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1 Inledning 

Denna uppsats kommer att handla om vad jag ska göra i mitt examensarbete, hur jag 
ska göra det och varför jag ska göra det. Jag kommer att ta upp min process och 
utförligt besvara den med stöd i källor. Jag kommer även att ta upp resultatet och 
analysera och reflektera över det. Jag ska göra en fällbar fåtölj där stommen är baserad 
på en campingstols stomme, men med ett helt annat uttryck.  
 
1:1 Bakgrund: 
 
Ofta när jag funderar kring vad jag ska göra i ett projekt så funderar jag på problem i 
vardagen och formar sedan ett koncept kring de problemet. Jag vill göra en så bra 
lösning som möjligt, så enkelt som möjligt. Hur jag ska göra detta tar jag ofta reda på 
genom att göra research, dels på vad som finns i framkant men även vad som har 
ändvänts länge inom de området jag ska jobba med. Jag gillar enkla, funktionella 
lösningar. Med enkla menar jag lösningar som är enkla att använda, men det behöver 
inte betyda att lösningen i sig är enkel.  
 
I detta projekt har jag valt att jobba med att ta fram en fällbar fåtölj. Denna fåtölj ska 
man kunna ta fram när man vill att ens gäster som inte får plats i soffan ska sitta skönt. 
Jag började jobba med detta koncept i höstas under ett projekt på möbelterminen som 
jag då läste. Jag känner inte riktigt att jag hann klart och att jag har mycket kvar att ta 
reda på inom just detta koncept. Jag hann endast skrapa på ytan under mitt förra 
projekt, tillexempel så är min tidigare fåtölj ostadig, för kort i sitsen, stor när man fäller 
den och otymplig att fälla. Stomen är tagen ifrån en regissörsstol men måtten är 
ändrade för att passa en fåtölj, detta medförde ett flertal problem som jag inte hann 
lösa. Jag vill dels lösa dessa problem i detta projekt men även komma på en helt ny 
fåtölj, som gärna får ta mindre plats. En del i min process kommer även vara att 
fokusera på hur den ska förvaras. Detta är en aspekt som jag inte alls hann komma i 
kontakt med i mitt förra projekt. 
 
Jag kommer att jobba tillsammans med ett möbelföretag under mitt projekt, så jag vill 
att min fåtölj ska ha ett uttryck och formspråk som passar dem. Jag känner att trots att 
jag har mycket att jobba med trots att jag har valt att jobba med ett koncept som jag 
tidigare har jobbat med, då det är avancerat, på många sätt, att lösa.  
 
 
1:2  Frågeställning: 
 
Att tillverka en sittmöbel som man sitter bra  och stadigt i. Men som även kan plockas 
undan och ta lite plats när den inte används. Den ska då förvaras snyggt, inte ge 
uttryck att den endast “förvaras”. 
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1:3 Mål: 
 
Skissa mycket! Ett annat är att vara noggrannare med modellen, då jag ofta inte når 
riktigt hela vägen för att vara riktigt nöjd. Ta alla beslut utefter svar jag har fått i min 
research, inga “egna beslut”, “för att jag tycker”, exempel i färg, detaljer osv. 
Lägga ner tid att tänka på alla detaljer, hur sömmarna ska gå, hur alla delar ska se ut 
exakt, vilket uttryck jag vill ha och hur jag ska få fram de med enkla medel som inte 
ökar produktionskostnaden märkvärt.  
 
När jag är klar med projektet ska jag veta exakt hur den ska se ut , vara uppbyggd osv. 
Den ska vara redo för produktion, jag ska även ta aktiva beslut för att hålla kostnaden 
nere utan att försämra kvalitén. 
 
1:4 Syfte:  
 
Syftet med detta projektet är att jag ska designa en sittmöbel och allt vad det innebär 
med sitthöjd, djup, ergonomi, stabilitet och så vidare, som samtidigt kan förvaras på 
ett smidigt sätt. Jag ska även lära mig hur det är att jobba mot ett företag, och ta 
hänsyn till deras begränsningar och prioriteringar. Jag vill även lära mig att utveckla en 
produkt hela vägen fram, så att den är redo att produceras. 
 
Jag ska ta fram en möbel som man kan ta fram när man har kompisar på besök och alla 
inte får plats i soffan. Ofta tar man då fram köksstolar, som är hårda och för höga för 
soffbordet. Så min tanke är att göra hopfällbara stolar som man sitter skönt på länge, 
och som är anpassade efter soffbord. Lite som en hopfällbar fåtölj. Det ska även finnas 
en smidig förvaring för stolarna när de inte används, och de ska inte ta någon plats när 
de inte används. 
 
Med tanke på mina användare kommer jag att göra en prisvärd stol, som studenter har 
råd med, men med hög kvalité. Detta kommer jag göra genom att använda  
 
1:5 Metoder: 
 
Jag kommer använda mig av mycket research och intervjuer, användartester ochITK. 
Göra tidsschema varje vecka för att verkligen ligga i fas. Använda workbook som 
dagbok (som vanligt) och sedan renskriva 4 dagar innan handledning för uppsats och 
lämna in 3 dagar innan, varje gång! 
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1:6 Min användare: 
 
Jag kommer rikta mig till mina klasskompisar bland annat. Eftersom att jag kommer 
rikta in mig på människor som bor i lägenhet, och då mindre lägenheter men som 
fortfarande tycker om att ha besök. Jag kommer även testa på “större” personer, 
mindre personer, långa och korta personer för att få ett så brett spektra som möjligt 
 
1:7 Bollplank och kontakter: 
 
David Design (Håkan Nilsson) som är företaget jag kommer jobba mot är självklart ett 
viktigt bollplank som jag kommer utnyttja så mycket jag bara kan. Sen kommer jag som 
vanligt använda mig mycket av min pojkvän och pappa, då de ger mig frågeställningar 
som ofta hjälper mig mycket i min process. 
 
Jag vill även försöka få en extern handledare som är bra på konstruktion, och som kan 
hjälpa mig lite med stommen på min stol, med vad jag ska tänka på osv. 
 
2.1 Research, Regissörsstolens historia: 
 
Som Ny teknik skiriver i sin artikel "Fältherrarnas stol" så kommer regissörsstolen från 
början ifrån militären. Den allra första "regissörsstolen" var samma stol som Napoleon 
använde under sina fälttåg. Denna stol har därför fått namnet "Nappes stol". Det var i 
början av 1900- talet som filmen blev storindustri och filmteam började ge sig ut i 
naturen för att filma som man bland annat började använda "Nappes stol" från 
militären i inspelningar. Att man använde just denna stol till inspelningsledaren, 
regissören, var för att det är en hopfällbar, lättransporterad stol som samtidigt var 
bekväm med en sits i tyg och karm i trä.1 

 

 
Regissörsstolens ursprung kommer från långt innan Napoleons tid. Arkeologer har 
hittat små ledade träkonstruktioner när de grävde ut faraonernas gravar, stolar 
varifrån farao kommenderade trupperna under sina fälttåg. Fältstolen har använts av 
de flesta historiska fältherrar sedan forntiden. Några exempel är Ramses II och Julius 
Caesar. 

                                                 
1 http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article254857.ece, datum: 3/2 
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Den klassiska fältstolen har även använts inom andra sammanhang, som tillexempel 
som däckstol på kryssningsfartyg och vid safari och storviltsjakt.  
 
En klassisk regissörsstol har trästomme, där karmar och ryggstöd är ledade med 
gångjärn. Sits och rygg är försedd med smärting som lätt kan tas av och tvättas.  
 
Än idag används "Nappes stol" inom friluftslivet, men dem vi använder idag skiljer sig 
mycket från den klassiska stolen med som bestod av trä och smärting. Idag ser de mer 
ut som nedan och kan tillexempel bestå av stoppat polyestertyg och lackerade stålrör. 

 

 
2 

Min personliga favorit bland "Nappes" stolar är den danske designern Mogens Kochs 
numera klassiska tolkning av regissörsstolen.  
 

 
3 

 
Mogens gjorde stolen som en hyllning till den klassiska regissörsstolen och den vad klar 
1932. Mogens Koch hade en passion för funktionell design och man kan tydligt se drag 
av designern själv. Stolen togs fram som en del i en designtävling för ett kurkorum. 
Men Mogens var före sin tid och stolen blev inte välkomnad 1932, det var först 1960 

                                                 
2 http://www.clasohlson.com/se/Campingstol-Asaklitt/31-1171? 
userSelection=B2C&rememberCookie=false, datum: 3/2 
3 https://d2mpxrrcad19ou.cloudfront.net/item_images/309139/8288914_fullsize.jpg, datum: 3/2 
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som designentusiaster fick upp ögonen för stolen. Det var först då som stolen sattes i 
massproduktion.  När Mogens Koch tog fram fällstolen så vad hans ambition en möbel 
som lätt kunde flyttas och användas både inne och ute, och som samtidigt var estetsikt 
tilltalande.4 

 
"Stolens underrede, som kan fås i antingen bok eller mahogny, vittnar om Mogens 

Kochs klassiska förhållningssätt till bruksorienterad design. Konstruktionen i trä med 
beslag i mässing visar på hans starka kärlek till enkelt skandinaviskt möbelhantverk där 

skönheten sitter i detaljerna. Med överdragen i tyg eller oxhud tillför Mogens Koch 
Fällstol en diskret elegans till varje rum." Drömmen är att min fåtölj någon gång 

kommer att beskrivas på samma sätt. 
 
2.2 Inspiration, Toro Ottoman 
 
Jag har kollat på Blue Dots Lounge chair då jag tycker om dess uttryck. Stolen heter 
Toro Ottoman.  
 

 
5 

Denna stol har precis som Mogens Kochs fällstol en enkelhet och elegans. Det är detta 
uttryck jag vill åt i min fåtölj också. Man ska känna glädje när man får ta fram den och 
bjuda ens gäster att sitta ned. Min tanke är att jag ska utgå ifrån denna och göra en 
fällbar version. Jag kommer självklart inte att kopiera den rakt av men jag kommer 
kolla på den och inspireras av den.  När jag läser om Blue Dot på deras hemsida så 
säger dom att anledningen till att de startade "Blue Dot" var för att när de slutat skolan 
så kunde de inte hitta några möbler de ville ha, för de möbler de ville ha hade de inte 
råd med. Trots att detta var deras ambition så kostar denna stol 1 300 dollar, och det 
är kan inte vara stora materialkostnader. Jag har samma vision, jag vill att min stol ska 

                                                 
4 http://www.viivilla.se/produktnyheter/fallstolen---mogens-kochs-hyllning-till-regissorsstolen/, datum: 
3/2 
5 http://www.bludot.com/toro-modern-lounge-chairs.html, datum: 11/2 
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uttrycka enkelhet och elegans men den ska inte kosta så mycket. Jag kommer välja 
billiga, kvalitativa material framför dyra och kvalitativa material.6 
 
2.3: Research, uppblåsbara  möbler 
 
Jag har kollat på uppblåsbara möbler för att se om jag kan använda mig av det till min 
fåtölj, jag har haft svårt att hitta konkret fakta om det. Istället för fakta så har jag gjort 
en del tester men har inte kommit någonstans som känns intressant, därför har jag valt 
att gå ifrån idén om en uppblåsbar dyna. Jag tror även att det blir för avancerat och för 
många steg om man ska behöva fylla och tappa ur dynan på luft varje gång man ska 
ställa undan fåtöljen. Istället kommer jag att kolla på olika material för dynan för att ta 
reda på vilket som passar mitt syfte bäst. Jag vill ha en dyna som är skön att sitta på, 
lätt att komprimera (inte kompakt som kallskum utan mer som vadd) och som 
samtidigt ger ett uttryck av en skön, bekväm kvalitetsfåtölj. 
 
2.4: Research, David Design 
 
David Design är företaget som jag jobbar tillsammans med i mitt examensarbete. 
Deras kärnord är smart, diskret, medveten, human, bekväm och modern, så mitt mål 
är att ta fram en produkt som passar in på dessa punkter. 7 
Att jag jobbar med just David Design beror på att jag ville samarbeta med ett företag, 
för att se hur det är och få den erfarenheten. Jag skickade mail till flera olika 
möbeldesignbyråer och David Design var intresserade av att starta ett samarbete och 
det känns jättebra att ha de i ryggen under projektet. 
 
 
3.1: Resultat 
 
Nedan är mina tre koncept som jag har kommit fram till utifrån min research. Den 
översta är en blandning av Toro Ottoman, som jag skrivit om ovan och en äldre, 
klassiker som Sigurd Essel har gjort.  
 

 
                                                 
6 http://www.bludot.com/connect/our-story/, datum 11/2 
 
7 http://daviddesign.se/info/, datum: 11/2 
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(Sigurd Essels vikstol) 

Konceptet på bilden under är grundat i en klassisk campingstol. Jag har kollat på 
många olika campingstolar som jag har skissat på, men jag föll för den här stomen då 
den är enkel i konstruktionen. Att den är enkel tycker jag om för att den ser "renare" 
ut, då det är färre kopplingar och gångjärn än på de flesta andra campingstolar, 
egentligen är detta ingen campingstol, utan en solstol. Ett annat plus med att den har 
en enkel konstruktion är att det är enklare att ändra mått så att jag får de proportioner 
som jag vill ha i min fåtölj. 
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Skissen under föreställer en fällbar version av en stol ifrån David Designs 
produktportfölj. Jag har gjort en del ändringar på min skiss, men inspirationen är 
grundad i David Designs fåtölj Papyro. För att fälla denna stol måste man dela stolen i 
två delar, där sitsen är en del och benen är en del. Den blir inte mindre än någon av de 
andra koncepten, men jag kände att jag vill ha med den ändå, eftersom att jag har 
baserat den rakt av ifrån en av David Designs produkter. Personligen så känner jag att 
det blir för många steg för att fälla ihop den, till skillnad från de andra, där det bara är 
ett steg.  

 

 

Mitt mål är en fåtölj som är inbjudande att sitta i, som passar in i de flesta hushåll och 
som ska vara enkel att plocka undan när den inte används. Eftersom fåtöljen som är 
grundad i en utav David Design produkter kräver flera steg för att fällas så bister den 
på punkten om att den ska vara enkel att plocka undan. Det blir även svårare att 
förvara den då den består av två delar och inte en, som de andra två koncepten gör. 

3.2 Möte med David Design 

För att veta vilket koncept jag skulle gå vidare med så har jag träffat David Design och 
hört mig för vad de tycker om de olika koncepten. De sa att jag ska jobba vidare med 
campingstommen, vilket  jag trodde också.  
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David Design står för det skandinaviska enkla och stilrena, därför trodde jag att de 
skulle tycka just den stommen, då den är enklast.  

Vi pratade en hel del om uttryck och vilka material jag ska använda, även om jag inte 
riktigt kommit dit ännu. Det var ändå bra att höra lite hur han resonerade kring uttyck 
och även produktionskostnader. Vi var ganska överrens om att jobba i trä och snygga 
fästen och gångjärn. 

 

3.3 Skissprocess för att hitta rätt form, mått och proportioner 

 

Det första jag gjorde efter mitt möte med David 
Design var att göra en skiss utefter vad vi hade 
pratat med. Det är en stol i trä, men synligt ändträ 
vid golvmedarna och diskreta metalldetaljer, den är 
väldigt stor, och jag vet inte alls hur de olika delarna 
ska fästa med varandra. 

 

 

 

 

 

På denna skiss har jag funderat mer kring var jag 
behöver ha fästen, vart den ska vara rörlig och så 
vidare. 
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Jag kände att det var dags att göra en modell 
för att tydligt se storlek och så att jag ska få en 
uppfattning av hur jag kan fästa de olika 
delarna för att få den fällbar. 

Jag kom fram till att den är alldeles för djup i 
sits, 60 cm, ryggens siddelar är för stora så att 
man kan inte använda armstöd (vilket jag inte 
har satt ut på denna modell, då ändå inte 
fungerar). Jag känner även att den tar upp för 
stor plats, både fälld och uppställd med tanke 
på syftet med min fåtölj. Så det är bara att 
fortsätta skissa. 

 

 

Jag kom fram till denna skiss. Den är 30 cm 
lägre i ryggen, 40 cm, vilket gör att vinkeln 
för framben/rygg blir mindre och då kan 
man använda armstöd, stolen behöver heller 
inte vara lika bred som innan då den inte är 
lika djup. Istället för 60cm bred så är den nu 
55 cm  bred och med fungerande armstöd.  

Jag har lagt mycket tid på att hitta ett 
fällbart sätt för armstödet och kommit fram 
till de som är ovan. Nämligen samma princip 
som fästet för en fasadflagga, man sätter 
helt enkelt ner armstödets pinne i ett fäste 
på frambenet och lossar det när man ska 
fällt stolen. 

 

Jag gjorde denna modell efter den nya skissen med 
nya mått och känner mig nöjd med resultatet. Jag 
har även haft flera personer med olika kroppstyper 
testa den och den passar alla som jag testat bra. 
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3.4 CAD Ritning, stomme 

Jag har gjort en CAD ritning som är exakt som stolen senare kommer bli, varenda 
borrhål sitter på rätt plats, men dom är för stora på bilden, kommer vara mindre i 
verkligheten. Jag är nöjd med uttrycket i stolen och känner verkligen att jag har lyckats 
med vad som har varit mitt mål, nämligen: En fåtölj som man kan ta fram när man har 
gäster så att alla sitter bekvämt, men när man inte använder den ska den vara lätt att 
ställa undan.  

 

4.1 Resultat, Detta har jag lärt mig 

Jag har lärt mig hur det är att jobba med ett företag och att ta hänsyn till deras 
prioriteringar och begränsningar. Jag har även fått ta del av vad det är som kostar i 
produktion, tillexempel att det är dyrare att fräsa än att svarva detaljer. Jag tycker att 
det är intressant att lära mig om detta, det får hela projektet att kännas mer verkligt. 
Jag vet vad min stol kommer att kosta att tillverka och vad det är som är dyrt både i 
material och metoder.  

Ett annat mål med mitt projekt var att inte ta några beslut utifrån vad jag tycker, utan 
att det ska vara grundat i något, som tillexempel produktionskostnad, David Designs 
produktfåtölj, funktion och modet. Jag känner att jag har lyckats med detta och 
kommit fram till ett bra resultat som speglar mitt mål med detta projekt. 

Min frågeställning: Att tillverka en sittmöbel som man sitter bra  och stadigt i. Men 
som även kan plockas undan och ta lite plats när den inte används. Den ska då förvaras 
snyggt, inte ge uttryck att den endast “förvaras”. 
 
Jag tycker att jag har lyckats med att svara på min frågeställning. Det enda jag inte 
riktigt har lyckats med är att få fram ett snyggt uttryck när den förvaras. Jag har tänkt 
på de men det är svårt att ett "andra syfte" så jag har medvetet valt bort det och 
istället valt att fokusera på att göra en bra fåtölj med tanke på tidspressen. 
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4.2 Resultat, Min modell 

       

     

Jag är väldigt nöjd med min modell, det är 2 smådetaljer som jag skulle vilja förbättra 
för att göra fällningen enklare, en grej är att höja armstödet i bakkant för att på så sätt 
slippa ta av dynan vid armstöden när man fäller stolen. Det är inget som ändrar 
utseendet men något jag kommer ändra om den skulle produceras. Utseendet och 
uttrycket är jag nöjd med  och jag gillar verkligen samspelet mellan de grå tyget och 
den vitoljade asken tillsammans med de grå stålet.  

Detta har varit ett roligt och lärorikt projekt och jag är nöjd med resultatet och vad jag 
har fått ut ifrån mitt arbete. 

 


	1 Inledning

