvas 
- Opartisk kring idéer [9, s. 426] 

2.4.4 Konceptutvärdering 
Utifrån litteraturen "Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design" 
beskriver Hans Johannesson en konceptutvärderingsmetod med olika steg för utvärdering och 
val av konceptförslag. Det första steget i processen är eliminering av svaga lösningar. Detta steg 
börjar tidigt under konceptgenereringsprocessen eftersom bortsorteringar av koncept och idéer 
sker kontinuerlig under arbetets gång. I detta steg undersöks om konceptförslagen uppfyller 
huvudproblemet, kraven från kravspecifikationen, går att tillämpa till verkligheten samt om de 
är gynnsamma ur miljö, säkerhet och ergonomiska perspektiv. Andra aspekter som undersöks 
är om konceptförslagen passar företagets sortiment och om koncepten är inom 
kostnadsramarna. Det är endast koncepten som uppfyller samtliga krav, alternativt behöver 
granskas vidare som går vidare till urvalssteget i processen. En elimineringsmatris används som 
hjälpmedel för att bedöma värdet av konceptförslag. Förslagen ställs emot kraven i 
elimineringsmatrisen och en bedömning sker i form av rangordningen: 

(+) = Går vidare till nästa urvalssteg. 

(-) = Eliminering. 

(?) = Tilläggsinformation krävs. 

Efter det väljs kriterier ut, exempel på kriterier kan vara önskemål från funktionsanalys. 
Eftersom alla önskemål vanligtvis inte kan tillämpas i ett och samma konceptförslag så ställs de 
mot varandra för att utreda vilka kriterier som är mest relevantaste, vilket sker med hjälp av en 
viktbestämningmatris. För att få metoden trovärdig gäller det att vara objektiv vid 
poängsättningen av de olika kriterierna. Poängsättningen sker genom betygsskalan 1 = bättre, 
0,5 = lika bra och 0 = sämre. Kriterierna summeras sedan där det högsta resultatet blir det 
viktigaste kraven eller önskemålen. Kriteriernas summor divideras sedan med totalvärdet av 
summavärden för att få ut normaliserade eller relativa summavärden som hamnar i matrisens 
’’Sum/Tot’’. 
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Nästa steg i utvärderingsprocessen är Pughs relativa beslutsmatris. Med denna matris ska 
ytterligare konceptförslag bortsorteras, där urvalet är baserat på de kriterier som tagits fram 
från viktstämningsmatrisen. Ett referenskoncept väljs ut som exempelvis en konkurrents 
produkt eller en produkt från det befintliga sortimentet. Referenskonceptet bedöms sedan med 
konceptförslagen i syfte att granska hur bra konceptalternativet är jämförelse mot 
referenskonceptet genom betygssystemet: (+) bättre, (-) sämre eller (0) lika bra som. Beslut om 
vilka konceptförslag som skall utvecklas vidare kan göras via ett nettovärde utifrån 
betygssystemet där (+) blir 1, (-) blir -1 och (0) blir oförändrad. Det kan också hända att fler 
koncept tillkommer genom exempelvis att gamla idéer undersöks och kombineras. I nästa 
skede skapas en ny beslutsmatris där de högst rankade förslaget är referens medan övriga 
koncept samt eventuella nya förslag förs in i matrisen. Det högst rankade koncepten går sedan 
vidare till en avslutande utvärdering för att se om resultatet är möjligt eller om de behöver 
kompletteras. 

För att kunna jämföra de olika konceptförslagen som gått vidare behöver varje alternativ 
utvärderas och ses över hur vidare väl de uppfyller de utvalda kriterierna. Detta utförs genom 
att en valfri viktskala, exempelvis 1-5 eller 1-10, appliceras på varje kriterium. Vid 
betygsättningen bedöms konceptförslagen med betygsskalans gränsvärden för varje kriterium. 
Med valda utvärderingskriterier, viktfaktorer och bestämda betygsskalor för varje kriterium 
kan det slutliga utvärderingen genomföras i form av en kriterieviktsmatris.  
Efter att alla värden är tillsatta i matrisen och rangordnade återstår reflektioner över resultatet 
och det bäst lämpade konceptförslaget. När konceptförslaget tillämpats bör eventuella 
svagheter identifieras på lösningen, vilket vanligtvis kan ske med hjälp av tidigare 
konceptförslag som inte utseddes [9, s. 132-142].
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3 Metod  
Studiens datainsamling bestod till största del av kvalitativa studier genom litteraturstudier. 
Kvalitativa studier är ett samlingsbegrepp för olika arbetsmetoder såsom intervjuer, 
observationer och litteraturstudier [15]. Litteraturstudien i rapporten bestod främst av 
undersökning och granskning av olika material och metoder. I rapporten behandlas även 
research på befintliga möbelben och konstruktionslösningar. Förutom litteraturstudier och 
research har designprocessen varit en riktlinje vid framtagningen av produktförslagen till 
uppdragsgivaren Prettypegs. Vid framarbetningen av konceptförslagen tillämpades även 
ytterligare metoder såsom brainstorming och konceptutvärdering. 

En research av justerbara möbelben på marknaden genomfördes för att identifiera lämpliga och 
mindre användbara egenskaper och funktioner. Möbelbenen som undersöktes skulle uppfylla 
kraven från kravspecifikationen som sammanställdes, två exempel på dessa krav ät fukttåligt 
material och justerbarhet. Projektgruppen valde att undvika justerbara produkter från 
lågprisbutiker eftersom de ansåg att produkterna inte var ämnade åt Prettypegs målgrupp. 
Eftersom ett flertal av produkterna på marknaden hade likartade egenskaper och utseende 
valde projektgruppen att titta närmare på justerbara möbelben som estetiskt skildes sig 
markant. Syftet med analysen var att få en bättre förståelse om vad som redan fanns på 
möbelbensmarknaden och dess egenskaper samt till viss mån få inspiration till 
idégenereringsfasen.  

Projektgruppen utvärderade två designprocesser och beslutade att utgå från Österlins 
designprocess eftersom den ansågs vara mest relevant för uppdraget på grund av dess struktur.  
Designprocessen var en riktlinje vid framtagningen av produktförslagen till uppdragsgivaren 
men justerades efter just detta uppdragets förutsättningar då Österlin uppmuntrar detta [5]. I 
designprocessen genomfördes diverse analyser för att få bättre förståelse för exempelvis 
material och funktion.  

Brainstorming var en metod som användes i designprocessen för att underlätta arbetet vid 
framtagningen av konceptförslagen. Den tillämpades i ett tidigt stadie av designprocessen där 
projektgruppen diskuterade och utvecklade förslag och idéer beträffande bland annat material 
och konstruktion.  

Urvalsprocessen användes för att systematiskt granska och välja de bäst lämpade 
konceptförslagen av dem som arbetats fram. Projektgruppen utgick från Hans Johannessons 
konceptutvärdering från boken ”Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och 
design” [9].  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning granskade projektgruppen befintliga möbelben 
och konstruktionslösningar på marknaden genom research. Projektgruppen undersökte 
produkter hos företag som var aktuella inom möbelbensbranschen med hänsyn till 
funktionskrav från uppdragsgivaren. Metoden tillämpades framförallt via webb. 

För att besvara studiens andra frågeställning genomfördes kvalitativa studier i form av 
litteraturstudier. Projektgruppen undersökte och granskade aktuella material. Urvalet av 
material skedde utifrån uppdragsgivarens önskemål och krav. 

För att besvara studiens tredje frågeställning tog projektgruppen fram tre designförslag med 
designprocessen och dess moment som utgångspunkt. Designförslagen utformades med åtanke 
på insamlad data och empiri samt Prettypegs värderingar och krav. Designprocessen som 
genomförts bestod enligt Österlin av fem moment: uppstart, analysering, skissning, 
bearbetning och uppföljning [5]. Även konceptutvärdering och urvalsmetod utifrån litteraturen 
"Produktutveckling Effektiva metoder för konstruktion och design" tillämpades [9].   
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4 Genomförande av designprocess 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens genomförande, det vill säga hur projektgruppen gått 
tillväga för besvara studiens frågeställningar och möta syftet som var att ta fram tre 
designförslag på justerbara benkonstruktioner anpassade för kök- och badrumsmiljö åt 
företaget Prettypegs. 

4.1 Uppstart 
Under uppstarten definierades projektets mål och syfte som låg grund till en designbrief. 
Begränsningar och krav specificerades tillsammans med uppdragsgivare som ett direktiv för 
projektet. Under uppstarten inledde projektgruppen även spekulationer kring produktens 
möjliga funktion, konstruktion, design, material och tillverkningssätt. 

4.1.1 Uppstartsmöte 
Projektgruppen inledde uppdraget genom ett möte med Mikael Söderblom från 
uppdragsgivaren Prettypegs via kommunikationsverktyget Skype. Under mötet presenterade 
Mikael tre olika idéer på projekt som företaget var i behov av:  

1. Justerbara möbelben till kök och badrum. 

2. Hyllsystem genom modulbygge. 

3. Produktfamilj med produkter av samma design fast i olika storlekar till olika slags 
möbler.  

Vid ett uppföljningsmöte som bokades in vid ett senare tillfälle, meddelade Mikael att 
projektgruppen skulle få arbeta med det första förslaget, justerbara möbelben till badrum och 
kök. Han ansåg att detta uppdrag var av högst prioritet eftersom företaget helt saknade 
produkter inom detta område.  

Via Mejlkontakt fick projektgruppen ta del av krav och önskemål som Prettypegs fastställt inför 
uppdraget. Företaget var intresserade av tre designförslag på justerbara möbelben som skulle 
vara fukttåliga, hållbara och snygga med en smart funktion. Företaget föreslog en nätt 
ståldesign av mässing, kromat stål eller matt svart stål.  

4.1.2 Projektbeskrivning 
Projektet som projektgruppen blev tilldelad av företaget Prettypegs var att ta fram tre olika 
designförslag på möbelben som skulle vara justerbara i höjd. Två av designförslagen som 
efterfrågades skulle vara möjliga att variera mellan 70 och 140 mm i höjd medan det tredje 
förslaget skulle vara förändringsbart mellan 300 och 400 mm. Samtliga designförslag skulle 
vara fukttåliga. Fokus skulle läggas på framtagandet av en fungerande och ergonomisk funktion 
samt på att bidra till en hållbar och estetiskt tilltalande produkt.  
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4.1.3 Designbrief 
Med utgångspunkt från de krav och önskemål som uppdragsgivaren ställt formulerade 
projektgruppen en designbrief för att förtydliga mål och förutsättningar för uppdraget.  
Designbriefen som togs fram lyder som följande: 

Prettypegs är ett företag som designar och säljer utbytbara möbelben med 
design och universaltänk som fokus. Företaget ligger idag i framkant på 
marknaden inom designelementet för möbelben och planerar att utöka sitt 
sortiment med produkter som passar till kök och badrum.  

Golv i våtutrymmen ska enligt byggregler luta mot golvbrunnen i rummet och 
detta leder till att det kan vara problematiskt att få möbler att stå rakt i sådana 
utrymmen.  

Syftet med uppdraget är att ta fram tre designförslag på möbelben. 
Designförslagen ska erhålla en hållbar funktion som möjliggör justering i 
höjd. Produkten ska dessutom vara användarvänlig, fukttålig och estetiskt 
tilltalande. Designförslagen bör arbetas fram med universaltänk och 
applicerbarhet i åtanke samt eftersträva en lång livslängd.  

• Personlig 
• Enkel 
• Modern 
• Skandinavisk 
• Lekfull 
• Nätt 
• Stilfull 

Den inredningsintresserade och designmedvetne personen i åldern 25-45 
bosatt i en storstad.  

4.1.4 Brainstorming 
Projektgruppen påbörjade brainstorming angående idéer som uppstod kring produkten och 
dokumenterade dessa tankar i en mindmap. Här diskuterades bland annat materialval, 
konstruktionslösningar och design. 

 
Figur 1: Mindmap med tankar kring uppdraget. 

 

Bakgrund 

 
Problem 
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När projektgruppen talade om produktens konstruktion uppkom faktorer så som justerbarhet 
och hållbarhet. I och med att produktens justerbara funktion skulle vara förändringsbar av 
användaren ansågs det som en angelägenhet att funktionen skulle vara användarvänlig. 
Projektgruppen bedömde exempelvis att det inte skulle behövas något verktyg eller större 
krafter för att justera produktens höjd. Att användaren själv skulle ha möjlighet att justera 
produkten bidrog även till att produkten kunde utsättas för större påfrestningar. Det skulle 
därför vara viktigt att konstruera en hållbar produkt, dels mot slitage som uppkommer vid 
justering men även mot de krafter som benet utsätts för från möbelns tyngd. Projektgruppen 
konstaterade att det skulle vara en fördel om produkten var lättapplicerad på möbler eftersom 
Prettypegs utgick från ett universaltänk och ville erbjuda möjlighet till variation. Med detta i 
åtanke insåg projektgruppen att användaren på lång sikt möjligtvis skulle vilja förflytta 
möbelbenen från en specifik möbel till en annan. För att göra det möjligt för produkten att leva 
vidare i en sådan situation borde produkten ha en lång livslängd.  

Vidare uppstod tankar om produktens konstruktion och tekniska lösning. Projektgruppen 
spekulerade då kring olika metoder för att höja och sänka objekt inom andra 
användningsområden än just möbelben. Några metoder som diskuterades var bland annat 
skruvfunktion och klämfunktion som skulle erbjuda användaren stor frihet gällande höjden på 
möbelbenet. Metoder med förbestämda höjder berördes också som exempelvis funktionen som 
används till strykbrädor, en krysskonstruktion som kan fästas i olika jack eller funktionen som 
används på kryckor, ett rör med borrade hål samt en spärr som kan förflyttas mellan hålen. 
Funktionen som används på kryckor visas i bild nedan.  

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 2: Krycka som demonstrerar möjlig funktionslösning. 

Produktens material var en annan aspekt som togs upp under brainstormingen. Här 
diskuterades diverse material som kunde stämma in på de önskemål uppdragsgivaren 
presenterat. Projektgruppen talade om huvudsakligen metall och plast men funderade även 
över möjligheten att efterlikna exempelvis ett material som har negativ effekt under fuktiga 
förhållanden.  Att blanda material var en annan idé som dök upp och ett förslag var att ett dolt 
material skulle träda fram när möbelbenet höjdes.  

När produktens design berördes ansåg projektgruppen att det var viktigt att ta ställning till och 
integrera uppdragsgivarens önskemål. Prettypegs eftersträvar skandinavisk och lekfull design i 
sitt sortiment och projektgruppen ville att det skulle genomsyras i designförslagen som togs 
fram. Universaltänket var något som uppdragsgivaren betonade och därför ansågs det som en 
viktig aspekt av projektgruppen. Ett förslag från uppdragsgivaren var nätt ståldesign, 
projektgruppen ansåg dock att ett mer nytänkande koncept kunde vara konkurrenskraftigare 
och bidra till ett högre värde.  

Projektgruppen berörde till sist tankar kring tillverkning. De fastställde att tillverkningsmetod, 
tillverkningskostnader samt möjliga producenter kunde vara nyttiga faktorer att undersöka i 
ett senare skede. 
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4.1.5 Inspirationscollage 
Inspiration har tagits från Prettyegs nuvarande sortiment. Projektgruppen ämnade att behålla 
den skandinaviska och lekfulla designen som präglades i Prettypegs sortiment och skapade ett 
collage som inspirationskälla (se figur 3). Inspirationscollaget har varit ett stöd under 
designprocessens gång och framför allt vid utformningen av designförslagen. 

 
Figur 3: Inspirationscollage av Prettypegs produkter. 

4.1.6 Moodboard 
Projektgruppen skapade en moodboard för att sammanställa sin vision i form av bilder för att 
beskriva känslan som projektgruppen ville uppnå med sina produktförslag (se figur 4). 
Moodboardens bilder inspirerades av Prettypegs värdeord så som nätt, skandinavisk och 
lekfull. Projektgruppen ville även att metallkänslan som Prettypegs eftersträvade skulle 
framhävas i moodboarden.  

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 4: Moodboard. 

4.2 Analys 
Under analyskapitlet bearbetades en kravspecifikation och funktionsanalys fram som 
utgångspunkter för framtagningen. Projektgruppen undersökte även konkurrenter på 
marknaden, material, dimensioner och justerbara funktioner. 
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4.2.1 Kravspecifikation  
För att specificera och förtydliga de krav som ställts på projektet togs en kravspecifikation fram. 
Detta gjordes för att tydligt strukturera upp vad som förväntades av projektets resultat för att 
underlätta kommande arbete.  

• Designförslagen ska vara justerbara mellan 70 och 140 mm respektive 
300 och 400 mm.  

• Designförslagen bör vara användarvänlig.  
• Designförslagen bör vara lätt att applicera på diverse möbler.  
• Designförslagen ska tåla fukt.  
• Designförslagen ska vara hållbara mot tyngd.  
• Designförslagen bör vara tålig mot slitage.  
• Designförslagen bör vara möjlig att producera i småskalig upplaga. 

 
• Designförslagen bör passa in i olika miljöer. 
• Designförslagen önskas vara estetiskt tilltalande.  

 
• Designförslagen ska presenteras för Prettypegs.  

4.2.2 Funktionsanalys 
Projektgruppen sammanställde möjliga funktioner till produkten i en så kallad funktionsanalys. 
I funktionsanalysen rangordnades funktionerna genom fyra prioriteter, huvudfunktioner (HF), 
nödvändiga funktioner (N), önskvärda funktioner (ö) och tveksamma funktioner (T). Detta 
gjordes för att tillgå riktlinjer genom vidare arbete i designprocessen. Funktionsanalysen som 
togs fram presenteras i en tabell (se tabell 1).  

  

Konstruktion 

 

 

 

Design 
 

Allmänt 
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Tabell 1: Tabell med möjliga funktionerna 

Funktion Klass Kommentar 

Stödja möbel HF   

Erbjuda justerbarhet HF  

Tåla fukt N  

Underlätta justering Ö  

Underlätta användning N  

Underlätta rengöring Ö  

Äga smidighet N  

Minimera vikt Ö  

Uthärda belastning N  

Äga hållbarhet Ö  

Optimera livslängd Ö  

Uttrycka  estetik Ö  

Underlätta tillverkning Ö  

Uttrycka kvalitet Ö  Genom stabilitet och exklusivitet 

Underlätta återvinning Ö  

Minimera miljöpåverkan Ö  

Medge säkerhet N  

Underlätta reparation Ö  

Underlätta montering Ö  

Inneha kvalitet N  Genom material och konstruktion 

Stödja standarder Ö  

Äga funktionalitet N  

Underlätta applicering Ö  

Utstråla universal design Ö  Behaga många olika slags möbler 

Minimera tillverkningskostnad Ö  
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4.2.3 Analys av konkurrenter 
Projektgruppen genomförde en analys av eventuella konkurrenter till Prettypegs genom 
internetsökningar. Företag som Claes Ohlson, Bauhaus och Jula har enkla justerbara möbelben 
vanligtvis i stålmaterial. Dessa företag ligger dock på en prisklass långt under Prettypegs nivå 
vilket gör att de normalt inte har samma kunder. Prettypegs produkter var av dyrare slag och 
mer estetiskt inriktade och projektgruppen upptäckte två företag som kunde vara potentiella 
konkurrenter till företaget. 

BB Sweden var ett svenskt företag som designade unika dörrhandtag, beslag och skyltar i främst 
materialen mässing, koppar, aluminium och krom. BB Sweden sålde inga möbelben men hade 
likväl som Prettypegs ett sortiment där kunden själv kunde byta ut sina gamla beslag mot nya, 
vilket kunde ge produkten en längre livslängd. BB Sweden kunde både ses som en konkurrent 
men även förmån då samma kunder kunde tänkas köpa produkter hos Prettypegs. 

Ett annat företag som kunde anses som en konkurrent var det svenska företaget Superfront. 
Företaget designade och tillverkade bland annat handtag, fronter, ben och sidor med IKEA-
standarder. Fördelen med Prettypegs var att de riktat in sig på möbelben och hade därför ett 
större utbud av just möbelben medan Superfront har ett bredare sortiment med olika produkter 
och relativt många kombinationsmöjligheter. Eftersom båda företagen arbetade med 
tillbehörsmöjligheter åt IKEAs produkter, var sannolikheten stor att de hade samma  typ av 
kunder.  

4.2.4 Analys av produkter på marknaden 
Projektgruppen genomförde en analys av produkter på marknaden. Undersökningen 
begrundades på att digitalt söka efter möbelben med kravspecifikationen som utgångspunkt. 
Syftet med analysen var att få en bättre förståelse om vad som redan fanns på marknaden och 
dess egenskaper samt till viss mån få inspiration till idégenereringsfasen. Produkter som 
upptäcktes under analysen var framförallt från återförsäljare och tillverkare av möbelben. 

Möbelben TZ  
Möbelben TZ såldes bland annat av det svenska återförsäljningsföretaget Theofils. Möbelbenet 
fanns i två storlekar som bestod av kromat stål med svart plastbricka mot underlaget (se figur 
5). Produkten erhöll en cylinderform med en justering på 5 mm, genom att skruva på 
plastplattorna. Det kan antas att huvudsyftet med produktens justerbarhet var att stabilisera 
produkten vid ojämna golv. Produkten hade en beslagsplatta vilket gjorde det smidigt att fästa 
möbelbenet i exempelvis en bänk.  

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 5: Möbelben TZ. 

Projektgruppen ansåg att fördelen med produkten var den enkla och lättförståeliga 
justeringsfunktionen. Nackdelen med produkten var att justeringsmöjligheterna var få och att 
möbelbenet endast fanns i två storlekar samt en färg.  

Camar Ben 555 
Ben 555 var en produkt som tillverkas av det italienska företaget Camar. Möbelbenet bestod av 
en kvadratform och med en justerbarhet på 10-15 mm (se figur 6). Metallkvadraten var ihålig 
och innehöll ett cylinderformat rör som var justerbart vid skruvrörelser. Möbelbenet hade en 
maximal kapacitet på 270 kg. Den stora hålbildsplattan förenklade installationen av produkten 
till exempelvis en arbetsbänk eller en soffa. Produkten fanns i olika färger och nyanser som 
exempelvis borstat stål, mattborstat stål och kromat stål. Möbelbenet erhöll även en plastdetalj 
mot underlaget för att minimera slitage på golvytan.  

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 6: Möbelben Camar Ben 555. 



Genomförande av designprocess 

18 

Projektgruppen ansåg att fördelarna med produkten var att den justerbara funktionen var 
inbyggd vilket gav möbelbenet en enkel och stilren design. Nackdelar med produkten var dock 
att användare kunde ha svårt att förstå hur justerarfunktionen fungerade då den var dold.  

Camar Ben 448 
Ben 448 var ett cylinderformat möbelben med en justering på drygt 60 mm från företaget 
Camar (se figur 7). Produktens justering skedde vid skruvning av den större cylinderformen och 
varje ben hade ungefär en maximal belastning på 145 kg. Produkten fanns helt i plast eller i en 
blandning av stål och plast. Plast var ett bra material då underhållningen av produkten var 
smidig samt att slitage på golv minimeras. Möbelbenen var relativt lätta och användes idag 
framförallt till arbetsytor som exempelvis spisar.   

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 7: Möbelben Camar Ben 448. 

Projektgruppen ansåg att fördelarna med produkten var den stora justeringen samt den 
användarvänliga justeringsmetoden. Nackdelen med produkten var att den fanns i få färger och 
att den var gjort helt i plast eftersom det gav ett billighetsintryck samt en instabil uppfattning 
av åskådaren.  

Ben mattborstat nickel 
Ben mattborstat nickel var en cylinderformad produkt som såldes av återförsäljningsföretaget 
Specialbeslag (se figur 8). Produkten fanns i fyra olika storlekar från 150 till 700 mm. Produkten 
erbjöd en justerbarhet på 20 mm som skedde vid skruvning av den undre cylinderformen. 
Möbelbenet hade en fästplatta vilket gjorde det enkelt för produkten att fästas i köks- eller 
badrumsbänken.  

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 8: Möbelben Ben Mattborstat Nickel. 

Projektgruppen ansåg att fördelen med produkten var att den fanns i olika storlekar med 
samma justerbarhet vilket underlättade specifikare justeringshöjder. Nackdelen med 
produkten var att den endast fanns i en färg vilket kunde försvåra tillpassningen i kundens hem.  

300-Serien 
300-serien var cylinderformade möbelben tillverkad av företaget Peter Meier (se figur 9). 
Serien bestod av justerbara möbelben med olika funktioner och beståndsdelar. Samtliga 
produkter i serien var gjorda av rostfritt stål och hade en justerbarhet på drygt 12 mm. 
Justerbarhetsfunktionen på produkten skedde vid vridning av den undre cylindern. Det som 
skiljde 300-seriens produkter förutom storlekarna var underdelen, där det fanns med eller utan 
en extra metallplatta. Varje möbelben hade en maximal belastning på drygt 900 kg.  

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 9: möbelbenen från 300-serien. 

Projektgruppen ansåg att fördelen med produkterna i 300-serien var hållbarheten samt att den 
höga belastningståligheten. Nackdelen med dessa produkter var att de inte har något annat 
underlag än metall vilket kunde skada golv. En annan nackdel var att produkten endast fanns i 
en färg vilket gjorde den svårt att applicera i vissa miljöer.  

Camar ställbarfot 323 
Ställbarfot 323 var ett cylinderformat möbelben där formens diameter minskar från toppen till 
botten. Produkten erbjöd en justerbarhet på 15 mm som skedde via skruvning av den svarta 
plastcylindern (se figur 10). Möbelbenet fanns i olika längder och bestod av förzinkat matt stål 
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med en svart eller grå plastfot. Produkten var tillverkad av det italienska företaget Camar och 
gav en enkel och stilren design. 

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 10: Möbelben Camar ställbarfot 323. 

Projektgruppen ansåg att fördelen med produkten var dess enkelhet medan nackdelen var att 
möbelbenet kunde vara svårt att applicera på flera produkter.  

4.2.5 Reflektioner av produkter på marknaden 
Utifrån analysen av produkter på marknaden, fick projektgruppen en bättre förståelse för 
justerbara funktioner på dagens marknad inom möbelben. Projektgruppen fann flera 
justerbara produkter men valde att analysera sex produkter lite närmare. Majoriteten av 
justerbara funktionerna som analyserades erhöll en skruvfunktion och den funktionen ansågs 
vara lätt att tillämpa samt enkel för kunden att förstå och använda.  

Förutom skruvfunktionen så fann projektgruppen justerbara funktioner i from av elektronisk 
justering. Nackdelen med denna funktion var att den skulle undvikas i våta miljöer på grund av 
risken att elektroniken kunde komma i kontakt med vatten. En annan funktion som uppkom 
gällande justerbara möbelben var en så kallad låsning, där produkten låses fast med ett beslag 
eller liknande. Projektgruppen uppskattade funktionen till en viss del, men tyckte att det var 
negativt att funktionen behövde verktyg för att justeras.  

Formmässigt var cylinderformade möbelbenen dominerande. Förutom formen fann 
projektgruppen aldrig några exklusivare möbelben med justeringsfunktion till en högre 
prisklass. Projektgruppen fick därför en uppfattning av att det saknades exklusiva justerbara 
möbelben på marknaden. 

4.2.6 Utredning av justerbara funktioner 
För att utreda justerbara funktioner utgick projektgruppen från de funktioner som analyserats 
hos produkter på marknaden och sin mindmap i figur 1. Projektgruppen valde ut några 
funktioner som de ansåg vara relevanta för arbetet och reflekterade över de justerbara 
funktionernas fördelar respektive nackdelar. 

Kryckfunktionen som justerar via tryck av en metallåsning som kan flyttas mellan förbestämda 
hål var en av dessa funktioner. Projektgruppen ansåg att fördelarna med funktionen var att den 
tolererade en hög maxbelastning och att justering av höjd enkelt kunde tillämpas av 
användaren. En annan fördel var att en krycka används både utomhus och inomhus vilket borde 
innebära att funktionen tål slitsamma och fuktiga miljöer. Projektgruppen ansåg att nackdelen 
med kryckfunktionen var den begränsade höjdjusteringen. 

Skruvfunktionen var en funktion som uppkom återupprepande under analysen i kapitel 4.2.4. 
Skruvfunktion sker genom två motsatta gängor som möts samman och kan med hjälp av kraft 
roteras. Projektgruppen ansåg att fördelarna med funktionen var den väl anpassningsbara 
höjdjusteringen samt att den var enkel att förstå och bruka av användaren. En annan fördel var 
att skruvfunktionen både kunde tillämpas som synlig och dold.  

Strykbrädsfunktionen var en funktion med en krysskonstruktion som kunde fästas i olika jack 
genom justering. Projektgruppen ansåg att funktionen var nätt samt väl anpassad för små som 
stora justeringar. Projektgruppen ansåg att nackdelen med funktionen var tillämpningen till 
möbelben samt stabiliteten.   
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4.2.7 Materialanalys  
För att lägga en grund till materialvalet som skulle utföras i designprocessen undersökte 
projektgruppen olika alternativa material och skapade ett inspirationskollage av intressanta 
material (se figur 11). Syftet var att utvärdera de material som tidigare granskats som teori. 
Genom denna analys ville projektgruppen fastställa positiva och negativa egenskaper så väl 
funktionellt som utseendemässigt. 

"på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan" 

Figur 11: Inspirationscollage av olika material.  

Stål 
Enligt projektgruppen var en stor fördel med materialet den goda formningsmöjligheten. 
Argumentet var att ett lättbearbetat material skulle öka förutsättningarna att åstadkomma 
designförslag som både var kreativa, nytänkande och samtidigt tillverkningsbara. Stål är ett 
slitstarkt material, vilket sågs som positivt eftersom designförslagen bland annat skulle vara 
hållbara mot slitage. Materialet var dessutom billigt och det ansågs som en fördel ur ett 
affärsmässigt perspektiv. Det fanns möjlighet att förändra materialets ytstruktur genom att 
exempelvis borsta eller kroma ytan vilket skulle möjliggöra ett mer estetiskt uttryck. Stål finns 
även som rostfritt och erhåller goda egenskaper vid fuktiga miljöer. Exempel på rostfritt stål är 
duplex-stålet som dessutom har goda hållbarhetsförmågor. 

Dock upptäckte projektgruppen genom en analys av produkter på marknaden (kapitel 4.2.4) 
att materialet stål var vanligt förekommande bland andra produkter. Detta gick enligt 
projektgruppen att tolka på två olika sätt:  

1. Materialet är etablerat och väl anpassat till fuktig miljö.  
2. Materialet är överanvänt och produkter i detta material riskerar att smälta in i 

mängden.  

Aluminium 
Aluminium innehade likväl som stål goda egenskaper när det gällde formbarhet och 
bearbetning. Dessutom var aluminium korrosionsresistent vilket var en bra kombination med 
produktens ändamål, fuktig miljö. Projektgruppen ansåg att aluminiums miljövänliga 
återvinningsprocess var en styrka hos materialet, dock var miljöfrågan inte en central del i 
projektet och därför valde projektgruppen att lägga större fokus på hållbarheten och den 
justerbara funktionen. 

Aluminium var ett material med låg vikt och detta kunde i många fall vara en fördel. I detta 
projekt bedömde projektgruppen detta som irrelevant eller snarare en nackdel. Eftersom 
produktens dimensioner skulle vara relativt smala, skulle det inte finnas någon risk att 
möbelbenen blev för tunga. Däremot befarades att en lätt produkt skulle ge ett ”billigt uttryck” 
och projektgruppen ansåg därför att det var av stor vikt att produkten uppfattades som god 
kvalitet. Detta på grund av Prettypegs sortiment som i dagsläget gav ett exklusivt intryck. Den 
låga vikten skulle dessutom leda till sämre hållfasthet vilket var ett stort minus.  

Koppar 
Koppar kan inneha god form- och fogbarhet vilket ökade förutsättningarna för kreativitet. 
Hållfasthet och korrosionshärdighet var också positiva egenskaper hos materialet och ansågs 
som en nödvändighet i detta projekt. Den höga ledningsförmågan av värme och elektricitet, 
ansågs däremot som en egenskap av mindre vikt.  

Koppar har en naturligt röd ton i färgen och detta ansåg projektgruppen som en estetisk fördel. 

Mässing  
Positivt med materialet ansågs vara de stora möjligheterna av färgnyans. En högre zinkhalt 
bidrog till högre hållfasthet samt en mer rödaktig ton. Detta innebär dock att möjligheterna 
med materialets färgnyans begränsades eftersom hållfastheten påverkades. Hållfastheten var 
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en viktig faktor i uppdraget och därför skulle en hög zinkhalt vara nödvändig. Resistens mot 
korrosion som också var en stor fördel för slutproduktens användningsområde, var god hos 
materialet.  

Mässing var dessutom billigare än materialet koppar som har ett liknande utseende. Detta 
bidrog till billigare tillverkningspris och det var positivt för så väl Prettypegs som kund.  

Mässing erhöll god formbarhet vilket gav utrymme för kreativitet och goda förutsättningar att 
tillfredsställa uppdragsgivarens önskningar angående produktens uttryck.   

Plast 
Konstruktionsplaster erhöll god hållfasthet och livslängd vilket ansågs som positivt. Den låga 
vikten hos materialet ansågs mindre viktigt på grund av uppdragsgivarens önskemål om nätta 
dimensioner.  

Formsprutning var en vanlig tillverkningsmetod av termoplaster. Formsprutning var 
tidseffektivt men dyrt i små skalor och därför lämpades det bäst till större produktskalor. 
Härdplaster erhöll godare egenskaper inom formstabilitet och värmetålighet än termoplaster. 
Däremot var formbarhetsmöjligheterna fler hos termoplaster eftersom de går att smälta ner.  

Projektgruppen ansåg att plast hade goda egenskaper till en fuktig miljö eftersom det inte finns 
någon risk för korrosion eller rost, som det fanns med metall. Plast i närkontakt med golvet 
bidrog heller inte till några repor som metall skulle kunna tänkas göra. Dock menade 
projektgruppen att plast inte skulle ge lika exklusivt uttryck som en produkt i metall.  

Materialmix 
Att blanda material där ett material blir synligt när produkten justeras i höjd var något som 
projektgruppen diskuterade i tidigt stadie. Det upptäcktes att kombinationen mellan 
aluminium och stål borde undvikas. Detta för att korrosion var ett förekommande problem när 
metaller av olika karaktär kom i närkontakt. 
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4.2.8 Analys av dimensioner 
Projektgruppen tillverkade enkla 2D-modeller med den maximala längden vid full justering 
samt utan justering. Syftet var att få en bättre inblick och perspektiv på möbelbenen och dess 
storlek. Projektgruppen utförde flera olika 2D-modeller för att få en bättre klarhet om 
dimensioner och mått på konstruktionerna. 

 

Figur 12: 2D-modeller på möbelbenens längd utan justering. 

 

Figur 13: 2D-modeller på möbelbenens längd vid justering. 

Dimensionerna på 2D-modellernas utfördes med olika bredd, där de första modellerna var 130 
mm och gick stegvis neråt till 10 mm. Den korta 2D-modellen hade längden 70 mm och med en 
justering upp till 140 mm. Den större 2D-modellen hade längden 300 mm och med en justering 
upp till 400 mm, vilket motsvarade de dimensionskrav som projektgruppen fått från 
uppdragsgivaren. 

Utifrån analysen av dimensioner fann projektgruppen att möbelbenens dimensioner bör vara 
relativt tunna för att utstråla en lätthet. Projektgruppen ansåg att allt över 50 mm skulle se för 
tungt ut och skulle därför inte passa uppdragsgivarens sortiment. Beroende på konceptförslag 
ansåg projektgruppen att dimensionerna borde vara mellan tio och 50 mm. 

4.3 Skissning 
Under skissningsfasen i designprocessen arbetade projektgruppen fram idéskisser utifrån 
kravspecifikation, med fokus på konstruktion och estetik. Projektgruppen använde till ett 
inledande arbete papper och penna för att få en konkret uppfattning av produkten. 
Konceptidéerna utvecklades sedan vidare till presentationsskisser och 3D-modeller för att 
bättre illustrera designförslagen och dess egenskaper.  

4.3.1 Handskisser 
Skissprocessen inleddes genom att medlemmarna i projektgruppen var för sig utvecklade idéer 
och handskisser för att inte påverka varandra. Till en början hade skisserna inga specifika 
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lösningar utan projektgruppen använde skissning som ett verktyg att få fram så många förslag 
och idéer som möjligt. Med tiden tillämpades krav utifrån kravspecifikationen samt 
konstruktion för att få mer användbara och verklighetsbaserade skisser och koncept. 
Projektgruppen sammanställde sedan skissförslagen vid flera tillfällen för att få en överblick 
över vilka förslag som skulle utvecklas vidare (se figur 14).  

 
Figur 14: Några av de handskisser som togs fram. 
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Kryckfunktionen var var en idé som uppkom under brainstormingen och utvecklades vidare 
under skissprocessen. Tanken var att möbelbenet skulle vara justerbart med inspiration från 
en krycka, där funktionen skulle vara en låsning vid hålen på produktens form (se figur 15). 
Projektgruppen hade även en idé att hålen kunde ge unika detaljer och att produkten 
exempelvis kunde ha olika material på det inre jämtemot den yttre formen.  

 
Figur 15: Skiss på kryckafunktionen. 

Projektgruppen skissade på cylinderformade möbelben men utvecklade även skisser på 
rektangulära former då de gav ett stabilare intryck. Utifrån de rektangulära möbelbenen 
spekulerade projektgruppen kring en övergång från de traditionella fyra till två möbelbenen på 
en möbel istället (se figur 16). 

 
Figur 16: Skiss på ett förslag med endast två ben på en möbel. 

Projektgruppen skissade även på förslag utifrån värdeordet nätthet där flera av skisserna var 
inspirerade av Prettypegs sortiment. Tunna rörkonstruktioner var något som ansågs uttrycka 
just nätthet. I detta skede fanns ingen direkt justeringsfunktion på skisserna (se figur 17). 
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Figur 17: Skissförslag med tunna rörkonstruktion. 

Genom analysen av produkter på marknaden i kapitel 4.2.4 upptäcktes att skruvfunktionen var 
den dominerande justeringsfunktionen bland möbelbenen. Projektgruppen undersökte 
möjligheten med att utveckla denna funktion genom att ta fram skisser där själva gängorna 
skulle vara synliga framförallt för ett estetikens syfte (se figur 18). 

 
Figur 18: Skissförslag med synliga gängor. 

4.3.2 Handskisser fas två 
Projektgruppen gallrade ur flera handskisser som ansågs vara svårtillverkade, svaga 
konceptförslag eller inte passade in på Prettypegs krav eller sortiment. Projektgruppen valde 
därefter att arbeta vidare med skisserna för att få en tydligare bild av förslagen. De befintliga 
skisserna arbetades fram mer noggrant för att förtydliga och konkretisera koncepten och dess 
funktion (se figur 19). 
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Figur 19: illustrerar handskisser från fas två.  

4.3.3 Renderingar 
Projektgruppen valde att utveckla vidare presentationsskisserna genom 3D-modeller för att få 
ett bättre perspektiv på produktens former, dimension och funktion (se figur 20). Genom att 
rendera 3D-modellerna kunder projektgruppen få en mer verklighetstrogen blid av 
konceptförslagen. De första renderingarna som utvecklades var simpla med ändamålet att få en 
bättre förståelse för hur möbelbenen tillämpades på ett skåp samt förhållandet mellan olika 
mått och storlekar. 

 
Figur 20: illustrerar renderande bilder på framtagna 3d-modeller. 
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4.4 Bearbetning 
Utifrån skisserna valde projektgruppen sju koncept som ansågs vara bäst lämpad att gå vidare 
med till bearbetningsfasen. Dessa koncept sammanställdes med en enkel beskrivning för att 
underlätta vid valet av koncept. Genom en urvalsprocess ställdes de utvalda koncepten mot 
varandra för att identifiera förslagens för- och nackdelar. Under bearbetningen togs även 
materialförslag fram och definiering av designens formspråk utfördes. 

4.4.1 Konceptgenerering 
Projektgruppen utvecklade sju konceptförslag som uppfyllde Prettypegs krav och värderingar. 
Konceptförslagen konkretiserades mer utförligt med hjälp av renderade bilder och 
textbeskrivningar för att få tydligare underlag till urvalsprocessen av koncepten. 

Av de sju konceptförslagen som gick vidare från tidigare steg i processen, var tre av dessa förslag 
menade till de höga möbelbenens på 300 mm. De övriga förslagen togs fram till de korta 
möbelbenets mått på 70 mm. 

Konceptförslag A 
Det första konceptförslaget bestod av tre komponenter, tre metallrör i olika storlekar som 
kunde justeras i höjd på två ställen (se figur 21). Justeringen fungerade som på en krycka och 
justeringen var försedd på två ställen på möbelbenet. De bredare rören skulle vara förborrade 
med hål på olika höjder och det smalare försedd med en spärr som kunde förflyttas mellan 
hålen. 

 
Figur 21: Renderad bild på konceptförslag A. 
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Konceptförslag B 
Varje ben bestod av tre metallstänger som var för sig gick att justera genom en invändig gänga 
i ett större rör. Röret skruvades och på så sätt höjdes eller sänktes det i förhållande till det större 
röret (se figur 22). 

 
Figur 22: Renderad bild på konceptförslag B.  

Konceptförslag C 
Möbelbenet bestod av två komponenter, ett cylindriskt metallrör som var fäst i möbeln och 
nedanför det ett konformat metallrör som justerades genom en invändig gänga och 
skruvfunktion (se figur 23). 

 
Figur 23: Renderad bild på konceptförslag C. 
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Konceptförslag D 
Möbelben av metallrör med kvadratisk profil som sträckte sig från framkant till bakkant. Detta 
innebar att det endast skulle behövas två möbelben till exempelvis en enkel tvättställsbänk. 
Justeringsfunktionen fungerade som på en krycka.  

 
Figur 24: Renderad bild konceptförslag D. 

Konceptförslag E 
Möbelben bestod av två komponenter med en kryckfunktion som tidigare beskrivits. 
Rörprofilen i metall kunde antingen vara rund eller kvadratisk beroende på vilket utryck som 
eftersträvades (se figur 25). 

 
Figur 25: Renderad bild på konceptförslag E. 
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Konceptförslag F 
Möbelbenet bestod av tre komponenter: överst var ett cylindriskt metallrör, i mitten var en 
”skruv” och längst ner var ytterligare ett cylindriskt metallrör. När möbelbenet var justerat i sitt 
kortaste läge såg det ut som en vanlig cylinder men när det förändras till ett högre läge trädde 
skruven fram och gav möbelbenet en dekorativ detalj (se figur 26). 

 
Figur 26: Renderad bild på konceptförslag F. 

Konceptförslag G  
Möbelbenet bestod av två komponenter, ett koniskt metallrör med en invändig gänga som 
applicerades i möbelstommen samt ett cylindrigt metallrör som justerades genom en 
skruvfunktion (se figur 27). 

 
Figur 27: Renderad bild på konceptförslag G. 
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4.4.2 Konceptval  
Konceptutvärdering utifrån litteraturen "Produktutveckling - Effektiva metoder för 
konstruktion och design" användes för att genom en urvalsprocess systematisk välja ut de mest 
användbara koncepten. Konceptförslagen utvärderades och ställdes mot varandra för att få 
kunskap om designförslagens styrkor respektive svagheter. 

4.4.2.1 Elimineringsmatris 
Av de koncept som sammanställdes under kapitel 4.4.1 skapades en elimineringsmatris för att 
eliminera de minst lämpade förslagen. Projektgruppen valde ut aspekter som ansågs vara 
relevanta utifrån kravspecifikation och funktionsanalys. De aspekter som valdes ut och 
undersöktes i elimineringsmatrisen var följande:  

• Huvudproblem (justerbarhet) 
• Realiserbarhet 
• Krav utifrån kravspecifikationen 
• Användarvänlighet 
• Passar företagets sortiment och värderingar 

I elimineringsmatrisen utvärderades vilka konceptförslag som uppfyllde de utvalda aspekterna 
(se tabell 2).  

Tabell 2: Elimineringsmatris 
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja (-) Nej (?) Mer info krävs (!) 
Kontroll krav 

Beslut: (+) fullfölj lösning (-) 
eliminera lösning (?) Sök mer info (!) 
Kontroll kravspecifikation 

 

               Kommentar                Beslut 

A + + + + +  + 

B + + + + +  + 

C + + + + +  + 

D + + + + +  + 

E + + + + +  + 

F + + + + +  + 

G + + + + +  + 

Endast de koncept som uppfyllde förutsättningarna i elimineringsmatrisen skulle undersöktas 
vidare i processen och från tabell 2 utlästes att respektive koncept uppfyllde förutsättningarna 
från elimineringsmatrisen. Detta innebar att respektive koncept undersöktes vidare.  
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4.4.2.2 Viktbestämningsmatris 
Utifrån aspekter som tagits fram till elimineringsmatrisen samt funktionsanalysen från kapitel 
4.2.2 definierades kriterium för produkten. I en viktbestämningsmatris viktades kriterierna 
mot varandra för att fastställa de mest betydelsefulla kriterierna. De kriterium som definierades 
och viktades i matrisen var:  

• Enkel justering  
• Kvalitativt uttryck 
• Enkel tillverkning 
• Enkel applicering  
• Universal design  
• Enkel återvinning 
• Minimal miljöpåverkan 

Tabell 3: Viktbestämningsmatris 
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Enkel	justering	  1 1 1 1 1 1 1 7 

Kvalitativt	
uttryck	

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

Estetiskt	uttryck	 0 0,5  1 1 0,5 1 1 5 

Enkel	tillverkning	 0 0 0  0 0 0,5 0,5 1 

Enkel	applicering	 0 0 0 1  0 1 1 3 

Universal	design	 0 0 0,5 1 1  1 1 4,5 

Enkel	
återvinning	

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

Minimal	
miljöpåverkan	

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

	        Tot 28 

Viktbestämningsmatrisen från tabell 3 visade att de viktigaste kriterierna var justering, kvalitet, 
estetik, universal design och applicering. I och med detta valde projektgruppen att prioritera 
dessa kriterium och integrera vidare i urvalsprocessen.  
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4.4.2.3 Beslutsmatriser 
I detta stadie utfördes ytterligare en sållning av koncept genom en så kallad beslutsmatris. I 
dessa matriser jämfördes hur väl koncepten uppfyllde de prioriterade aspekterna jämtemot ett 
referensobjekt. Projektgruppen utförde två stycken beslutsmatriser, en gällande de långa 
koncepten och en till de korta koncepten. Referensobjektet i matriserna var en motsvarande 
konkurrent från analysen av produkter på marknaden i kapitel 4.2.4. 

Beslutsmatris 300-400 mm 
I beslutsmatrisen för de justerbara benen mellan 300 och 400 mm valdes produkten ”Ben 
mattborstat nickel” från analysen i kapitel 4.2.4 som referensobjektet.  

Tabell 4: Beslutsmatris för justerbara ben 300-400 mm 

KRITERIUM  Referens A B C 

Enkel	justering 0 0 - 0 

Kvalitativt	
uttryck 

0 + + + 

Estetiskt	uttryck 0 + + 0 

Enkel	applicering 0 0 0 0 

Universal	design 0 0 + 0 

Summa	+		 0 2 3 1 

Summa	0	 6 3 1 4 

Summa	-	 0 0 1 0 

Nettovärde	 0 2 2 1 

Rangordning	 - 1 1 2 

Vidareutveckling	 - Ja Ja Nej 

Beslutsmatrisen i tabell 4 resulterade i att koncept A och B fick ett nettovärde på två och koncept 
C hade värdet ett. Utifrån detta rangordnades koncept A och B på första plats och beslutades 
att vidareutvecklas.  
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Beslutsmatris 70-140 mm 
I beslutsmatrisen för de justerbara benen mellan 70 och 140 mm valdes referensobjektet 
”Camar Ben 555” från analysen i kapitel 4.2.4.  

Tabell 5: Beslutsmatris för justerbara ben 70-140 mm 

KRITERIUM  Referens D E F G 

Enkel	justering 0 - - 0 0 

Kvalitativt	
uttryck 

0 + 0 0 - 

Estetiskt	uttryck 0 + + + 0 

Enkel	applicering 0 0 0 0 0 

Universal	design 0 0 0 + 0 

Summa	+		 0 2 1 2 0 

Summa	0	 6 2 5 3 4 

Summa	-	 0 1 1 0 1 

Nettovärde	 0 1 0 2 -1 

Rangordning	 - 2 3 1 4 

Vidareutveckling	 - Ja Ja Ja Nej 

Från beslutsmatrisen i tabell 5, observerades att koncept D och E erhållit positivt nettovärde 
medan koncept E fått samma värde som referensobjektet. Nettovärdet hos koncept G 
summerades till ett negativt värde och rangordnades därför som det sämsta konceptet. 
Projektgruppen beslutade att eliminera koncept G och gå vidare i urvalsprocessen med koncept 
D, E och F. 
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4.4.2.4 Skalade viktfaktorer 
För att fortsätta urvalsprocessen genom en kriterieviktsmatris var projektgruppen först i behov 
av underlag till denna matris. Underlagen bestod bland annat av viktfaktorer (w) som 
motsvarade hur viktiga de prioriterade kriterierna var. Viktfaktorn togs fram genom att först 
dividera summan av respektive kriterium från viktbestämningsmatrisen i tabell 3 (som 
överförts till kolumn två i tabell 6) med den totala summan av kriterierna. Kvoten av detta 
(Sum/Tot) presenterades i den tredje kolumnen i tabell 6. Därefter tilldelades kriterierna 
viktfaktorer i betygsskalan 1-5 utefter kvotens värde, där det högsta värdet resulterade till den 
högsta viktfaktorn. 

Tabell 6: Skalade viktfaktorer  

KRITERIUM  Summa Sum/Tot Viktfaktor (w) 

Enkel	justering 7 0,28 5 

Kvalitativt	
uttryck 

5,5 0,22 4 

Estetiskt	uttryck 5 0,20 3 

Enkel	
applicering 

3 0,12 1 

Universal	
design 

4,5 0,18 2 

Totalt	 25 1,0 - 

Från tabell 6 framgick det att enkla justeringar var det viktigaste kriteriet som tilldelades en 
viktfaktor med värdet fem. Det näst viktigaste kriteriet var kvalitativt uttryck som fick ett värde 
på fyra. Därefter rangordnades estetiskt uttryck, universal design och enkel applicering i 
fallande ordning. 

4.4.2.5 Betygsskalor 
Som tidigare nämnt var projektgruppen i behov av underlag till kriterieviktsmatrisen i form av 
viktfaktorer. Till kriterieviktsmatrisen behövdes även underlag i form av betyg på hur väl 
kriterierna uppfylldes av de olika konceptförslagen. I tabell 7 redovisades projektgruppens 
tolkningar av hur väl kriterierna uppfylldes genom betygsskalan 1-5. 

Tabell 7: Betygsskalor på olika kriterium 

BETYG (v)  A B D E F 

Enkel	justering	  4 3 4 4 5 

Kvalitativt	uttryck	  3 4 5 3 4 

Estetiskt	uttryck	  4 5 4 3 5 

Enkel	applicering	  3 3 3 3 3 

Universal	design	  4 5 3 4 4 

I tabell 7 sammanställdes konceptens betyg från respektive kriterium (v) och erfordrades till 
kriterieviktsmatrisen.  
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4.4.2.6 Kriterieviktsmatris 
När allt underlag var framställt till matrisen kunde projektgruppen genomföra en 
kriterieviktsmatris. I kriterieviktsmatrisen behandlades viktfaktor (w) från tabell 6, konceptets 
betyg på kriterium (v) från tabell 7 samt summan av dessa multiplicerade med varandra (t).  

Tabell 8: Kriterieviktsmatris 

  300-400 mm 70-140 mm 

KRITERIUM  Ideal A B D E F 

	 w	 v t v t v t v t v t v t 

Enkel	justering 5 5 25 4 20 3 15 4 20 4 20 5 25 

Kvalitativt	uttryck 4 5 20 3 12 4 20 5 20 3 12 4 16 

Estetiskt	uttryck 3 5 15 4 12 5 15 4 12 3 9 5 15 

Enkel	applicering 1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Universal	design 2 5 10 4 8 5 10 3 6 4 8 4 8 

Summa	(t)	  75 55 59 61 52 67 

Rangordning	  - 2 1 2 3 1 

Det som framkom från tabell 8 var att koncepten utvärderats utifrån viktfaktorer jämtemot 
betyg på kriterium. Eftersträvan var att nå högsta möjliga summa och därav ha det koncept med 
högst summa rangordnad först. Koncept A och B var konceptförslag till utförandet 300-400 
mm medan koncept D, E och F var konceptförslag till utförandet 70-140 mm. På grund av 
utförandesskillnaden bedömdes koncepten i två olika kategorier.  

I den första kategorin, 300-400 mm, rangordnades koncept B högre än koncept A, eftersom 
konceptets totalpoäng var högst. Därför valde projektgruppen koncept B som ett av de slutliga 
konceptförslagen då det stämde bäst överens med alla kriterier som tagits fram. 

I den andra kategorin, 70-140 mm, valdes två koncept ut eftersom uppdragsgivaren hade 
efterfrågat två designförslag av denna storlek. Koncept D och E fick högst totalpoäng i 
kriterieviktsmatrisen och således valde projektgruppen dessa som slutliga koncept.  
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4.4.3 Utveckling av koncept 
Med hjälp av urvalsprocessen kom projektgruppen fram till tre slutliga koncept. Koncepten 
motsvarade det som Prettypegs efterfrågat, det vill säga ett designförslag på justerbart 
möbelben mellan 300 och 400 mm och två designförslag på justerbara möbelben mellan 70 
och 140 mm. De utvalda koncepten var koncept B som hädanefter refereras som konceptförslag 
1, koncept D som konceptförslag 2 samt koncept E som benämns som konceptförslag 3.  

Konceptförslag 1 (B) 
Det första konceptförslaget var justerbart mellan 300 och 400 mm. Varje ben bestod av tre 
metallstänger som var för sig gick att justera genom en invändig gänga i ett ovanpåliggande, 
större rör. Beroende på vilket håll röret skruvas, höjs eller sänks det förhållandevis till det större 
röret. 

 
Figur 28: Renderad närbild på konceptförslag B 

Eftersom varje rör var tänkt att skruvas för sig insåg projektgruppen att någon slags lösning 
behövde tillämpas vid benets fot. Första tanken var nämligen att svetsa fast en stålkonstruktion 
längst ner men eftersom varje rör för sig skulle kunna justeras var detta inte möjligt. Istället 
beslutade projektgruppen att en extern fot skulle tas fram (se figur 29), som stålstängerna skulle 
placeras i efter att de justerats till önskvärd höjd.  
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Figur 29: Funktionsskiss på fot. 

För att inte riskera att repa golvet med foten av metall diskuterades att tillämpa plast på 
undersidan, på så sätt kunde även vattensamlingar runt rören undvikas.  

Konceptförslag 2 (D) 
Det andra konceptförslaget var justerbart mellan 70 och 140 mm. Konceptförslaget var ett 
möbelben bestående av metallrör med kvadratisk profil som sträckte sig från framkant till 
bakkant av möbeln (se figur 30). Detta innebar att enbart två ben skulle behövas till exempelvis 
en tvättställsbänk istället för fyra. Justeringsfunktionen fungerade som på en krycka, fast i detta 
fall var rörprofilen kvadratisk istället för rund. Funktionen fungerade genom ett bredare rör, 
förborrats med hål på olika höjder, samt ett smalare rör försedd med en spärr som kunde 
förflyttas mellan hålen. Eftersom hålen satt på förbestämda höjder begränsades justeringen för 
användaren. Detta ville projektgruppen åtgärda och ansåg att en plastdetalj med skruv på 
undersidan av möbelbenet var en god lösning. Detta innebar att användaren kunde ställa in den 
höjd som önskades genom hålen och sedan finjustera med hjälp av skruven för att anpassa till 
eventuellt skiljande golvunderlag. Plastunderlaget skulle dessutom bidra till att vatten kunde 
rinna ner till golvbrunnen istället för att samlas vid rörkonstruktionen. 
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Figur 30: Närbild på möbelben och funktion. 

Projektgruppen undersökte badrumsbänkar i IKEA:s sortiment eftersom Prettypegs 
marknadsförde på deras hemsida att de sålde utbytbara möbelben till IKEAs produkter. Där 
upptäcktes att djupet på de olika bänkmodellerna kunde skilja sig. Detta skulle innebära 
problem med designen i detta koncept. Projektgruppen diskuterade då om möbelbenet skulle 
säljas i olika storlekar men eftersom djupet inte verkade ha några speciella standardmått utan 
varierade väldigt mycket ansågs en bättre lösning vara att benet skulle vara justerbart även på 
djupet. En lösning som då togs upp var att bryta av det horisontellt liggande röret med ett 
mindre rör som skulle gå att fixeras inuti de två bredare rören som då bildades. Det ansågs då 
nödvändigt med en spärr vid det största läget så att inte mittenstycket skulle kunna ramla ur. 

 
Figur 31: Detaljskiss på hur konstruktionen kunde se ut vid justering av djup. 
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Konceptförslag 3 (G) 
Det tredje konceptförslaget var även det justerbart mellan 70 och 140 mm. Möbelbenet bestod 
av tre komponenter. Översta stycket var ett cylindriskt metallrör som sattes fast i 
möbelstommen, mittenstycket var en ”skruv” alltså en cylinder med utvändig gängor och 
stycket längst ner var ytterligare ett cylindriskt metallrör med samma diameter som översta 
stycket. När möbelbenet var justerat i sitt kortaste läge såg det ut som en vanlig cylinder men 
när den justerades till ett högre läge trädde skruven fram och bröt av möbelbenet som en 
dekorativ detalj. 

 
Figur 32: Närbild på det tredje designförslaget. 

Justeringsfunktionen fungerade genom ett ihåligt, cylindrigt rör som längst ned var försedd 
med en invändig gänga. Genom den invändiga gängan var det möjligt att rotera skruven 
antingen medurs eller moturs för att höja eller sänka möbelbenet. Skruven var försedd med en 
spärr för att motverka att skruven skruvades helt ur det cylindriska röret (se figur 33).  

 
Figur 33: Konstruktionsskiss av designförslag 3. 
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4.4.4 Material- och färgval 
Prettypegs eftersträvade ett universaltänk med sina produkter och ville att möbelbenen skulle 
passa till flera olika platser i hemmet. I och med detta ansåg projektgruppen att det skulle vara 
en fördel om köparen själv skulle ha möjlighet att välja färg på produkten. Det skulle 
förhoppningsvis bidra till en ökad livslängd eftersom köparen själv fick välja sin kombination 
av färger. Det skulle troligtvis medverka till att köparen ville ha kvar sin produkt en längre tid.  

Projektgruppen beslutade att ett metallmaterial var att föredra eftersom uppdragsgivaren 
tydligt uttryckt det som önskemål. För att främja universaltänket bedömdes att flera metalliska 
utföranden skulle finnas tillgängliga för köparen att välja mellan. De material som bestämdes 
var rostfritt stål, mässing och koppar.  

Rostfritt stål ansågs vara ett lämpligt material till badrums- och köksmiljö främst på grund av 
de goda egenskaperna i fuktig miljö. En annan bidragande faktor var slitstyrkan, detta för att 
designförslagen skulle vara hållbara mot slitage samt tåla de påfrestningar som tillkom från 
möbelns tyngd och dess innehåll. Anledningen till att koppar valdes var på grund av materialets 
breda utbud. Den estetiska aspekten var en lockande faktor och att materialet samtidigt besatt 
goda egenskaper gällande hållfasthet och korrosionshärdighet, bidrog till ett möjligt alternativ. 
Likväl som hos koppar var den estetiska aspekten en starkt bidragande faktor vid valet av 
mässing. Enligt projektgruppen gav mässing en exklusiv och kvalitativ känsla vilket dels 
eftertraktats i kravspecifikationen under kapitel 4.2.2 och dels var något som Prettypegs 
eftersträvade i sitt sortiment. Materialet hade även god korrosionshärdighet vilket var 
nödvändigt i projektet och för att uppnå hög hållfasthet valdes en hög zinkhalt i materialet.  

För att få in det skandinaviska och lekfulla i designförslagen planerades att delar av produkten 
skulle sprutlackeras i färg. Sprutlackeringen skulle då vara i matt pastellfärg, vit eller svart 
enligt figur 34 och bilaga 1. Att erbjuda kunden många färgutföranden ansågs dessutom gynna 
universaltänket som Prettypegs eftersträvade med sitt produktsortiment eftersom kunden då 
hade möjlighet att välja de färger som passade bäst in i deras hem.  

 
Figur 34: Färgpalett med färgförslag till samtliga koncept. 

4.5 Uppföljning 
Inga uppföljningar av detaljutformning, tester av prototyper eller slutliga justeringar har 
genomförts.  
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5 Resultat 
Kapitlet redovisar studiens resultat genom att behandla frågeställningar och designförslagen 
som tagits fram. 

5.1 Resultat frågeställning 1  
Vilka fördelar och nackdelar finns med befintliga höj- och sänkbara 
funktioner och egenskaper hos benkonstruktioner på marknaden? 
Skruvfunktionen var en vanlig förekommande funktion bland möbelben på marknaden i 
dagens läge. Justeringen fungerar genom två motsatta gängor som möts samman och roteras 
med hjälp av vridkraft. Fördelar med funktionen var främst de goda möjligheterna att anpassa 
höjden till önskat läge och att funktionen var enkel att förstås och brukas av användare. 

Elektronisk funktion var en annan funktion som existerade på marknaden. Nackdelen med 
denna funktion var problematiken vid användning i fuktiga miljöer medan fördelen var den 
enkla justeringsmöjligheten. 

Generellt på marknaden var valmöjligheterna av färger och material få. Metall var det 
materialet som var mest förekommande som huvudsakligt material på produkten, det vill säga 
det dominerande materialet. Fördelar med en produkt i metall var att det gav ett stabilare och 
hållbarare intryck än en produkt i plast. Förutom de begränsade färg- och 
materialvalmöjligheterna var det också i synnerligen få produkter som var utvecklade med ett 
universaltänk. De flesta produkterna på marknaden var anpassade till det enskilt tänkta 
området.  

Andra fördelar som identifierades hos produkter på marknaden var överlag stilrenhet och 
enkelhet när det gäller förståelse för justeringsfunktionen. Dessutom var många av 
justeringsfunktionerna inbyggda i möbelbenet vilket ökade enkelheten hos det estetiska 
uttrycket. En stor nackdel med justeringsfunktionerna på marknaden var de förhållandevis små 
justeringarna vilket begränsade användarens justeringsmöjligheter.  

Appliceringsmässigt varierade det mycket på marknaden men det dominerande sättet att 
montera benet på möbeln var genom en metallbricka med hålbild. Fördelen med denna 
applicering var den bidragande stabiliteten, hållbarheten och enkla monteringen. Det förekom 
också andra appliceringsmöjligheter som exempelvis en skruvfunktion, där fördelen var lätt att 
montera medan nackdelen var hållbarheten.  

5.2 Resultat frågeställning 2  
Vilka kvalitetskrav bör ställas på materialet till produkten? 
Kvalitetskraven som ska ställas på materialet till produkten var beroende av produktens 
ändamål. I detta fall var produkten avsedd till kök och badrum vilket skulle bidra till att 
produkten utsätts för fuktig miljö. Ett krav som då bör ställas på materialet är fukttålighet och 
om materialet skulle vara av metallisk karaktär var även korrosionshärdighet ett viktigt krav.  

Produkten behövde tåla påfrestningar dels från den tyngd som möbeln och dess innehåll utsatte 
produkten för, samt de påfrestningar som uppstod vid justering av höjden. Detta medförde till 
att kravens hållbarhet och slitstyrka behövdes ställas på materialet. En lång livslängd var 
dessutom att eftersträva vid produktutveckling och därmed var även en längre livslängd på 
materialet ett krav. 

5.3 Resultat frågeställning 3 
Hur kan produkten designas utifrån Prettypegs värderingar och krav? 
Med de kvalitetskrav samt justerbara funktioner och egenskaper som undersöktes som 
utgångspunkt kunde produkten designas med designprocessen som verktyg. Det var viktigt att 
ha uppdraget specificerat och att fastställa dess mål och syfte innan projektet påbörjats för att 
undvika motgångar i största grad. Även resurser och tidsramar behövdes beaktas innan 
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designarbetet startades. Projektets förutsättningar skulle sammanställas i en designbrief som 
kunde leda kommande designarbete i projektet. Efter det skulle information samlas in, 
analyseras och granskas för att öka förståelsen och även produktens praktiska egenskaper 
skulle undersökas. Detta tillsammans med de krav som Prettypegs ställt bildades en 
kravspecifikation som skapades för att styra designarbetet i samma riktning som Prettypegs 
önskemål.  

När alla förutsättningar hade definierats och preciserats kunde idégenereringen påbörjas 
genom en designbrief och en kravspecifikation som huvudsaklig riktning. Då togs tänkbara 
lösningar fram på designproblemet vilket i detta fall var ett justerbart möbelben i form av 
skisser eller andra presentationstekniker. De konceptförslag som arbetades fram skulle sedan 
värderas och gallras ur genom en urvalsprocess. Koncepten som valdes ut genom 
urvalsprocessen skulle därefter utvecklas ytterligare med tydligare och detaljrikare lösningar.  

5.4 Slutliga koncept 
Det som Prettypegs efterfrågat med uppdraget var ett designförslag på justerbar 
benkonstruktion mellan 300 och 400 mm samt två förslag på justerbara benkonstruktioner 
mellan 70 och 140 mm. Fokus skulle ligga på funktion, hållbarhet och design. Ur 
designperspektiv var en produkt med nätt ståldesign och ett universaltänk ett önskemål från 
uppdragsgivaren. Genom förstudier och urvalsmetoder kom projektgruppen fram till tre 
designförslag att presentera för uppdragsgivaren. 

5.4.1 Designförslag 1 
Det första designförslaget var ett möbelben som var justerbart mellan 300 och 400 mm. Varje 
ben bestod av tre metallstänger som var för sig gick att justera genom en invändig gänga i ett 
ovanpåliggande, större rör. Beroende på vilket håll röret skruvades åt höjdes respektive sänktes 
det förhållandevis till det större röret. När höjden justerats till önskvärt läge placeras rören i en 
extern fot som höll dem på plats. Foten av metall bestod av tre rör i vertikal riktning fastsvetsade 
på ett format rör i horisontell riktning. Det horisontella röret var formad som en triangel fast 
med rundade istället för vassa hörn. På metallfotens undersida skulle plastdetaljer sitta som 
skydd.  

Benet fanns i flera utförande av färger som kunden själv fick välja mellan. Metallstängerna samt 
foten fanns antingen i mässing, rostfritt stål eller koppar medan det översta, lite bredare röret 
var sprutlackerad i någon färg, se bilaga 1.   

5.4.2 Designförslag 2 
Det andra designförslaget var ett möbelben som var justerbart mellan 70 och 140 mm. 
Möbelbenet bestod av sammanlagt fem metallrör med kvadratisk profil som sträckte sig från 
framkant till bakkant på möbeln det placerats på. Rören var uppbyggd i tre sektioner, överst 
var två breda rör som skulle fästas i möbeln, nedanför dem befanns lite mindre L-formade rör 
och till sist det smalaste röret som sammanfogade de två konstruktionerna. Det bredaste röret 
hade en fasning längst ner mot det L-formade röret för att få en mjukare övergång. Figur 36 
visar en tydlig bild på konstruktionen från sidan.   

 
Figur 35: Designförslag 2 i profil (dimensionerna speglar inte verkligheten). 

Justeringsfunktionen för benets höjd fungerade som på en krycka, ett bredare rör med 
förborrade hål på olika höjder samt ett smalare rör som fixerades på insidan av det bredare 
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röret, försedd med en spärr som kunde förflyttas mellan hålen. För att justera produktens djup 
fixerades ett mindre rör inuti två bredare rör med en spärr för vid det djupaste läget. På 
undersidan av benkonstruktionen fanns en plastdetalj med skruv vid respektive hörn av möbeln 
alltså två per möbelben, detta för att anpassa till eventuellt skiljande golvunderlag genom 
finjustering.  

Benet fanns i flera utförande av färger som kunden fick välja mellan. Det smalaste röret samt 
L-formade rören fanns antingen i mässing, rostfritt stål eller koppar medan de översta, bredare 
rören var sprutlackerad i någon färg enligt bilaga 1. Sprutlackeringen skulle ske innan borrning 
av hålen så att hålens kanter behöll det ursprungliga rörets färg, alltså mässing, rostfritt stål 
eller koppar.  

5.4.3 Designförslag 3 
Det tredje designförslaget var ett möbelben som var justerbart mellan 70 och 140 mm där varje 
ben bestod av tre komponenter. Översta stycket var ett cylindriskt metallrör som skulle fästs i 
möbeln, mittenstycket en cylinder med utvändig gänga liknande en skruv och stycket längst ner 
var ytterligare ett cylindriskt metallrör med samma diameter som det översta stycket. När 
möbelbenet var justerad i sitt minsta läge såg möbelbenet ut som en vanlig cylinder men när 
det förändrades till ett högre läge trädde skruven fram och bröt av möbelbenet som en dekorativ 
detalj. Justeringen fungerade genom att skruven roterades och förflyttades med hjälp av en 
motsatt gänga på insidan av det cylindriga röret. Skruven var försedd med ett spärr som 
fastnade när den kom ner till den invändiga gängan i det cylindriga röret så att inte skruven 
skulle lossna vid justering av höjden. 

Benet fanns i flera olika utförande av färger som kunden kunde välja mellan. De två cylindriska 
rören var sprutlackerad i någon färg enligt bilaga 1 och skruven fanns antingen i mässing, 
rostfritt stål eller koppar.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens konsekvenser, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Diskussion av resultat 
I kapitlet resoneras hur utfallet av studiens resultat och slutliga koncepten blev.  

6.1.1 Diskussion frågeställning 1 
Vilka fördelar och nackdelar finns med befintliga höj- och sänkbara 
funktioner och egenskaper hos benkonstruktioner på marknaden? 
Genom analysen av produkter på marknaden som utfördes i kapitel 4.2.4 kan avläsas att endast 
en funktion, skruvfunktionen, var förekommande bland produkter som anpassats till fuktiga 
miljöer. Projektgruppen ville utforska möjligheter med andra slags justeringsfunktioner och tog 
då inspiration från justerbara funktioner från andra användningsområden så som exempelvis 
den justerbara funktionen hos en krycka eller en strykbräda. Projektgruppen trodde att 
implementationen av kryckfunktionen kunde bidra till en nytänkande justeringsfunktion i 
möbelbenssammanhang och samtidigt vara en dekorativ detalj. Nackdelen med denna funktion 
kunde vara att den inte skulle fungerade som tänkt eftersom den inte tillämpats på möbelben 
tidigare.  

Det var inte möjligt att undersöka alla justerbara möbelben som fanns på marknaden och om 
andra möbelben hade valts ut och granskats i analysen, hade frågeställningens resultatet kanske 
sett annorlunda ut. Detta innebär att resultatets som presenteras i rapporten möjligtvis inte 
överensstämmer exakt med verkligheten. Projektgruppen ansåg dock att de möbelben som 
undersöktes representerade en bra bild av hur marknaden såg ut med tanke på design, 
konstruktion och egenskaper. 

Både för- och nackdelar urskildes hos befintliga funktioner och egenskaper på marknaden 
vilket var nyttigt för konceptutvecklingen. Tack vare detta kunde projektgruppen ta vara på de 
egenskaper som ansågs vara positiva och försöka förbättra de negativa aspekterna. Däremot 
ansågs att det hade varit användbart att fysiskt testa justeringsfunktionen hos produkterna som 
analyserades för att få ett bättre resultat. En bild säger mycket men i sammanhang där något 
ska utföras räcker det inte alltid till. Stor del av researchen som utfördes angående möbelbenen 
och deras funktioner och egenskaper bestod av egna reflektioner och tolkningar. Detta kan 
anses som icke trovärdigt och minska arbetets reliabilitet. Projektgruppen ansåg därför att 
någon slags användarstudie hade varit nödvändigt för att komplettera resultatet på 
frågeställningen.  

För att få bättre förståelse för justerbara möbelben utifrån användares perspektiv hade 
distribution av enkäter varit en lösning. Detta var något som projektgruppen hade tankar om i 
början av projektet men valde att inte genomföra eftersom det förmodades vara svårt att få 
matnyttig information via skrift inom området. I efterhand anser projektgruppen att någon 
slags testenkät borde getts ut för att utreda om det gav någon relevant information eller genom 
en kanske ännu bättre lösning, samla en fokusgrupp där en grupp människor fick reflektera 
över produkterna som analyserades. 

6.1.2 Diskussion frågeställning 2 
Vilka kvalitetskrav bör ställas på materialet till produkten? 
De kvalitetskrav som definierades var enligt projektgruppen relevanta för projektet men ansågs 
inte vara tillräckligt utvecklade för att tillhandahålla materialvalet. Enligt projektgruppen hade 
riktvärden eller minimivärden hos det olika materialen varit nödvändigt för att möjliggöra en 
kontroll av om kvalitetskravet uppfylldes hos materialet. Materialvalet som genomfördes 
baserades endast på empirisk data och hade enligt projektgruppen behövts förstärkts med 
exempelvis beräkningar av hållfasthet.  

Det var svårt för projektgruppen att förstå olika begrepp, termer och ämnen som de olika 
materialen erhåller eftersom erfarenheterna inom detta område inte var optimala. Mycket tid 
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gick åt för att förstå vad som beskrevs i litteraturen om de olika metallerna. Det var också svårt 
att hitta balansen mellan vad som var nyttig och användbar data och vad som var irrelevant. 
Projektgruppen hade även kunnat undersöka fler material i hopp om att hitta ett mer passande 
material, men valde att utgå helt från Prettypegs önskemål. Om fler material undersökts hade 
andra delar av arbetet riskerat att bli drabbade eftersom projektgruppen hade en snäv tidsram 
att förhålla sig till. 

Frågeställningens resultat baserades framförallt på data om material och dess egenskaper. 
Enligt projektgruppen var det svårt att påträffa valid data om materialen som undersöktes. Stor 
del av informationen handlade om materialets uppbyggnad och struktur vilket inte var relevant 
för studiens syfte. En teori var även att fler kvalitetskrav hade kunnat identifieras om fler 
material undersökts vilket hade kunnat påverka de slutliga materialvalen. 

6.1.3 Diskussion frågeställning 3 
Hur kan produkten designas utifrån Prettypegs värderingar och krav? 
För projektgruppen var det viktigt att uppdragsgivaren skulle bli nöjd med designförslagen som 
presenterades och därför har utgångspunkten varit kravspecifikationen. Men för att 
designförslagen skulle passa Prettypegs värderar och krav ännu bättre hade det varit 
nödvändigt med tätare kontakt med kontaktpersonen Mikael under projektets gång. Detta för 
att stämma av och ta del av feedback på de förslag som togs fram. Det finns en risk att det 
förekommit glapp mellan den kravspecifikation som utformades och uppdragsbeskrivningen 
som Prettypegs förmedlade. Därför hade det även varit bra om kravspecifikationen blivit 
godkänd av uppdragsgivaren innan konceptgenereringen påbörjades.  

Att projektgruppen tog fram produktens mål och syfte genom en designbrief tidigt i projektet 
har varit nyttigt eftersom det bidragit till möjligheten att kontinuerligt kontrollera 
konceptförslagens relevans. Detta kunde ledde till att koncepten verkligen överensstämde med 
det som förespråkats från början.  

6.1.4 Slutliga koncept 
Projektgruppens designarbete inleddes genom utveckling av förslag och idéer med funktion 
som utgångspunkt vilket bidrog till en bra grund till det kommande arbetet. De flesta av 
designförslagen som arbetades fram, utvecklades med funktion som huvudfokus, men ett fåtal 
av konceptförslagen utvecklades utifrån ett designperspektiv med åtanke på estetik snarare än 
funktion. I dessa fall tillämpades den justerbara funktionen i efterhand. Det första 
designförslaget var ett sådant exempel och i detta designförslag uppfattades 
justeringsfunktionen som svår att förstå för brukaren. Om det första designförslaget jämförs 
med de andra två så är dessa mer självklara hur de ska justeras. Att det första designförslaget 
uppfattades som svår att förstå kunde troligen bero på att just funktionen inte låg som 
huvudfokus under framtagningen. Något som därför hade kunnat förbättrats med 
designförslaget var att tydliggöra justeringen för brukaren.  

Det första designförslaget som var ett möbelben som var justerbart mellan 300 och 400 mm. 
Varje ben bestod av tre tunna rör och en extern fot. Projektgruppen ansåg att detta förslag var 
det mest estetiskt tilltalande och även det som passade bäst in hos Prettypegs nuvarande 
sortiment. Det som var negativt med förslaget var som tidigare nämnt att justeringsfunktionen 
var svår för användaren att förstå och dessutom ansågs att justeringsfunktionen var något 
opraktisk eftersom den behövdes utföras i tre omgångar, till bara ett av benen. Här tänker 
projektgruppen att det även kan vara svårt att få till alla tre rör till önskad höjd som dessutom 
ska samspela med alla övriga nio rör. Den externa foten sågs också som en ogynnsam aspekt 
eftersom det är en lös del som tillför ytterligare ett moment vid applicering och montering. 

Det andra designförslaget var ett möbelben som var justerbart mellan 70 och 140 mm. Detta 
designförslag hade kvadratisk metallprofil som sträckte sig från framkant till bakkant och därav 
behövdes endast två möbelben till en klassisk bänk istället för fyra som hos de andra två 
designförslagen. Att designförslaget gick emot de traditionella med fyra ben på en möbel, ansåg 
projektgruppen som något positivt och nytänkande men var samtidigt skeptiskt till om 
uppdragsgivaren skulle gilla idén. Designförslaget hade begränsningar i justeringsfunktionerna 
genom att hålen var förborrade på specifika höjder och tillförda med en skruvfunktion för 
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finjustering, detta gjorde att användaren inte fick samma frihet när det gällde höjden på 
möbelbenen. Möbelbenets djup skulle även vara justerbart eftersom djupet på tvättställsskåpen 
som undersöktes i IKEA:s sortiment varierade mycket. Projektgruppen såg en begränsning med 
denna justering om djupet på möbelbenet inte räckte till för möbelns djup. Projektgruppen 
resonerade då att man möjligtvis kunde strunta i spärren så att användaren kunde ta bort det 
som en extern del om möbelbenen skulle användas på en yta där djupet inte räckte till. Detta 
skulle innebära att benen skulle bli två istället för ett sammanhängande och att benen skulle se 
ut som ett ”L”. Men detta skulle även leda till andra nackdelar och då behöver projektgruppen 
avgöra om det är något gynnsamt eller ej. Designförslagets estetiska uttryck bidrog enligt 
projektgruppen till en robust känsla vilket inte var det som önskats av uppdragsgivaren. I och 
med detta borde dimensionerna justeras om det skulle vara möjlig med åtanke på 
justeringsfunktionen. Det svåraste med designförslaget var att förmedla det uttryck och känsla 
som projektgruppen ville framhäva till uppdragsgivaren samt att veta om justeringsfunktionen 
skulle vara hållbar inom detta nya användningsområde.  

Det tredje designförslaget var ett möbelben som var justerbart mellan 70 och 140 mm. 
Möbelbenet var cylindrigt och hade en synlig skruvfunktion. Projektgruppen ansåg att designen 
var nytänkande i jämförelse med produkterna som granskats på marknaden. Den justerbara 
gängan som blev synlig vid justering ansågs vara en spännande och dekorativ detalj och 
projektgruppen hade gärna utvecklat konceptet ytterligare innan det presenterades för 
uppdragsgivaren men tyvärr var tidsramen ett problem här. Projektgruppen var inte riktigt 
nöjda med 3d-modellen som visualiserades då gängan var något missvisande med en aning för 
stora spår. Dimensioner var även här något som borde minskats för att uppfylla 
uppdragsgivarens önskemål i högre grad.  

De slutgiltiga koncepten som togs fram presenterades genom konstruktionsskisser och 
renderade bilder. Designförslagen tillverkades aldrig som fysiska prototyper vilket betydde att 
projektgruppen faktiskt inte kunde veta om de justerbara funktionerna fungerade i verkligheten 
eller om de ens var möjliga att tillverka. Detta hade kunnat åtgärdas genom att exempelvis ta 
fram funktionsmodeller och utföra användartester på dessa. Hållbarhetskraven hade kunnat 
undersökts digitalt om rätt verktyg fanns till hands och genom att ta fram 
konstruktionsritningar hade projektgruppen även kunnat kontaktat metalltillverkare för att få 
en bekräftelse om konstruktionerna var möjliga att tillverka. 

Projektgruppen hade från början en ambition att utveckla vågade resultat som gick utanför 
ramarna. Det var dock svårt att kombinera en vågad design med de krav som uppdragsgivaren 
ställt och i och med detta fastnade projektgruppen lite i idégenereringsfasen. Det tog enligt 
projektgruppen lång tid att komma fram till idéer som både skulle uppfylla uppdragsgivarens 
krav och önskemål och samtidigt projektgruppens egna begär. Projektgruppen hade även en 
förmåga att fatta tyckte för specifika idéer i ett tidigt stadie i designprocessen. Som 
produktutvecklare är det dock viktigt att inte fastna i första bästa förslaget som tas fram 
eftersom detta kan hämna kreativiteten och utvecklingsarbetet och dessutom påverka urvalet 
av koncepten. 

6.2 Metoddiskussion 
För att besvara studiens första frågeställning har projektgruppen granskat befintliga möbelben 
och konstruktionslösningar på marknaden genom research via web. Projektgruppen 
undersökte produkter hos företag som var aktuella inom möbelbensbranschen med hänsyn till 
funktionskrav från uppdragsgivaren. Metoden var nyttig för frågeställningens resultat men 
ansågs vara i behov av ytterligare någon kompletterande metod genom exempelvis en 
fokusgrupp. Detta eftersom större delen av analysen bestod av egna tankar och reflektioner 
kring projektgruppens uppfattning om produkterna. Projektgruppen reflekterade över att 
resultatet kanske blivit för riktat mot eget tycke och att fler individer borde involverats i 
analysen.  

För att besvara studiens andra frågeställning har kvalitativa studier i form av litteraturstudier 
att genomförts. Projektgruppen har undersökt och granskat material utifrån uppdragsgivarens 
önskemål och krav. Metoden ansågs vara relevant men något svårarbetad eftersom mycket av 
den data som framforskades inte var valid för projektet.  
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För att besvara studiens tredje frågeställning har projektgruppen tagit fram tre designförslag 
med designprocessen som utgångspunkt. Projektgruppen valde att arbeta med Kenneth 
Österlins designprocess då processen hade ett upplägg som verkade passa projektet. 
Projektgruppen ansåg att designprocessen som valdes fungerade bra och det enda som kunde 
ses som irrelevant för uppdraget var uppföljningsfasen eftersom inte några fysisk prototyper 
skulle testas. 

I designprocessen genomfördes brainstorming för att i ett tidigt stadie generera många idéer. 
Tankarna som uppkom under brainstormingen sammanställdes i en mindmap där den tydliga 
strukturen underlättade vidare arbete i designprocessen. Brainstorming var en metod lämpad 
för en grupp mellan fem och 15 personer och eftersom projektgruppen endast bestod av två 
medlemmar gav metoden inte den effekt och kvantitet som eftersträvades.  

Konceptutvärdering som tillämpades vid urval av konceptförslagen betraktades som något 
otillförlitlig eftersom mycket även här handlar om eget tycke och smak trots att projektgruppen 
följde anvisningar utifrån litteraturen. Projektgruppen har själv betygsatt olika aspekter hos 
konceptförslagen och då gäller det att vara objektiv. Det finns en risk att de föredragna 
koncepten omedvetet tilldelats för höga poäng och det skulle orsaka ett inkorrekt urval.  

6.2.1 Val av designprocess 
Under metodkapitlet beslutade projektgruppen att utföra Österlins designprocess eftersom den 
ansågs vara passande till projektet. Två designprocesser hade ställts mot varandra för att 
jämföra utformning och skillnader. Österlins designprocess ansågs ha god struktur och var även 
väldigt välbeskriven. Processen var lätt att förstå och tillämpa och ansågs därför vara en god 
metod att använda.  

6.3 Validitet och reliabilitet 
Val av designprocess kan alltid ifrågasättas och frågan är varför projektgruppen valde just 
denna process när det finns flera olika. Projektgruppen ansåg att Österlins designprocess hade 
ett bra upplägg som skulle täcka hela arbetet vid framtagning av produktförslagen. En 
designprocess kan tillämpas på olika sätt beroende på produkt och individ. Projektgruppen 
utgick från de fem grundpelarna från Österlins designprocessen men formade designprocessen 
så att den skulle passa produktens framtagning i detta projekt. Något som kan uppfattas icke 
trovärdigt med en designprocess är de egna reflektionerna och val som görs under processens 
gång eftersom det oftast inte finns data som styrker projektgruppens val och riktlinjer. 

Projektgruppen diskuterade reliabiliteten i analysen som utfördes av produkter på marknaden 
då analysen endast bestod av observationer utifrån projektgruppens medlemmar. I efterhand 
insågs att användartester för att fysiskt testa funktioner och egenskaper eller fokusgrupper 
borde tillämpats för att öka trovärdigheten. 

Litteraturen om de material som undersöktes anses ha stor trovärdighet och giltighet då data 
kom från materialhandböcker. Även om vissa av böckerna var skrivna i slutet av 80-talet så har 
materials egenskaper och bearbetningsmetoder inte förändrats speciellt mycket. Det har dock 
varit bättre med aktuellare handböcker för att vara helt uppdaterad. Validiteten var något som 
ifrågasattes när det gällde teorin som tags fram angående materialen. Enligt projektgruppen 
var det svårt att påträffa valid data om materialen som undersöktes. Stor del av fakta från 
litteraturen handlade om materialets uppbyggnad och struktur och det ansågs inte var relevant 
för studiens syfte. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Projektgruppen har dragit slutsatsen att de justerbara möbelbenen på marknaden domineras 
av en skruvfunktion. Nackdelen med många av produkterna var att justeringen ofta var ytterst 
liten. Förutom de små justeringsmöjligheterna var även valmöjligheter av färg och material 
begränsade. Majoriteten av möbelbenen bestod av metall vilket enligt projektgruppen gav ett 
stilrent och stabilt intryck. Produkterna på marknaden var heller inte designade utifrån ett 
universaltänk men däremot enkla för användaren att förstå och tillämpa. 
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När det kommer till de kavitetskrav som bör ställas på material har projektgruppen beslutat 
följande krav:  

• Fukttåligt 
• Korrosionshärdigt 
• Hållbart 
• Slitstarkt 
• Lång livslängd 

Med framforskade kunskaper om justerbara funktioner och kvalitetskrav som utgångspunkt 
kunde designförslagen tas fram genom att bearbeta designprocessens alla steg samt integrera 
Prettypegs krav och värderingar. Resultatet blev de tre följande designförslagen:  

1. Justerbart möbelben mellan 300 och 400 mm. Varje ben bestod av tre metallstänger 
som var för sig gick att justera genom en invändig gänga i ett ovanpåliggande, större 
rör.  

2. Justerbart möbelben mellan 70 och 140 mm. Möbelben bestod av metallrör med 
kvadratisk profil som sträckte sig från framkant till bakkant av möbeln. 
Justeringsfunktionen fungerade genom ett rör försedd med en spärr som fixerades 
mellan förborrade hål på ett bredare rör.  

3. Justerbart möbelben mellan 70 och 140 mm. Möbelbenet bestod av tre komponenter, 
två cylindriska rör som genom vridning separerades från varandra. När höjden 
förändrades till ett högre läge via vridningen trädde en skruv fram och bröt av 
möbelbenet som en dekorativ detalj. 

Våra rekommendationer till Prettypegs är att vidarearbeta designförslagen som tagits fram 
ytterligare genom bland annat konstruktionsritningar och tillverkningsmetoder. Ett förslag är 
även att framställa möbelben för utomhusbruk eller möbelben med hjul som förenklar 
förflyttningar av en möbel eftersom projektgruppen saknade detta i sortimentet. 

6.5 Vidare arbete eller forskning 
Vidare arbete för projektgruppen är att presentera designförslagen för uppdragsgivaren och 
sedan utveckla vidare det koncept som Prettypegs anser vara mest intressant. Konceptet kan 
utvecklas ytterligare genom att bearbeta produktens dimensioner och framställa 
konstruktionsritningar. Näst steg blir att kontakta leverantörer med avsikten att producera en 
prototyp främst för att kunna fysiskt testa produktens funktion och hållbarhet. Det kan även 
vara bra att involvera potentiella kunder och andra intressenter för att beakta synpunkter och 
feedback. Konceptförslagen kan även förbättras genom ett större fokus på miljöaspekter och 
förslagsvis involvera produktens livscykel.  

Projektgruppen har genomfört ett designarbete som genom analys av produkter på marknaden 
i dagsläget och studier om lämpliga material resulterat i tre designförslag. Även om företaget 
skulle besluta att inte arbeta vidare mod något av designförslagen har de fått ta del av ett 
grundläggande arbete som skulle kunna användas som underlag vid framtida framtagningar av 
justerbara möbelben till kök och badrum.
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Figur 1:  Eget material 
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http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40052&childId=18083. [Hämtad: 2 April, 2016] 

Figur 3: ”Inspiration,” Prettypegs. [JPGs] Tillgänglig: http://www.prettypegs.com/inspiration/all. 
[Hämtad: 23 Februari, 2016] 

Figur 4: Collage med följande referenser: 

• ”Så vill du ha det i badrummet 2013,” Allt om bostad, 20 februari 2013. [JPG] 
Tillgänglig: http://www.alltombostad.se/sa-vill-vi-ha-det-i-badrummet-2013-
42323/nyhet.html. [Hämtad: 4 maj, 2016] 
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seizoen-4/. [Hämtad: 4 maj, 2016]  

Figur 5: Theofils, 2016. [JPG] Tillgänglig: http://www.theofils.se/produkt/Stallbara-mobelben-
TZ--60754.aspx. [Hämtad: 22 April, 2016] 

Figur 6: Theofils, 2016. [JPG] Tillgänglig: http://www.theofils.se/produkt/Ben-555--
68442.aspx. [Hämtad: 22 April, 2016] 

Figur 7: Camar, 2016. [JPG] Tillgänglig: 
http://www.camar.it/prodotti_scheda.php?cat_id=10&prod_id=448%20__%20P2%200X%200
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Figur 10: Theofils, 2016. [JPG] Tillgänglig: http://www.theofils.se/produkt/Stallbar-fot-323--
23077.aspx. [Hämtad: 22 April, 2016] 
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Figur 11: Collage med följande referenser: 

• "Nya varumärket satsar på lokal handtillverkning,” Residens magazine, 2 december 
2015. [JPG] Tillgänglig: http://www.residencemagazine.se/nya-varumarket-satsar-pa-
lokal-handtillverkning/. [Hämtad: 14 april, 2016] 

• ”RANARP Taklampa, off-white,” IKEA. [JPG] Tillgänglig: 
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20231311/. [Hämtad: 14 april, 2016] 

• ”Brass table lamp,” Artilleriet. [JPG] Tillgänglig: 
http://www.artilleriet.se/shop/nyheter/brass-table-lamp/. [Hämtad: 14 april, 2016] 

• ”Dekorplast – sten marmor ljusbrun,” Vinylhem. [JPG] Tillgänglig: 
http://www.vinylahem.se/sv/dekorplast/704-dekorplast-sten-marmor-ljusbrun.html. 
[Hämtad: 14 april, 2016] 

• ”Nyhet globe,” B&B Sweden. [JPG] Tillgänglig: http://bb-sweden.se/#nyhet-globe. 
[Hämtad: 14 april, 2016] 

• ”Galleri,” Superfront. [JPG] Tillgänglig: http://www.superfront.com/se/galleri.html. 
[Hämtad: 14 april, 2016] 

• ”Trunk”, Superfront. [JPG] Tillgänglig: 
http://www.superfront.com/se/handtag/trunk.html. [Hämtad: 14 april, 2016] 

Figur 12-35: Eget material 
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Bilagor 
Kapitlet ger information om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Färgpalett med förslag till samtliga koncept. 
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Bilaga 1 – färgpalett 

 
 


