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Abstrakt. 

Syftet med examensprojektet var att skapa en möbel för kontexten flygplats 
och tågstation. Möbeln skulle tillgodose fler behov än att sitta, dessa behov 
synliggjordes med hjälp av en behovsanalys. Hållbarhet, användning och 
vardagsestetik har varit ledord i projektet, dessa har därmed varit centrala i 
hela projektet.

I behovsanalysen användes metoder som observation, konkurannsanalys 
och ITK (Identity Tool Kit). Som komplement till dessa metoder har även 
research på sittställningar gjorts.

Två koncept arbetades fram till delredovisningen, av dessa valdes ett ut som 
sedan testades i användarstudie för att sedan utvecklas ytterligare. Resultatet 
blev en serie produkter bestående av tre möbler och en displayställning. 
Prototypen som byggdes var en sittmöbel som tillgodosåg behoven att arbeta 
och äta.

Nyckelord
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1. Bakgrund

Behovet att sitta på flygplatser och tågstationer tillgodoses, dock inte mycket 
mer. Antalet människor som reser med jobbet eller med en laptop växer 
och arbetsplatser, matplatser och viloplatser finns inte att tillgå i tillräcklig 
utsträckning. Detta visade min research och de observationer jag gjort under 
projektet. Innan projektets början har jag många gånger själv som resande 
designer gjort observationen att människan har fler behov idag än att sitta. 
Det som jag märkte under observationerna var att användare av dessa 
befintliga möbler tar till sin kreativitet och lägger sig raklång över en serie 
fåtöljer för att vila eller så äter de med maten i knäet, vilket i och för sig kan 
vara trevligt och givande. Dock känner jag starkt att här finns behov som ger 
relevans åt mitt projekt, relevans skapas i att jag formger för människan och 
i denna kontext har hon behov av att vila sig, arbeta, äta och på ett bekvämt 
sätt interagera med medresenärer. Det finns alltid ett behov av mera möbler. 
Så länge möbeln i sig tillgodoser människans behov, vare sig de är estetiska 
eller funktionella. “Bra sittmöbler är nödvändiga; en god komfort ger fysiskt 
välbefinnande och psykisk tillfredsställelse.” (Berglund 2004:7)

Valet att arbeta med framtagandet av en möbel kom sig ganska naturlig vid 
presentationen av årets tema. Jag har arbetat mycket med möbler och läst 
möbelsnickeri/design innan designhögskolan. Jag vill på sikt etablera mig 
på denna marknad och upplever möbelformgivning som den formgivning 
där jag bäst kan uttrycka mig konstnärligt, samtidigt som jag arbetar 
med artefakter som ses och används dagligen av människan, vilket känns 
spännande och utmanande.’

1.1 Tema och ledord

I examensprojektets upptakt tilldelades vi ett tema. Årets tema var 
människor i rörelse, i kontexten flygplatser och tågstationer. Ledorden för 
projektet var användning, vardagsestetik och hållbarhet. Inledningsvis 
upplevde jag kontexten och ledorden som begränsande och hade en önskan 
om att få välja mer fritt vad mitt examensarbete skulle komma att handla 
om, med tiden har jag accepterat min uppgift och kan så här med lite distans 
till det säga att det varit otroligt intressant och givande. Detta beror mycket 
på mitt val att arbeta mot Lammhults Möbel AB och med möbler, tack vare 
detta har projektet känts verkligt och professionellt. 

Ledorden har känts mer och mer som vägledande, de har hjälp mig att 
hela tiden komma framåt i processen och ökat komplexiteten i projektet. 
Användning och hållbarhet har varit stöttande ur ett funktionellt perspektiv, 
medans vardagsestetiken har hjälpt mig stärka projektets koncept och idé. 
Jag har valt att beskriva lite närmare vad ledorden inneburit för projektet 
under egna rubriker.
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1.1.1 Användning
Eftersom projektet riktade sig mot den offentliga miljön kom jag lägga 
mycket fokus på att exkludera så få användare som möjligt i mitt försök 
att tillfredställa de behov som behövdes tillgodoses. Genom att tänka på 
äldre, rullstolsbundna och barn skapar jag en mer inkluderande möbel. 
Inledningsvis var det primära att tänka på saker som proportioner och 
komfort, då de är naturliga tankar i en designprocess. Ledordet användning 
och en föreläsning med Elisabeth Ramel Wåhlberg från Ergonomi-design-
gruppen fick mig att tänka just på användare som kan ha särskilda behov. 
Som kanske kräver armstöd, avlastningsytor eller eluttag.

1.1.2 Vardagsestetik (historien kring produkten)
Jag har nämnt tidigare att syftet med projektet var att skapa en möbel 
utifrån de behov som användarna har i flygplats eller tågstationsmiljö. 
Genom att observera användare i denna sociala situation har jag dragit vissa 
slutsatser och sett att en del behov inte tillgodoses i de befintliga möbler som 
används där, såsom att vila, arbeta eller på ett bra sätt sitta och konversera 
med medresenärer. Dock är det omöjligt att endast genom observation 
se vilka vardagsestetiska behov användarna har. Fast som jag antar att 
de har, eftersom enligt Saito 2007 så använder vi oss av ”moral-estetiska 
bedömningar”, vi har känslor för artefakter såsom sentimentalitet, respekt, 
omtanke, känslighet och tillbednad (författarens översättning). Vi kan visa 
känslor för ting, möbler som vi omges av dagligen. Kanske inte så konstigt, 
för vidare påstår Saito 2007 att vi spenderar över 90% av våra dagar 
omgivna av byggnader och artefakter, artefakter som då påverkar oss och får 
en avgörande roll i beslutsfattande. 

Estetiken härstammar från konsten, att genom perception granska eller 
uppleva konst, Saito 2007 menar att vardagsestetiken upplevs på andra 
sätt. Genom att närvara, minnas och använda alla sinnen, kanske medvetet 
eller oftast omedvetet, det är vardagsestetik. Detta är otroligt intressant 
för mig, att vi människor har estetiska behov och att de många gånger 
kanske till och med avgör vilka möbler som får inreda våra hem och där 
funktionen möjligtvis har sekundär betydelse. Därför anser jag att det är 
viktigt vid framtagningen av produkter att tänka på detta. Fast hur vet man 
då vilka egenskaper hos en möbel som skapar emotionell kontakt. Svaret 
är troligtvis otroligt varierande och jag hade inga avsikter att intervjua 
hundratals användare i hopp om att finna den estetik som skulle kunna 
tänkas vara norm inom kontexten. Någonting som jag såg som vitalt var att 
hitta något nytt som användare inte redan har en relation till, för att skapa 
ett unikt estetiskt förhållande. De andra faktorer jag såg som viktiga och 
de jag strävade att uppnå var att möbeln skulle kunna åldras vackert och 
att jag skulle välja material som tillät detta. Det skulle vara mer hållbart 
och det går helt i linje med Lammhults tankesätt om att skapa möbler som 
har en historia. Detta sa min kontakt på Lammhults Per-Evert Johnsson 
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vid ett samtal vi hade om just Lammhults och hur de ser på deras möbler. 
För att citera Per-Evert: ” Det är viktigt att möbler har en historia, för att 
människor skall kunna skapa en relation till dem”. Min tolkning av hans ord 
är att genom att använda slitstarka och hållbara material får man en möbel 
som åldras. Vidare att arbeta som designer där man tar hänsyn till form och 
människors varseblivning av form, där kan en historia skapas. Jag tolkar 
det även som att människor konnoterar och kopplar samman händelser och 
känslor med form, färg och material. Detta skapar ett band mellan produkter 
och människor. Användare av min möbel har sin historia och sina referenser, 
jag hoppas att de på sikt kan inkludera min möbels historia med deras.

1.1.3 Hållbarhet (förklaringar till begreppet hållbarhet)
Målet var att designa en hållbar möbel. En möbel där de olika materialen 
skall gå att separera vid återvinning men samtidigt skall möbeln hålla en 
hög standard, en konstruktion som står sig över tid. Produkten skall kunna 
åldras vackert och underhållas för att vara hållbar. Detta går i linje med 
Lammhults filosofi och mina egna krav på en möbel.

En utpräglad miljöpolicy och ett miljötänk var viktigt för mig i valet av 
företag att samarbeta med, för att jag upplever det som viktigt att tänka 
långsiktigt och på kommande generationer, att värna om vår jord och spara 
på hennes resurser. Genom att välja material och tillverkningsprocesser 
som inte sliter lika hårt på miljön kan jag som designer och industrin göra 
stor skillnad för hur länge folk kan leva på denna jord, dvs. på det sätt vi gör 
idag. Jag ville även använda återvinningsbara material, så som aluminium 
och stål. Lammhults och dess produktionstänk uppfyller dessa krav om att 
tänka långsiktigt. Företaget vill att deras möbler ska stå sig över tid, med 
god design och med goda materialval. Företag vill självfallet växa, fast vill de 
enbart expandera för egen vinning utan tanke på människan eller naturen 
är det dömt att misslyckas ur ett miljöperspektiv. ”Growth for growth sake 
is a cancerous madness” (Edward Abbey , Mcdonough & Braungart 2002). 
Citatet bygger på det fakta att industrin använder upp jordens resurser på ett 
hänsynslöst sätt, på ett icke hållbart vis. 

Lammhults är ett av de företag som närmat sig ett Cradle to Cradle 
(Mcdonough & Braungart 2002) tänk, det vill säga tagit ett kliv ifrån 
de företag som är norm, företag som ser miljötänk som något kostsamt 
och ser därför inte de långsiktiga effekterna av utsläpp från transport 
och tillverkning samt effekterna av att använda sig av icke förnyelsebara 
material. Lammhults använder sig av lokala underleverantörer och nyttjar 
lokala resurser. Vilket minskar utsläpp från långa transporter och minskar 
åtgången på icke förnyelsebara material, då Sverige och Småland består av 
mycket trä, ett material Lammhults använder i många av sina möbler.
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Ur ekonomisk hållbarhets synpunkt hade jag för avsikt att skapa en möbel 
som byggde på modultänk, ett eller ett fåtal element som multipliceras. Detta 
drar ner produktionskostnader och på så sätt vara hållbar ur ett ekonomiskt 
synsätt. Jag vet efter att ha pratat med plast-, metall- och träindustrier att 
verktyg kostar pengar, även om man planerar att tillverka stora kvantiteter 
så är de verktygen och inte självaste produktionen som kostar pengar. Därför 
ansåg jag att det kanske var något som skulle stärka min produkt, om det 
krävdes få verktyg för att producera den. Det utmanande med detta var att 
samtidigt skapa något intressant, dynamiskt och varierande som gick i linje 
med min vision. Jag ville akta mig för att designa något statiskt som om det 
stöpts i en och samma form. Som sedan slängs ut på rad i en flygplatsmiljö. 
I mitt tycke dödar det en rumslighet, ingen spänning, inget som får blicken 
att vandra och hitta avvikelser i det som vi varseblir. Jag anser efter att ha 
studerat form och färg i fem år att det krävs något mindre statiskt för att det 
skall väcka intresse. Möbeln fick likaså inte exkludera användare, som jag 
tog upp tidigare under rubriken användning. Detta för att alla ska kunna 
använda min möbel på något sätt, alltså inte exkluderas från användningen 
och genom att inkludera skapar man en socialt hållbar produkt. 

1.2 Kontexten

Kontexten eller den sociala situation projektet riktar sig till är; flygplatser 
och tågstationer. Platser där människor i rörelse har särskilda behov och där 
kraven på möbler skiljer sig från annan offentlig miljö.

Jag vill beskriva denna sociala situation som; många synintryck, bullrig, 
det förkommer trängsel. Lokalerna har öppna ytor, det är högt i tak, ofta 
avskalat, ljust och rent. Människor med baggage som kanske är stressade 
eller förvirrade, människor som arbetar med säkerhet och logistik. Allt detta 
bidrar till att möbler som används i kontexten utsätts för hårda påfrestningar 
och därför är kraven många. 

Jag kontaktade Swedavia som förvaltar Arlanda flygplats och som tidigare 
erfarenhet av att arbeta med Lammhults i tidigare projekt där syftet var 
att designa flygplatsmöbler. Jag talade med en kvinna som ansvarade för 
inredningen av terminalerna. Hon sa att ytor ska vara lättstädade, terrorister 
skall inte kunna undangömma bomber och materialen måste tåla slitage. 
Hon menade också att olika rumsligheter kräver olika möbler, lounger, 
vänthallar eller passager ställer olika krav. Detta stärker mina intentioner om 
att designa en möbel som kan grupperas olika eller variera i sitt uppförande.

1.2.1 Målgrupp
Under rubriken användning tog jag upp faktumet att min design inte skulle 
exkludera användare, min möbel och mitt projekt har således en bred 
målgrupp. Jag ser tre primära användare av möbeln och det är affärsre-
senären; man eller kvinna utan funktionshinder, 43 år och reser med lite 
bagage samt en dator, de har behovet att sitta bekvämt och arbeta. Under 
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mina observationer beslöt jag mig för att affärsresenären var den främst 
förekommande, tätt följd av den lilla familjen; Bestående av tre personer, 
en kvinna och en man i cirka 35 års ålder med ett barn cirka 7 år, de har tre 
handbaggage och har behovet att interagera på ett smidigt sätt samt att äta 
medhavd mat. Den tredje primära användaren är städarna i kontexten; De 
har behoven att komma åt och att ytor skall överhuvudtaget går att städa, 
ytor skall vara avtorkningsbara etc.

Sekundära användare är äldre, större sällskap och funktionshindrade. Alla 
användare skall inkluderas till olika grad, bord, armstöd är saker som bör  
implementeras i möbeln och även fristående bord för människor i rullstol. 

1.3 Presentation av Lammhults Möbel

Lammhults Mekaniska Verkstad som de hette från början startade 1945 
av Edwin Ståhl. Första möbeln som lanserades var Pyramid, en stol med 
stål underrede och sits och rygg i formpressad bok, ek eller teak. 1965 kom 
Edvins brorson Kenneth in i företaget och hade visioner som skulle komma 
att lyfta företaget. Produktutveckling och marknadsföring var de nya 
ledorden för företaget och redan under de första månaderna tog Kenneth 
kontakt med sedermera legendariska designduon Lindau och Lindekrantz. 
På frågan om de kunde tänka sig att formge en möbel åt Lammhults svarade 
de nej, de kunde tänka sig att formge flera. L&L dominerade företagets 
produktion i mer än tjugo år. Under 70-talet när Svensk möbelindustri fick 
konkurrens från billig import ökande försäljningen till utlandet. Design var 
inte en kostnad för Lammhults, utan en sparform. 1986 bildades Lammhults 
Möbel AB och Lammhults Mekaniska Verkstad AB var ett minne blott. 
Företagets grundläggande filosofi var och förbli: ”att satsa på kvalificerande, 
designmässigt genomarbetade möbler.” (Lammhults - De 60 första åren).

Lammhults arbetar konsekvent med produkt- och grafiskdesign, de är ett 
s.k. designdrivet företag som ser ekonomiska fördelar med design samtidigt 
som de är miljömedvetna. Detta är huvudanledningen till att jag arbetade 
med dem i mitt examensarbete. Mina förväntningar på samarbetet var att få 
insikt i ett stort och etablerat möbelföretag, hur processen vid framtagningen 
av en ny möbel går till, likaså få feedback på min design så att det skedde en 
klar progression. 

1.4 Uppdragsformulering

Jag kontaktade Lammhults och presenterade mitt projekt och min 
frågeställning, därför har inte Lammhults i sig inte uttalat någon uppdrags-
formulering. Jag har efter att Lammhults förklarat sin syn på deras design 
och vilka deras produktionsmöjligheter är, beslutat att målet för mig i mitt 
projekt var att skapa en möbel utifrån den research jag gjort och de förutsätt-
ningar som gavs inledningsvis i projektet.
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1.5 Vision

• En hållbar möbel som har förutsättningar att stå sig över tid

• En intressant och spännande möbel som tillgodoser fler behov än att sitta.

Jag skapade även en visuell plattform(bild 1) som skulle stärka min vision 
och fungera som ett hjälpmedel vid min kommunikation med Lammhults 
och mina handledare. Detta gjordes efter att jag känt att min skrivna vision 
inte motsvarade min egna visuella bild av framtidens flygplatsmöbel.

1.6 Frågeställningar

Vad ställer kontexten för krav på möbler och vilka behov har användarna? 
Går det att möta dessa krav och behov i en möbel på ett intressant och 
hållbart sätt?

1.7 Designteoretiskt förhållningsätt

Projektets tidsramar möjliggjorde en viss research dock inte tillräckligt för 
att jag skulle kunna ha ett User Centered Design(UCD) perspektiv, för jag 
ansåg att förhållningssättet skapar mening genom fokusgrupper, användar-
studier med flera prototyper och processen tar tid, tid som kan läggas på 
fler skisser, skissmodeller och material research. Tidsramarna medför 
att jag tagit beslutet att förlita mig mycket på Lammhults/handledares 
expertis och mina egna tidigare erfarenheter. Därför har jag valt ett förhåll-
ningssätt som kan liknas vid ”Genius Design”(Saffer 2006). Detta uttryck 
syftar till ett förhållningsätt som förbiser tidskrävande användarforskning 
och de testcykler som används i UCD, istället litar man på den individuella 
skickligheten hos den enskilde designern. Idén är att om en duktig designer 
fokuserar på att lösa problem, kan designern använda hennes kunskaper 
till att generera kreativa lösningar utifrån hennes tidigare erfarenheter och 

bild 1
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___________________________________

1 ITK - Identity Tool Kit, är en metod som används för att synliggöra och visualisera 
värderingar och visioner, används främst emot företag och i kommunikationsdesign.

inte andra användares tidigare erfarenheter (Hawley 2009, författarens 
översättning). 

Vidare skriver Saffer i sin bok; ”detta påstår inte att designers som prakti-
serar GD inte tänker på användarna, för det gör de. Det är helt enkelt så att 
designerna antingen inte har resurserna eller benägenheten att involvera 
användare i designprocessen.”(Saffer 2006:43) Jag har skickligheten och 
verktygen att genom min designprocess skapa kreativa lösningar till problem 
och i detta fall möbler som tillgodoser människans behov att vila, arbeta, 
äta och på ett bekvämare sätt interagera med medresenärer. Fast jag antar 
förhållningssättet med insikten att det krävs erfarenhet av designern för 
att lyckas, då det är designern som tar alla besluten och inte som i UCD där 
användarna genom olika metoder tar avgörande beslut åt designern. Saffer 
skriver i sin bok; 

Tyvärr, medans GD är bäst praktiserad av erfarna designers, så händer det 
ofta att det praktiseras av oerfarna designers. Många designers använder detta 
förhållningssätt p.g.a. det i ärlighetens namn är enklare än UCD. Det kräver 
mindre ansträngning att klottra lite på en whiteboard än att verkligen göra 
research på användare. Designers, speciellt nya designers borde anta detta 
förhållningssätt med ro, för deras instinkter kan vara dödligt fel.  

/Saffer (2006:44)

2. Research

2.1 Metod

Konkurrensanalyser gjordes för att få en bild av hur de befintliga möblerna 
ser ut och hur de används i kontexten. Detta för att ge mig idéer om hur man 
kan svara på projektets frågeställning och om det fanns något som alla hade 
gemensamt och behövde jag då ta till mig av detta. 

Jag hade valt observationer som den metod som fick ligga till grund för min 
behovsanalys. Genom denna metod hoppades jag få dokumenterat vilka 
behov som inte tillgodosågs. Jag fotograferade användare (med tillåtelse) 
efter att jag först observerat dem och antecknat deras handlingar. 

ITK1 användes för att visualisera befintliga flygplatsmöbler och hur jag såg på 
framtidens, alltså min möbel. Detta för att kunna kommunicera detta för mig 
själv, Lammhults och handledare. Det var viktigt att genom denna metod 
särskilja min möbel från andra liknande möbler, det vill säga att stärka mitt 
projekt.

Jag utförde en användarstudie, genom att låta min första mock-up testas för 
att säkerställa för mig själv att de mått och proportioner jag använt mig av 
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fungerade på tre till fyra testpersoner. Personerna var av olika vikt och längd. 
Resultatet skulle hjälpa mig ta avgörande beslut om möbelns proportioner.

2.1.1 Konkurennsanalys
När jag ser till vad som finns generellt på flygplatser i dag så är det inte 
möbler som känns nyskapande eller som ser till användarens behov. 
Förutom det mest självklara nämligen sitta behovet. Problemet som jag 
ser det är att stolar eller fåtöljer sätts ihop i långa rader, likt platta läktare 
i syfte att erbjuda så många som möjligt att sitta. Vilket är bra men mina 
observationer visade att användare av den sociala situation som är projektets 
tema har fler behov, än just att sitta. Min research av möbeltillverkare visar 
att alternativa modulsystem finns där fler behov tillgodoses, dock används 
inte dessa i det flesta offentliga miljöer jag skådat. Möjliga anledningar 
kan vara priset, hållbarheten eller att skötseln av möbeln är för kostsam 
och opraktisk. Kan det vara så att kraven är för hårda och att möbler som 
formgivits för kontexten har förenklats igen och igen? Skulle Lammhults 
tvinga mig att förenkla eller lägga till för att tillgodose beställaren, flygplat-
serna och tågstationerna. Jag ser det hela som utmanande och inspirerande 
då det hela verkar vara komplext, att just formge för kontexten. Jag vill visa 
exempel på möbler(bild 2) som de oftast ser ut i kontexten och befintliga 
alternativa lösningar, hur de skulle kunna se ut.

2.1.2 Observationer
Valet att använda observationer gjorde jag för att snabbt få konkreta svar på 
vilka behov som behövde tillgodoses. Tolkningen görs av mig som designer 
och går i linje med mitt designteoretiska förhållningsätt. Jag har besökt fyra 

bild 2
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stycken platser för mina observationer. I tur och ordning skall jag redovisa 
mina reflektioner från dessa platser och vilka slutsatser jag tog och hur de 
kom att påverka mitt resultat. Jag besökte dessa platser under en resa från 
Kalmar via Stockholm och Zurich till New York. På ARN och Centralsta-
tionen i Sthlm gjorde jag mina observationer vid dubbla tillfällen, ditresa och 
hemresa. Därför har jag fått mer konkreta svar från dessa två platser.

2.1.2.1 ARN
Arlanda var den flygplats där det fanns en ganska stor variation av möbler. 
Till och med fyra stycken Egg Chair av Arne Jacobsen. Fast många om 
inte alla möbler var enbart där för att tillgodose sittandet. Bord fanns men 
fungerande endast som avlastning, om de inte tillhörde en bar, restaurang 
eller ett internetcafé. Möblerna kändes Skandinaviska, avskalat med få 
färger. Otroligt upprepande med långa rader av likadana bänkar. Detta var 
dock förekommande på alla observationsplatser. Folk låg och sov tvärs över 
stolsrader, flera satt och åt ur plastbehållare i knäet. Slutsatsen från Arlanda 
var att behoven att äta och vila sig fanns och att de inte tillgodosågs där.

2.1.2.2 Zurich Airport
Här fanns väldigt lite möbler i stort och det som fanns var liksom på ARN 
fåtöljbänkar som jag kallar så för det är inte soffor eller bänkar utan fåtöljer 
som tätsittande bildar en bänk. Syftet kan tänkas vara att användare inte 
skall känna att nästa användare inkräktar på ens sittdel eller möjligtvis att 
man inte skall få för sig att ligga ner. Slutsatsen var dock att dessa fåtölj-
bänkar tillgodoser fler behov än att sitta och det är just att ligga ner, dock är 
de inte designade för det utan användarna tar sig friheter(bild 3). Intressant 
iakttagelse och en viktig lärdom som designer, det är anvädaren som 
bestämmer hur produkterna används och inte designern, vi kan föreslå hur, 
men inte bestämma.

2.1.2.3 Centralstationen i Sthlm                                                                                      
Centralen var under ombyggnation och möbler var säkert undanflyttade. 
Det som fanns var träbänkar som var fulla av vardagsestetik, vackert slitna, 

bild 3
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med ett formspråk som konnoterar till offentliga möbler jag sett under min 
uppväxt och gav mig referenser till hållbarhet. Bänkarna har säkert funnits 
i kontexten i åratal och har det som jag eftersträvat i projektet. Visserligen 
var det i detta fall de massiva träinslag som med åren slitits vackert. Vilket 
jag inte hade för avsikt att implementera i min möbel, i synnerhet för att 
Lammhults inte har de resurserna, som de tydlig påvisade i våra inledande 
samtal. Vad de här möblerna saknade var dock ett varierande uttryck som 
kändes intressant. Det blir precis som på de andra platserna, monotont. 
Tankar som jag bar med mig efter besöket här var, hur skulle jag få fram 
vardagsestetiken i min möbel? Är detta viktigt att implementera i min 
produkt? Jag tror att det skulle stärka min avsikt att skapa en historia kring 
möbeln. 

2.1.2.4 JFK
Kennedy flygplatsen påminde om ARN på många sätt, kontexten det vill 
säga. Möbel utbudet var smalare och om möjligt ännu mer anpassat för att 
just sitta. Här såg jag inte användare som låg tvärs över sätena, för att det 
fanns armstöd till alla sittplatser som omöjliggjorde att vila i ett mer eller 
mindre horisontalläge. Det jag observerade var folk som satt och arbetade 
med laptopen i knäet. Ingen av dessa lät sig dock fotograferas. Fotografering 
här var i allmänhet svår genomförd. Slutsatserna från USA var att behoven 
finns men att kraven på möbler på flygplatser och tågstationer troligtvis 
är hårdare än vad Annika på Swedavia påstod att de var i Sverige. Kanske 
pågrund av terroristattackerna 9/11. 

2.1.3 Behovsanalys
Det jag konstaterade efter samtliga observationer var att väldigt lite hade 
gjorts för att möjliggöra för en bättre interaktion mellan medresenärer, 
användare som jag såg resa tillsammans. Jag hade på ARN observerat fyra 
äldre män som satt jämsides på en bänk,  som tydligt reste tillsammans. 
Männen satt och pratade med blickarna framåt eller så hade de satt sig på 
tvären för att bättre kunna se och kommunicera med varandra. Detta är 
alltså också ett behov, att på ett bra sätt kunna kommunicera och interagera. 
Det som jag upplevde som statiskt och monotont skapade också sämre 
förutsättningar för samtal och dylikt då dessa män sitter bredvid varandra 
och inte som i andra sociala situationer när man skall konversera, emot 
varandra. Vidare upplevde jag att dessa fåtöljbänkar inte var något jag ville 
efterlikna, då de i regel bara tillgodosåg sitta behovet och i fåtalet gånger ett 
visst vila behov.
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Så följande behov förekom och tillgodosågs inte:

• Äta, inte på restaurang (bord saknades)

• Arbeta (bord saknades)

• Interagera och samtala bekvämt (monoton och statisk uppställning av 
möbler)

• Vila/sitta mer avslappnat (bara fåtöljer fanns)

2.1.4 ITK
När jag valde att använda ITK som en metod var syftet att visualisera och 
kommunicera var jag ville ta Lammhults med mitt projekt eller snarare 
hur jag ville se dem i framtiden. Problemet med detta var att jag inte ville 
ändra på Lammhults och dess varumärke i mitt projekt utan jag ville ändra 
flygplatsers möbler, jag ville skapa framtidens möbel. Lammhults är en 
producent av möbler och inte möblerna i sig och det är just möbler jag 
arbetat med. Så resultatet av denna reflektion blev en ITK som kommuni-
cerade var jag ville ta dagens befintliga möbler för den sociala situation jag 
arbetade med. Jag började med en State Board där jag klargjorde hur det 
befintliga såg ut idag. Tack vare mina observationer kunde jag se mönster i 
möbler som använts och sammanfattade dem med tre rubriker; monotona, 
otillräckliga och karaktärslösa. Sedan förtydligade jag mina rubriker med tre 
bilder och tre under rubriker per huvudrubrik. Bilder och ord som jag tyckte 
beskrev de befintliga möblerna. I min positionboard visualiserade jag var jag 
ville ta flygplatsmöbler genom att skapa min möbel. Här arbetade jag med 
motsatsord som beskriver de befintliga och även framtidens flygplatsmöbler. 
Sedan placerade jag dem mot varandra och placerade ut två stycken prickar, 
där en representerade dagens möbler och en framtidens, alltså min. Motsats-
orden här var: 

Disfunktionellt (befintliga möbler) – Funktionellt 

Likgiltigt (befintliga möbler) – Intressant
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Det funktionella med framtidens möbler är att de ska tillgodose fler behov 
än vad de gör idag och med intressant syftar jag till kulörthet i färger, 
dynamisk utplacering av möbelgrupper och karaktären av material och form 
ihop. Detta hänger sedan ihop med historien kring möbeln, om man lyckas 
med att få med dessa element kan man lättare möjliggöra för användare att 
minnas möbeln och dess karaktär. Vilken skulle leda till att senare referenser 
till möbeln och därmed en bättre design. Det skapar historian i möbeln.

ITK gav mig en Future Board(bild 4) där jag visualiserat framtidens 
flygplatsmöbler, jag kopplade samman ord och bilder som skulle guida 
mig i mitt fortsatta arbete, utifrån bilderna hämtade jag delvis färger och 
fromspråk. Jag kunde efter utförd metod visa upp en visuell karta över mina 
tankar kring projektet och marknaden kring produkten.

2.2 Generella mått och proportioner

Forskning på området; sittmöbler och dess mått finns det ganska gott om, 
dock visar resultaten sällan precisa mått. ”Forskningsresultaten uttrycks 
sällan i konkreta mått. Arbetsstolen måste vara ställbar konstaterar man, 
men inom vilka gränser? Man hänvisar till att det finns uppgifter om 
kroppsmått men överlåter detta till möbelskaparen att själv finna fram 
sådana(vilket inte är lätt).” (Berglund, 2004:8)

Jag fann de mått jag behövde genom att utvärdera input från Lammhults, 
litteratur, ett fåtal användare och mina handledare för att sedan ta avgörande 
beslut själv om möbelns mått och proportioner. 

2.2.1 Sittställningar
Jag har valt att arbeta efter två sittställnings modeller, detta efter att ha 
sammanställt resultatet från mina observationer och sett att äta- och arbeta-
behoven kan lösas i en och samma möbel. Sittställningen här skulle vara 
en s.k. lätt bakåtlutad sittställning (Lbs, bild 5). Sedan har jag valt en mer 
vinklad och bakåtlutad sittställning för att tillgodose vilabehovet, vilstols-
ställningen (Vs, bild 6) Jag har funnit riktvärden för Lbs och Vs  i boken 
Sittmöblers mått(möbelinstitutets rapport nr. 50) som jag sedan har valt 

Orginellt
•	 Uttryck	och	form
•	 Formationer

Varierande 
•	 Skapar	intresse
•	 Möjliggör	olika	typer	av	

interaktion

Tillfredställande
•	 Bordsytor
•	 Möjlighet	till	vila

bild 4
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att utvärdera mot min egen input och för att sedan avgöra vilka mått och 
proportioner som skall implementeras i min möbel.

Riktvärden för Lbs och Vs:

3. Process

3.1 Skissfas

Tanken med att skapa en ekonomiskt hållbar produkt var att möbeln skulle 
bestå av så få element som möjligt eller ett som multipliceras och detta låg 
till grund i min inledande skissfas. Jag la även stor vikt vid formpressade 
element för att min bild av Lammhults var just detta, mycket formpressat trä 
med bockade stålunderreden. Så här i efterhand så ser jag att det hämmade 
mig i mitt skissande. Jag visar här några skisser som kan beskriva detta (bild 
7- 8).

Riktvärden för Lbs:
Sitthöjd
Sitthöjd framkant
Sitslutning
Sittdjup
Sitsbredd
Ryggstöd t överkant
Ryggstödsslutning
Armstödets höjd

Riktvärden för Vs:
Sitthöjd
Sitthöjd framkant
Sitslutning
Sittdjup
Sitsbredd
Ryggstöd t överkant
Ryggstödsslutning
Armstödets höjd

ca i cm
37
42
8 grader
44
42
42
23 grader
17

ca i cm
33
42
15 grader
47
46
60
30 grader
17

bild 8bild 7

bild 5 bild 6
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Efterhand så släppte jag på tyglarna då jag inte kände att det fanns 
tillräckligt med substans i de inledande skisserna, jag började utforska 
möjligheterna att vara nyskapande i självaste underredet. I och med detta val 
gick jag ifrån de formpressade element som hade varit min grundtanke, nu 
fokuserade jag mer på olika stålunderreden (bild 9). Här hittade jag sedan 
ett spår av något som jag inte sett förut och det är något man som designer 
värdesätter då man vill vara nyskapande och fånga folks uppmärksamhet. 
Efter att ha frågat runt bland kollegor och handledare insåg jag att jag inte 
kunde släppa detta stålunderrede. I underredet såg jag det som kunde 
skapa historien kring min möbel, det var något nytt och spännande, det som 
kan skapa relationer mellan användare och artefakter. Sedan insåg jag att 
det behövdes appliceras en form ovanpå detta i sig intressanta underrede, 
vilket var utmanande och tog lång tid. Utmaningen låg i att arbeta med 
den komplexa form som jag skapat och inte emot den, detta för att skapa 
en helhet. Jag ville få möbeln att hålla ihop så att säga och inte som om 
jag adderat en form ovanpå mitt underrede. I detta stadium i min process 
handlade det mycket om formarbete och behoven mitt projekt gick ut på att 
tillgodose fanns med mig men var för tillfället sekundära. Jag ansåg att det 
var viktigare att pricka rätt i formarbetet. När jag kände att jag hade något 
att arbeta vidare med övergick mitt 2D skissade till 3D.

3.1.1 Utvärdering skissfas
Tankarna om att tillfredställa användare och implementera bord, armstöd 
och liknande fanns med hela tiden, dock av någon anledning började jag 
skissa baklänges, underrede, sittdel och sedan armstöd etc. Något som 
ställde till det för mig och jag spenderade mycket tid på att få ihop denna 
helhet som jag just nämnt. Jag började också inse att jag inte ville lösa alla 
behoven i en möbel utan tankarna på ett koncept eller en serie produkter 
växte fram. Detta kunde även stärka mitt projekt då det innebar mer 
produkter och en större bredd, det visar även att jag tänk bortom en produkt 

bild 9
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och istället på flera.  Jag hade efter tidigare möbelprojekt ungefärlig koll på 
proportioner och mått på sittmöbler och ägnade därför inte så stor kraft åt 
sådana tankar i mina inledande skisser. Jag satsade mer på att hitta något 
uttrycksfullt, som jag sedan kunde arbeta vidare med. Jag upptäckte även 
att jag fann det svårt att skissa på ett underrede i bockade stålrör, skisserna 
bestod mestadels av streck och detta ledde till att jag tog till datorn och 
arbeta fram formen på underredet i ett modelleringsprogram för att sedan 
skriva ut detta på papper och skissa vidare på dessa istället(bild 10). Detta 
var otroligt tidssparande och tog projektet framåt.

3.2 Skissmodeller

Jag ägnade mycket tid med att göra modeller, först stålunderreden i 
svetstråd och sedan olika former i grönt skum som skulle representera 
sittdelar av olika slag(bild 11). Det var här jag gjorde upptäckten som blev 
ganska avgörande för hur möbeln skulle upprepas i en rumslighet, det var 
när jag skar av hörnen på sittdelen och följde underredet helt i ytterkon-
turen. Det som skapades då var en avlång hexagon med 45 gradiga vinklar 
som medför att man kan ställa möbeln i mönster med dessa vinklade hörn 
emot varandra och därmed skapa en intressant placering i rummet, men 
även i mer statiska formationer som tackvare de 45 gradiga vinklarna 
kan bilda 90 gradiga hörn(bild 12). Jag insåg också att interaktion mellan 
användare hjälps av detta då jag möjliggör en mer vid sidan av position 
istället för en i de befintliga möblerna sida vid sida position. Jag gjorde även 
en upptäckt under detta 3D skissande som fick mig att ta ett steg tillbaka och 
utvärdera min underredes idé. Jag skapade en form som hade möjligheten 
att tillgodose fler behov i en och samma möbel (bild 13). Det är alltid bra att 
stanna upp och utvärdera ens arbete. Något som kan vara komplicerat då 
det är dina egna val som lätt fram till din nuvarande position i projektet. Här 
hade jag dock två bra idéer som gjorde utvärderingen lättare. 

bild 10
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___________________________________

2 Solid Works - Är ett 3D modelleringsprogram för datorer.

Jag beslöt att arbeta fram de nu två koncepten lika långt innan det var dags 
för delredovisning. Jag älskar att arbeta direkt i en lerklump eller liknande 
vid mitt skissande av 3D modeller, dock har det skett en klar progression hos 
mig när det kommer till mitt skissande i Solid Works2. Så resultatet av detta 
blev att jag ganska snart tog till detta verktyg då jag kände att mitt andra 
3D skissande tog för lång tid. Så till delredovisningen för handledarna och 
resten av examenseleverna presenterade jag dessa två koncept (bild 14 och 
15)

Jag kände inte på långa vägar att de var klara på något sätt, däremot så visste 
jag själv vid denna tidpunkt vilket projekt jag höll som nummer ett och att 
det var stålunderredet som jag ville arbeta vidare med och presentera för 
Lammhults. Här fanns mest potential att utveckla en hållbar produkt och 

bild 13

bild 14 bild 15

bild 11 bild 12



21

jag hade som sagt något unikt i formen på underredet, detta med hänsyn till 
mina tankar om att skapa en historia kring möbeln.

3.3 Val av Koncept

Jag hade bestämt tid med Lammhults för att presentera mina koncept i 
en delpresentation, för att få deras feedback på idéerna och för att sedan 
bestämma hur jag ville gå vidare. Precis innan avfärd beslöt jag mig dock 
för överhuvudtaget bara presentera mitt koncept med stålunderredet, fast 
en uppsjö av varianter på detta. Jag ville helt enkelt inte arbeta vidare med 
det andra konceptet och beslöt då att inte visa det. Jag visade istället en 
andra produkt som inte var en möbel. Denna idé fick jag av en handledare 
som rekommenderat detta som ett sätt att visa på en bredd hos mig som 
designer och därmed stärka konceptet. Produkten som jag visade var baserad 
på underredet och fungerade som ett ställ för två stycken monitorer. Jag 
framhöll hela tiden under presentationen vilka beslut som lett fram till mitt 
nuvarande koncept. Jag visade också var jag stod i dag med mitt skissande 
och vilken som var min favorit av de olika varianterna. Responsen var 
mycket god och vi hade en bra dialog om det fortsatta arbetet av möbeln. 
De höll med mig om vilken som borde finslipas ytterligare och gav även 
deras expertis på tillverkningen av prototypen. Den variant jag valde att 
finslipa och gå vidare med var en som hade en Lbs och var ganska avskalad 
för att dels inte konkurrera med underredet och att det var mer lättsmält 
om möbeln skulle multipliceras i stora kvantiteter och sättas i klusterfor-
mationer. Jag presenterade även varianter på bord och armstöd till denna 
variant som vid det här laget kallades för Vera Sofa (bild 16-17), åtminstone 
av mig själv. 

3.3.1 Fördjupning
Så nu när jag hade förutsättningarna för hur min möbel skulle komma 
att se var det dags att fixa proportioner, mått, material och bord etc. Jag 
hade beslutat mig för att konceptet innehöll två möbler men också andra 
produkter som byggde på det stålunderrede som hade blivit min möbels 

bild 16
bild 17
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signum. Produkter som också var anpassade och designade för kontexten, 
några exempel på detta var informationstavla, sidobord och en armatur. 
Fast jag skulle endast tillverka en av dessa nämligen Vera Sofa, detta för 
att konceptet kretsar kring just den möbeln. Först ut ändrade jag propor-
tionerna i sitsdelen så de skulle harmonisera med resten av möbeln, jag 
bestämde även alla radie som skulle testas på mina tre stycken testpersoner. 
För jag ville veta vad de tyckte om det s.k. vattenfallet som är den radie 
som hamnar under knävecket vid normalt sittande och även den radie som 
hamnar vid ryggslutet. De 107 graderna som ryggen var ställd till i förhål-
lande till sitsen skulle även den testas och likaså bords/armstödshöjden.

3.4 Användartester

Jag byggde en mock-up(bild 18) som hade de mått och vinklar som jag hade 
för avsikt att använda mig av i prototypen, detta för att testa dem på mina 
testpersoner. Jag använde mig av en man(42år, 193cm), en kvinna(31år, 
158cm) och en flicka(5år, 123cm). Jag lät dem först sätta sig i möbeln utan 
någon påtalan om vilka intentioner jag hade med testerna, för att sedan höra 
vad deras första tankar om komforten var. Sedan påtalade jag att jag hade 
önskemål om att få reda på deras synpunkter om vattenfallets radie och hur 
det kändes, även vinklen på ryggen samt ryggslutets radie och hur dessa 
kändes. De fick var och en sitta i 5 min. För mig var det viktigt att se var på 
undersida lår tyngden hamnade mot sitsens slut och var på personernas rygg 
stolsryggen slutade(bild 19). Jag ville inte ha störande kanter på möbeln som 
med tiden skaver och skapar obekväma situationer. 

3.4.1 Resultat användarstudie
Jag fick övergående positiva kommentarer om komfort och detta med endast 
liggunderlag som skum. Vinklar och mått fungerade som jag hade förutspått 
och jag ändrade endast två stycken, dessa var sitsens höjd både inne vid 
ryggslutet och vid vattenfallets topp som jag var och en höjde men 1 cm. 
Anledningen till detta var att min mock-up fick de måtten vid byggandet av 

bild 18 bild 19
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___________________________________

3 Kallskum - Polyoler som härdas med hjälp av isocyanat

den och eftersom det hade fungerat så bra vid testandet beslöt jag mig för att 
ändra dem på ritningen. Den flicka jag valt att ta med i min studie var främst 
med för att jag ville se om hon kunde ta sig upp i möbeln på ett säkert sätt, 
vilket hon inte hade några som helst svårigheter med.

3.5 Material

Till prototypen används samma material som om möbeln skulle serietill-
verkas, detta innebär att underredet består av stål, sits/ryggdel i kallskum2, 
en stomme i plywood och tyget som består av uretanplast (yta) och polyester 
(grundmaterial) återvinns som plast. Tyget har färgats och behandlats 
utan farliga metaller och kemiska preparat enligt tillverkarna Kvadrats 
hemsida(kvadrat.dk 2011), det har mindre effekter på miljön än andra 
liknande tyger där hänsyn inte tagits till detta. Vid återvinningen av möbeln 
kommer skummet och tyget som består av plast att återvinnas för sig och 
plywooden för sig. Stål används till underredet och så här skriver en stor 
återvinningsida på nätet (recycling.se 2011) om stål som återvinningsma-
terial. 

Ungefär hälften av allt stål som produceras i världen kommer från återvunnet 
järnskrot. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som 
sparas så stor att den kan värma upp ca 5 400 småhus per år. Stål är världens 
mest återvunna material. Om varje svensk lämnar in alla sina kapsyler till 
återvinning räcker stålet till 2 200 nya personbilar.

3.6 Prototyp

3.6.1 Vera
Vid delredovisningen hos Lammhults avtalades att de skulle bygga 
prototypen och att de skulle stå för omkostnaderna kring bygget av denna. 
Detta var otroligt skönt att få utrett men samtidigt innebar detta att 
prototypen kanske inte skulle bli klar i tid till redovisningen av projektet. 
Lammhults behövde tre veckor sades det att få klart sitsdelen, det förutsatt 
att Bending group i Örsjö hade klart underredet innan dessa tre veckor. Så 
det var sedan upp till mig att tillverka prototypbordet som skulle användas 
till möbeln. Så mycket skulle klaffa om det skulle bli en presentation av Vera 
Sofa på redovisningsdagen. Byggandet av prototypen flöt på utan några 
större hinder och jag var själv på plats för att övervaka delar av processen 
(bild 20). Många av komponenterna skickades till underleverantörer för att 
sedan sättas samman och tapetseras hos Lammhults. Jag hade önskemål 
om att känslan för tyget skulle vara likt det hos våtdräktstyg, tyget beställdes 
från Kvadrat men var restat och jag tvingades tänka om. Jag valde då ett helt 
nytt tyg som är ett konstmaterial som kan liknas med mocka i karaktären. 
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___________________________________

4 MDF - Medium Density Fibreboard och är en träfiberskiva att tillverka inredning av, 
förekommande i bland annat köksskåp och listverk

3.6.2 Bordet
Jag använde mig av skårad MDF3 för att konstruera bordet. Fördelarna med 
detta är att man inte behöver siktlimma en massa lager av trä utan bara 
laminera in ett lager trä på denna skårade MDF (bild 21). Beslutet om att 
använda MDF kom efter jag under handledning beslutat mig för att lackera 
borden i en kulör och behövde därmed inte använda mig av formpressat trä, 
vilket är mer tidskrävande och skulle ha varit nödvändigt om bordet skulle 
vara trärent. Bordet spacklades helt slät och målades i en satinmatt vit kulör.

4. Resultat

4.1 Konceptet

Det färdiga konceptet består av tre stycken produkter, två stycken tvåsitts-
soffor (Vera sofa och Vera easy sofa med tillhörande fotpall) och en 
stålställning för monitorer(Bilaga 4). Konceptets karaktär bygger på rörele-
mentet som bockats och multiplicerats med fyra. Jag skapade denna lösning 
på ett underrede till möblerna genom simpelt skissande med ståltråd, dock 
känner jag nu att karaktären detta underrede för med sig är allt annat än 
simpelt. Jag anser att det är en kraftfull och dominant karaktär, jag har 

bild 21
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därmed låtit detta bli det som skapar min produktfamilj, det som särskiljer 
mina produkter från andra. 

Sofforna skiljer sig från varandra genom de olika sittställningar de erbjuder 
och att den ena soffan har fått en fotpall som komplement. Jag valde att 
använda mig av vita sömmar i möblerna för att förstärka möblernas linjer 
och därmed konceptets karaktär. Sofforna är 1900 mm breda och 770 mm 
djupa. I min prototyp som skulle representera konceptet valde jag ett lila 
tyg som påminner om mocka, detta skapar ett liv i materialet som ändrar 
karaktären när användarna sitter på eller berör tyget. Möblernas form 
som kom till genom att jag följt underredets strikta konturlinjer och detta 
skapade ett allt för manligt uttryck, därför har jag valt en av mina favorit 
kulörer lila som tygets kulör. Lila kan anses vara en feminin kulör och 
därmed verka för att väga upp möbelns manliga uttryck.

Stålställningen visar på hur konceptet kan breddas och användas i produkter 
som inte är möbler. Monitorerna som placerats i ställningen är tänkt som 
informationstavlor där t. ex. ankommande och avgående trafik kan visas. För 
att monitorerna ska synas har stålställning överdimensionerats och är 3500 
mm hög, 7200 mm bred, vilket även förstärker den kraftfulla och dominanta 
i konceptet. 

4.2 Återkoppling

4.2.1 Återkoppling till behovsanalysen
Mina observationer visade på brister hos flygplatsmöbler i tillgodoseendet 
av behov. Jag såg att användare hade svårt att vila sig, äta och arbeta med 
laptop på ett bekvämt sätt. Jag anser att mina bord till Vera Sofa möjliggör 
en bekvämare arbets- och ätställning än vad de befintliga gör, vidare anser 
jag att Vera Easy Sofa tillåter användarna att vila och lägga upp fötterna för 
att skapa sig en mer avslappnad sittställning. Möblerna kan på ett naturligt 
sätt tack vara sina 45 gradiga hörn grupperas på sätt som möjliggör bättre 
interaktion användarna emellan.

4.2.2 Återkoppling till ledorden

4.2.2.1 Användning
Genom att tillgodose fler behov skulle en god användningen av min produkt 
möjliggöras. Detta har jag genomfört med mitt projekt och konceptet tillgo-
doser behoven bättre än de befintliga möblerna. Min utgångspunkt var även 
att inkludera användare, att inte exkludera användare men funktionshinder 
eller äldre som kräver armstöd. Jag har inte prioriterat denna sekundära 
målgrupp i mitt koncept och det är inte ok, jag har tappat dem i min design-
process. Det jag har skapat är ett bord som kan placeras så att bordsytan 
nås och kan användas av personer i rullstol, detta är en idé på hur ett sådant 
behov skulle kunna lösas men det är inte testat och jag har ingen erfarenhet 
av att sitta i rullstol. 
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4.2.2.2 Vardagsestetik
Här ville jag skapa en historia kring möbeln, en historia som skulle förstärka 
värdet hos möbeln och möjliggöra ev. relationer till användarna, på så sätt 
skulle möbelns livslängd förlängas. Jag beslutade mig för att sättet jag skulle 
lyckas med detta var att skapa något unikt, något som användare skulle 
minnas och senare referera till. Jag ville även använda material som möjlig-
gjorde en vacker åldring och som kunde bytas ut när de slitits ut. Det unika 
blev underredet i stål, det är ett hållbart material som står sig över tid. När 
tyget och skummet spelat ut sin roll kan den delen lätt monteras av från 
underredet genom några bultar och tapetseras om.

4.2.2.3 Hållbarhet

Konceptet kan ses som ekonomiskt hållbart då underredets huvudelement, 
det bockade stålröret är ett enda element som tillverkats med samma 
bockningsradie och som sedan multiplicerats. Detta minimerar olika produk-
tionssteg och minskar därmed kostnaderna för producenten. Sittdelens 
utformning medför även att den är lätt att tapetsera med tyg och kan 
skummet kan skäras ut i två stycken. Även här minskar kostnaderna för om 
man i stället skulle använda sig av fler komponenter. Min definition på social 
hållbarheten skapades genom det sätt möbel kunde grupperas, i och med 
detta skapade jag förutsättningar för godare interaktion och intressantare 
rumslig placering. 

Ur ett miljöperspektiv gjorde jag ett stort misstag under mitt examens-
projekt, istället för att tänka på hållbara material i början av projektet så kom 
det senare. Det jag känner så här efteråt är att det alltid är lättare att formge 
något om du vet innan vilka material du skall använda, inte som i detta 
projekt där jag trodde att formpressat trä var det material jag skulle komma 
att använda men så blev det tapetserad kallskum. Nu försökte jag hitta ett 
tyg som inte hade så stor påverkan på miljön, och det är inte hållbart. Om jag 
hade vetat innan att jag velat arbeta med ett ull tyg som är helt nedbrytbart 
kanske det hade lett mig någon annanstans i projektet. Så denna läxa har lärt 
mig mycket om att involvera materialen tidigare i min process.

4.2 Slutsats och diskussion

Projektet har delvis handlat om samarbetet mellan mig och Lammhults 
Möbel AB, utan min samarbetespartner hade jag inte lyckas komma fram 
till det resultat jag gjorde och kvaliteten på prototypen hade blivit avsevärd 
mycket sämre. Samarbetet såg ut på det sättet att jag besökte dem vid ett 
antal gånger, mötena bestod mest om dialoger kring min möbel och dess 
utförande, jag presenterades för produktionslinjen och deras sortiment. Jag 
har fått god insikt i hur en stor möbelproducent arbetar och hela processen 
från idé till handeln. Lammhults har visat stor samarbetsvilja och har ett 
gediget intresse för ny design. Detta samarbete har medfört att jag fått 
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mersmak och känner mig redo att möta dem igen som designer och inte som 
designstudent.

Resultatet kom att handla mycket om skapandet av en historia, hela möbelns 
utförande kom egentligen från detta belägg. Jag strävade efter att hitta 
det där lilla extra som skulle särskilja min möbel från andra. I början av 
projektet låg fokus mer på tillgodoseendet av behoven men genom min 
process tog jag en hel del beslut som fick mig att inse att möbeln skulle 
handla mer om en vardagsestetik, för att skapa en hållbar möbel som stod sig 
över tid. Så jag anser att möbeln lämnar lite kvar att önska när det gäller att 
i största möjliga mån tillgodose behoven användaren har i kontexten. Detta 
kan upplevas som ett misslyckande men även som om jag haft en god process 
som lett mig som designer på ett helt annat spår, fast som ändå fanns med i 
visionen; att skapa en hållbar möbel med förutsättningar att stå sig över tid. 

Bord och andra assessorer till möblerna måste arbetas igenom både en och 
två gånger innan de kan tillföra något annat en god form. Likaså måste 
underredet kompletteras med en lösning som möjliggör ev. krombehandling 
av det. I dagsläget går inte underredet att kroma då kromvätskan inte kan ta 
sig ur konstruktionens underdel, det är en viktig detalj som behöver lösas om 
möbeln skall nå produktion, mycket av Lammhults stålunderreden kormas 
för att det är mer beständigt än målade underreden. Likaså behövs en fästan-
ordning som binder samman möblerna vid grupperingar, eftersom möbeln 
är ämnad för offentlig miljö så måste de sitta ihop och inte gå att möblera 
om. Här finns ett patent hos Lammhult som skulle fungera för denna 
färstanordning.

Utökandet av mitt koncept bestod av en monitorställning, man skulle kunna 
ifrågasätta dess relevans och att ta in en produkt vars funktion till stor del 
är skulptural, alltså inte direkt kopplad till produktdesign och användarens 
behov. Jag anser dock att det har stor relevans då det stärker det vardagses-
tetiska i mina möbler och därmed konceptet. Ställningen med dess storlek 
knyter ihop det rumliga och refererar till underredet, användare kanske inte 
lägger märket till underredet förrän de sett ställningen eller tvärtom. Sen 
anser jag att formen på underredet fick en mycket starkare karaktär när man 
ser den tillsammans med den istället för horisontala, vertikala monitorställ-
ningen.
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Bilaga 1

Skissprocess
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Bilaga 2

Urval av skissmodeller
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Bilaga 3

Koncept förslag
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Bilaga 4

Vera Collection


