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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett samarbete med IKEA Sundsvall och har  

utförts i syfte att hitta en lösning som erbjuder extra sittplatser för  

boenden mindre än 60 kvadratmeter. Projektet utgår från designproces-

sen och inleds med en marknadsundersökning och en fältstudie. Detta för 

att skapa förståelse för användarnas behov och för att därefter kunna  

genomföra en idégenerering. Skisserna på alternativa lösningar  

utvärderades en första gång av en expertgrupp från IKEA och därefter 

ännu en gång enligt Pughs relativa beslutsmatris. Efter utvärderingen  

vidareutvecklades ett av koncepten och en funktionsmodell byggdes. 

Därefter utfördes ett användartest för att se vilka ytterligare områden 

som kunde vidareutvecklas. Materialval och försäljningspris bestämdes i 

samråd med handledarna från IKEA. Bordskivan och sittmodulerna  

ska tillverkas av Medium Density Fibreboard, så kallad MDF, och  

bordsbenen av lockläckt. Soffbordet ska kosta 399 kronor och sitt- 

modulerna ska kosta 149 kronor styck. De förbättringsområden som 

framkom vid användartestet justerades och en slutgiltig digital  

tredimensionell modell skapades. En prisuppskattning utfördes för att 

säkerhetsställa att materialkostnaderna inte överstiger försäljningspriset.  

Priset för möbelns materialåtgång uppskattades till 464 kronor och var då 

beräknad för soffbordet samt fyra sittmoduler. Utifrån den digitala  

modellen byggdes därefter en prototyp för att möjliggöra för fler 

utvärderingar och förbättringar. Slutligen utfördes en beräkning av soff-

bordets tipprisk. Detta resulterade i att tippning inträffar då bordet  

belastas med sin egenvikt på ett av dess hörn. Det slutgiltiga konceptet är 

ett soffbord som kombinerar extra sittplatser med förvaring. Bordet har 

dimensionerna 73,2 x 73,2 x 49 centimeter och sittmodulerna har  

dimensionerna 32 x 32 x 45 centimeter. De säljs separat för att ge kunden 

valfrihet att välja önskat antal sittmoduler och de båda ska inneha  

namnet Stöde. 

Nyckelord: IKEA, soffbord, sittmoduler, förvaring, kombinationsmöbel,  

designprocessen, SolidWorks. 
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Abstract 
This Bachelor project is a collaboration with IKEA Sundsvall with the  

purpose to find a solution that offers seating possibilities for  

accommodations less than 60 square meters. The project is based on the 

Design process and starts with a market research followed by a field 

study. This is carried out to create an understanding of what the users 

need in order to generate possible solutions in forms of sketches. These 

sketches were firstly evaluated by an expert group provided by IKEA and 

then evaluated according to Pugh’s matrix. Thereafter, the chosen  

concept was developed further and a function model was constructed.  

The function model made it possible to arrange a user test to find any  

additional improvement areas. In consultation with the supervisors from 

IKEA, material selections and selling prices were determined. The table 

top and seat sections are constructed from Medium Density Fibreboard, 

and the leg frame from wood lath.  The selling price for the coffee table is 

399 Swedish crowns and the seat sections will cost 149 Swedish crowns 

each.  A digital three dimensional model was created after adjusting those  

improvement factors that had been identified in the user test. A price  

estimation was made to ensure that the material expenses does not exceed 

the selling price. The material expenses for one table and four seat  

sections was estimated to 464 Swedish crowns. Based on the digital 

model, a prototype was manufactured. Finally a stability analysis of the 

coffee table was carried out. As a result, tipping of the table occurs when 

the table endures a load on one of its corners that equals its own weight. 

The final concept is a coffee table that combines extra seating with  

storage. The table have the dimension of 73.2 x 73.2 x 49 centimeters and 

the seat sections have the dimensions of 32 x 32 x 45 centimeters. They 

are to be sold separately to provide the opportunity for customers to 

choose the desired number of seat sections and they should both bear the 

name Stöde. 

Keywords: IKEA, coffee table, seat sections, storage, combination  

furniture, the Design process, SolidWorks. 
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1 Inledning  
Detta är det inledande kapitlet där projektets problemmotivering  

beskrivs. Nedan redovisas även bland annat syftet som arbetet ämnas 

uppnå, avgränsningar och verifierbara mål.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Det kräver en del planering och smarta lösningar för att få ett funktionellt 

hem om boytan är liten. Detta är vanligt förekommande för de som flyttar 

hemifrån till sitt första egna boende och även för studerande då  

studentlägenheter vanligtvis är små till boytan.  

Det krävs en möblering som fungerar praktiskt för den boende men även 

lösningar som gör det möjligt för gäster att få plats. Detta är en utmaning 

då boytan är liten och det kan därför behövas en möbel som underlättar 

och som inte tar upp onödig plats när den inte nyttjas.  

Detta arbete utförs i samarbete med möbelföretaget IKEA. Problem- 

ställningen som arbetet ämnas behandla är brist på sittplatser för  

besökande i små boenden. Detta projekt riktar sig mot en målgrupp som 

består av personer som lever i små boenden, vilket i denna rapport  

definieras som boenden under 60 kvadratmeter. 

1.2 Övergripande syfte 

Skapa sittmöjligheter för små boenden, så som studentlägenheter eller 

andra miljöer med begränsat utrymme. 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete har en tidsbegränsning på 30 högskolepoäng, vilket 

motsvarar 800 arbetstimmar. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

 Utveckla ett koncept som erbjuder sittplatser 

 Konstruera en funktionsmodell 

 Skapa en digital tredimensionell modell av det slutgiltiga  

konceptet 

 Utföra beräkningar som verifierar konceptets konstruktion 
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1.5 Samhällsetiska aspekter 

Projektet har som mål att skapa en produkt som förbättrar hemmiljön för 

människor som lever i små boenden. Produkten avser att förenkla och 

underlätta vardagen för användaren och dess gäster. 

IKEA redovisar i sin hållbarhetsrapport från 2016 att de arbetar mot att 

all deras inredning och förpackningar ska bestå av material som är  

förnyelsebara, återvinningsbara eller skapade från återvunnet material. 

De strävar även efter så effektiv transport som möjligt för att minska  

miljöpåverkan. IKEA är pionjärer när det gäller att paketera möbler i 

platta paket och de utformar sina inredningsartiklar med hänsyn till 

detta. Genom att paketera på detta sätt kan tusentals kilometer av  

transport minskas. [1] 

1.6 Översikt  

Kapitel två innehåller teori om de områden som rapporten berör.  Kapitel 

tre beskriver vilken metod som används under projektet och vilka  

moment som ska genomföras för att uppfylla syftet. Kapitel fyra  

redovisar projektets samtliga resultat. I kapitel fem utförs en kritisk 

granskning av resultatet och rekommenderade åtgärder och förslag på 

vidareutveckling ges. Kapitel sex presenterar projektets viktigaste  

slutsatser. Källförteckning över samtliga källor som använts redovisas i 

kapitel sju. Rapporten avslutas med bilagor. 

1.7 Författarens bidrag 

Vi som är författare för denna rapport, Celie Hjelm och Felicia Nordberg, 

har genom hela arbetsprocessen arbetat gemensamt med samtliga  

moment i rapporten. Detta för att båda önskade vara involverade och  

delaktiga i allt som förde arbetet framåt. 
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2 Teori  
I detta kapitel ges information om möbelföretaget IKEA och deras 

tidigare arbete inom området. Nedan beskrivs även teorin bakom de 

utvärderingsmetoder och det användartest som genomförts under 

projektet. 

2.1 Om IKEA 

Ingvar Kamprad är IKEAs grundare och föddes 1926 i det lilla samhället 

Pjätteryd som är beläget i södra Småland i närheten av Älmhult. Redan 

som femåring visade Kamprad sinne för affärer och började sälja 

tändstickor som inhandlats billigt från Stockholm [2]. Vid 17 års ålder, år 

1943, registrerade Kamprad ett företag: Ikéa. Företagsnamnet är en 

akronym av Kamprads namn och hemadress, Ingvar Kamprad Elmtaryd 

Agynnaryd [2] och accenten är inspirerad av det franska företaget La 

Société Evergood. Fram till 1953 drevs företaget som en postorderrörelse 

från gården i Pjätteryd och sortimentet varierade mellan allt från pennor 

till fiskedrag, men inom kort dominerades det av möbler och husgeråd. 

År 1956 fick formgivaren Gillis Lundgren idén om att skruva av benen på 

bordet Lövet (nu kallad Lövbacken) vid paketering för att minimera 

frakt- och lagringskostnader [2]. Detta har bidragit till att IKEA är de 

platta paketens företagsimperium. År 1958 öppnade IKEA sitt första 

varuhus i Smålandsstaden Älmhult. [3] 

 

Idag har IKEA 340 varuhus i 28 länder och flera under planering.  

”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” är IKEAs vision 

och det genomförs genom att erbjuda ett varierande sortiment av 

funktions- och formriktiga heminredningsartiklar till så låga priser som 

möjligt. [4] IKEA arbetar utefter en filosofi som kallas demokratisk 

design. Demokratisk design betyder att de kombinerar bra design och 

funktion med bra kvalitet och detta till ett lågt pris. [5] 

2.2 Tidigare arbete 

Företaget har utvecklat produkter som kombinerar fler än en funktion 

och som därmed lämpar sig för små boenden. De har kombinations-

möbler som erbjuder förvaring samt sittmöjlighet, exempelvis soff-

moduler med förvaringsutrymme under sitsen.  Fler möbler inom detta 

område, som är mer inriktat att passa små boenden, skulle kunna 

komplettera deras sortiment ytterligare. [6] [7] 
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2.3 Utvärderingsmetoder 

Efter utförd idégenerering behöver koncepten gallras för att sedan kunna 

vidareutveckla en av dem. Detta sker med hjälp av Pahl och Beitzs  

elimineringsmatris följt av Pughs relativa beslutsmatris. 

2.3.1 Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 

För att utvärdera de lösningsalternativ som framställs behöver det  

klargöras om de uppnår vissa kriterier. I elimineringsmatrisen handlar 

dessa kriterier om hur väl de: 

 Löser huvudproblemet 

 Uppfyller kraven i kravspecifikationen 

 Kan realiseras i verkligheten 

 Är inom den gällande kostnadsramen 

 Är fördelaktiga ur en miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel 

 Passar företagets produktprogram 

De lösningsalternativ som uppfyller samtliga kriterier eller de som anses 

behöva mer information går vidare till nästa iteration av utvärdering.  

För att enklare kunna genomföra detta används matrisen som visas i 

Tabell 1. [8] 
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Tabell 1: Pahl och Beitzs elimineringsmatris 
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontroll kravspec. 

Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontroll kravspec. 

Kommentar Beslut 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

 

När alla lösningsalternativ har studerats i matrisen syns det tydligt vilka 

alternativ som kan utvärderas vidare och vilka som inte uppfyller  

kriterierna. [8] 

2.3.2 Relativ beslutsmatris enligt Pugh 

Detta är ytterligare en gallring för att reducera antalet lösningsalternativ 

och för att slutligen kunna göra ett konceptval. Metoden baseras på en 

jämförelse mellan lösningsalternativ och kriterierna de ställs inför  

utgår från att: 

 Urvalskriterierna baseras på specifikationens önskemål, plus krav 

som det kan vara bra att ”överuppfylla” 

 Täcka alla relevanta aspekter men fokusera på det kritiska  

problemet som produkten ska lösa 

 Formulera maximalt 15-20 urvalskriterier 

 Vid behov slå ihop besläktade detaljkriterier till kriteriegrupper 
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Konceptlösningarna stoppas in i matrisen som visas i Tabell 2.  

En referenslösning adderas till matrisen, vilken är en lösning som finns 

på marknaden. De övriga lösningsalternativen jämförs därefter med  

referenslösningen om huruvida de uppfyller önskemålen bättre än (+), 

sämre än (-) eller lika bra (0) som referensen. Betygen förs in i matrisen 

och sammanställs. På så sätt framgår det vilket koncept som är det bästa. 

[8] 

Tabell 2: Relativ beslutsmatris enligt Pugh 

Kriterium 
Alternativ 

1 (ref) 2 3 4 5 

Önskemål A 

  

        

Önskemål B 

  

        

Önskemål C 

  

        

Krav D 
  

        

Önskemål E 
  

        

Summa +           

Summa 0           

Summa -           

Nettovärde           

Rangordning           

Vidareutveckling           

 

2.4 Användartester 

För att involvera användarna i utvecklingsprocessen kan prototyper  

konstrueras som hjälpmedel för att sedan genomföra användartester. 

Prototypen gör det möjligt att testa produkten i sitt sammanhang, dess 

känsla och utseende samt tillämpning för att optimera produktens  

användbarhet. [9] [10] 

Författaren Donald A Norman understryker vikten av att ha en bra  

design i sin bok ”The design of everything”. Med bra design menar  

Norman design som är användarcentrerad, utgår från människors behov 

och där syftet med formgivningen är att skapa förståelse för produkten 

och hur den ska användas. Produktens estetik och upplevelse är essentiell 

för hur den kommer att användas. [9] Användarna kan bidra till att  

identifiera mätbara användbarhetskriterier som inkluderar bland annat 
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effektivitet, säkerhet, användbarhet och användarnas subjektiva  

tillfredsställelse vid användning av produkten. [11] Detta kan  

genomföras genom exempelvis intervjuer, frågeformulär eller att  

användaren ”tänker högt” och uppmanas formulera alla tankar och steg 

vid användning av prototypen. [12] 

2.5 SolidWorks 

Datorprogrammet SolidWorks används bland annat för att skapa  

tredimensionella modeller, ta fram produktionsritningar och utföra  

simuleringar. Det är ett effektivt hjälpmedel för ingenjörer och  

konstruktörer då det underlättar vid analys av olika konstruktions- 

lösningar. [13] 
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3 Metod 
Detta arbete utgår från designprocessen där de huvudsakliga faserna  

är en analytisk fas, en genomförandefas och en presentationsfas.  

Nedan presenteras fasernas innebörd och vilka moment de består av. 

3.1 Analytisk fas 

Litteraturstudie 

Här studeras olika utvärderingsmetoder och användartester för att veta 

vilka som lämpar sig bäst för denna arbetsprocess.  

Marknadsundersökning 

En internetbaserad marknadsundersökning genomförs för att få inblick i 

vilka produkter, inom det aktuella området, som finns på marknaden  

i nuläget. 

Fältstudie 

Detta genomförs med syfte att se hur personer från målgruppen lever och 

för att se vilka funktioner som saknas eller kan förbättras i deras hem.  

För att samla ytterligare information från ett användarperspektiv 

genomförs en enkätundersökning. 

Begynnelsekrav 

När fältstudien är utförd kan begynnelsekrav formuleras som sedan  

fungerar som underlag vid idégenerering. 

3.2 Genomförandefas 

Idégenerering 

Ett antal olika lösningar för problemet skissas fram.  

Utvärdering av koncept 

Två utvärderingsmetoder används för att studera och gradera koncepten. 

När utvärderingarna är genomförda vidareutvecklas ett av koncepten. 

 

Funktionsmodell 

Funktionsmodellen konstrueras i syfte att kunna genomföra ett  

användartest. För att möjliggöra ett rättvist användartest konstrueras 

funktionsmodellen skalenlig. 

Användartest 

När funktionsmodellen är klar genomförs ett användartest där personer 

får använda möbeln. Deras synpunkter antecknas för vidareutveckling.  
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Slutgiltigt koncept 

Här presenteras de material som konstruktionen ska bestå av och ett  

förslag på försäljningspris ges. Utifrån användartest, materialval och  

försäljningspris utförs justeringar för att därefter skapa en digital  

tredimensionell modell samt en prototyp. 

Beräkning 

Genomförs för att verifiera konceptets konstruktion. 

3.3 Presentationsfas 

Rapport 

Samtliga resultat från de olika faserna sammanställs i form av en teknisk 

rapport. 

Presentation 

En presentation sammanställs med det mest väsentliga från projekt- 

rapporten. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas projektets resultat, från marknads- 

undersökningen där befintliga möbler studerats till fältstudier och  

idégenerering. Här presenteras även konceptvalet och nödvändiga  

beräkningar för konstruktionen.  

4.1 Befintliga möbler 

Det finns många olika kombinationsmöbler på marknaden. I detta arbete 

har några av dem studerats för att få inblick i vilka lösningar som redan  

existerar och vilka för- och nackdelar de har. Denna analys användes 

även som grund vid den första idégenereringen. Först undersöktes IKEAs 

egna sortiment för att se om de hade några redan liknande möbler.  

Därefter fortsatte marknadsundersökningen där även konkurrenters  

lösningar studerades.    

4.1.1 Från IKEAs sortiment 

IKEA har några få möbler som kombinerar sittmöjlighet med en annan 

funktion. Två av dessa är Vallentuna och Bosnäs, vilka är moduler med 

förvaring. 

Vallentuna, se Figur 1, har en storlek på 

80 x 80 x 46 centimeter och fungerar bra 

att både sitta på och använda som  

förvaring. Förvaringsutrymmet finns  

under sitsen. Modulen är en del av en  

soffserie men kan även användas separat. 

Dess vikt är 28 kilogram. [7] 

Bosnäs, se Figur 2, har en storlek på 

36 x 36 x 36 centimeter och kan användas 

som extra sittplats eller fotpall. Möbeln har 

en avtagbar sits och ett förvarings- 

utrymme där under. Dess vikt är under 

fyra kilogram vilket gör den lätt att  

förflytta. [6] 

 

 

 

Figur 1: Vallentuna [12] 

Figur 2: Bosnäs [13] 
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4.1.2 Från övriga marknaden 

För att se fler befintliga lösningar genomfördes en internetbaserad  

marknadsundersökning. Koncepten som studerades innefattade minst 

två funktioner, varav en var att erbjuda sittplats och dessa visas i 

Figur 3 till Figur 10 nedan. 

Möbeln i Figur 3 är en hurts som kombinerar förvaring, arbetsyta och  

sittplats. På sidan hänger en bordsskiva som kan lyftas upp och bordsben 

som då kan fällas ned. Från hurtsens framsida kan även en stol plockas 

fram. När bordet och stolen är infällda kan möbeln enkelt förflyttas på 

hjul. 

 

Figur 3: Hurts med bord och stol [14] 

Lösningen som visas i Figur 4 visar hur en tavla omvandlas till en stol 

genom att två stolsprofiler fälls ut och tavlan utgör då stolens ryggstöd 

och sits. Eftersom den hänger på väggen upptar den ingen golvyta när 

stolen inte används vilket kan vara fördelaktigt i boenden med begränsad 

golvyta. En nackdel med lösningen är att tavlans motiv utsätts för slitage 

då stolen används. 

 

Figur 4: Tavlor som kan omvandlas till stolar [15] 
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Möbeln i Figur 5 kan fungera som ett litet bord, exempelvis ett sidobord 

vid sidan av en soffa eller ett nattduksbord. Vänds den upp och ned 

skapas istället en pall att sitta på som då också har en hylla nedtill. Det är 

en möbel som i sin enkelhet kombinerar två funktioner. 

 

Figur 5: Litet bord eller pall [16] 

I Figur 6 visas en lösning där en stol kan omvandlas till en trappa genom 

att fälla ryggstödet mot marken. Denna möbel kan passa i boenden där 

förvaringsutrymmen är placerade högt. Trappan kan även användas som 

hyllplan för förvaring. 

 

Figur 6: Stol som kan omvandlas till trappa eller hylla [17] 

Figur 7 visar en lösning på hur en stol även kan användas som klädgalge. 

Galgen är enkel att fälla ut för att istället erbjuda en sittplats. Om stolen  

ska användas då kläder hänger på galgen tillkommer ett moment då  

kläderna först behöver plockas av och läggas någon annanstans. 

 

Figur 7: Utvikbar stol som även fungerar som klädgalge [18] 
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Möbeln i Figur 8 visar en typ av pall som kan kombineras med fler  

likadana pallar för att skapa en bokhylla. Modulen har ett hål under sitsen 

vilket gör den enkel att lyfta vid förflyttning. Antalet sittmoduler kan  

varieras fritt efter behov och bokhyllan anpassas därefter. 

 

Figur 8: Bokhylla bestående av flera pallar [19] 

I Figur 9 illustreras en lösning där en kubformad sittplats kan utökas till 

tre pallar. Pallarna består var och en av två av kubens sidor och genom 

att plocka isär kuben (som i sitt ursprungsläge även kan fungera som ett 

litet bord) kan två ytterliga sittplatser fås. 

 

Figur 9: En sittplats som kan utökas till tre [20] 

Figur 10 visar en bokhylla som i mellanväggarna förvarar både bord och 

stolar. Eftersom möblerna förvaras i mellanväggarna tar de inte upp plats 

från hyllorna när de inte används. Möbeln rymmer fyra stolar och två 

bord. 
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Figur 10: Bokhylla som har plats för både bord och stolar [21] 

4.2 Fältstudie 

För att få inblick i hur det är att bo i ett litet boende genomfördes en  

fältstudie där sex studentboenden besöktes. Ett frågeformulär med frågor 

kring bland annat boyta, prioritering av möbler och funktionsbehov i 

hemmet diskuterades. Formuläret finns att läsa i Bilaga A. Fältstudien 

kompletterades även med en enkätundersökning där frågorna var  

densamma som i frågeformuläret.  Enkätundersökningen besvarades av 

30 studenter som alla var bosatta i små boenden. 

4.2.1 Sammanställning av hembesök 

De boenden som besöktes hade alla ett rum inklusive kokvrå samt ett  

källarförråd. Tabell 3 visar en överblick på de boenden som besöktes. 

Tabell 3: Hembesök hos studentboenden 

Besök: 

Antal 

personer i 

boendet 

Kön Ålder 
Kvadratmeter 

på boendet 

Antal sitt-

platser i 

nuläget 

1 1 Man 23 22 4 

2 1 Kvinna 23 33,5 7 

3 1 Man 22 22 5 

4 1 Man 21 22 6 

5 2 
Man & 

kvinna 
22 resp. 20 22 5 

6 1 Man 22 25 4 

 

Hos samtliga boenden har vissa möbler behövt prioriterats bort på grund 

av platsbrist. I vissa fall fanns inte utrymme för både skriv- och matbord 

och i andra fall fanns inte utrymme för både säng och soffa. Av de sex 

boendena som besöktes saknade fem av dem en bäddsoffa och använde 
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istället sängen som sittplats, trots att samtliga personer uttryckte att de 

helst inte vill att gästerna sitter i deras säng. De ansåg också att de hade 

brist på förvaring. Det gällde främst förvaring av saker som inte används  

frekvent men som ändå alltid behöver vara tillgängliga Ett exempel på 

detta problem visas i Figur 11 där personen löst det genom att lägga ned 

alla småsaker i en skål. 

 

 

Vissa av boendena hade förvaringsutrymmen högt upp på väggen.  

I små boenden är detta fördelaktigt då det finns begränsat med golvyta. 

Detta bidrar till att någon form av pall eller stege behövs i hemmet för att 

nå upp till dessa utrymmen. I Figur 12 visas två exempel på föremål som 

används av studenterna för att nå högre upp. 

 

 
Figur 12: Två exempel på föremål som används för att stå på för 

att nå upp till höga förvaringsutrymmen 

 

Figur 11: Skål som förvaring på grund av brist på förvarings-

utrymme 

 



Möbel som skapar sittmöjligheter  -  

En innovativ lösning för små boenden   

Celie Hjelm och Felicia Nordberg   

Resultat 

2017-06-08 

 

16 

Av de boenden som besöktes kunde fem av sex tänka sig en möbel som 

kombinerar extra sittplatser med förvaring. De önskar att möbeln  

erbjuder en till två stycken sittplatser och de kan tänka sig att betala i snitt  

400-599 kr.  

Detta var en sammanställning av de mest väsentliga uppgifter som 

framkom från hembesöken. Komplett sammanställning finns att läsa i  

Bilaga B. 

4.2.2 Sammanställning av enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes av 30 studenter, både män och  

kvinnor. Personernas åldrar varierade mellan 19-27 år och deras  

lägenheter varierade mellan 20-56 kvadratmeter där majoriteten låg runt 

20-25 kvadratmeter. När frågan om de behövt prioritera mellan möbler 

på grund av att ytan inte varit tillräcklig ställdes svarade lite över hälften 

ja. Några exempel på vilka möbler valet stod mellan var matbord eller 

soffa, säng eller soffa och matbord eller skrivbord. Valet av möbel  

varierade från person till person där några prioriterade soffa  

framför matbord medan andra valde tvärtom.  

Enkäten visade att 70 procent av de förfrågade studenterna har  

upplevt brist på sittplatser, se Figur 13.  

 

Figur 13: Visar andelen studenter som upplevt brist på sittplatser 

 

 

70%

30%

Upplever du/ni någon gång brist på sittplatser? 
Exempelvis när du/ni har gäster på besök.

Ja Nej
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De som uttryckt sig ha brist på sittplats fick även möjligheten att nämna 

en annan funktion de upplever saknas i hemmet. Detta för att se vilken 

funktion de kan tänka sig kombinera med extra sittplatser för att forma 

en kombinationsmöbel. Figur 14 visar en sammanställning av de olika 

funktionerna som nämndes, varav majoriteten saknade förvaring. 

 

Figur 14: Visar vilken funktion sittmöbeln önskas kombineras med 

Vid förfrågan om hur många sittplatser, utöver de redan befintliga  

i hemmet, studenterna vill kunna erbjuda svarade största andelen att de  

behövde ytterligare fem sittplatser, se Figur 15.  
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Figur 15: Visar antal sittplatser studenterna är i behov av 

Slutligen tillfrågades studenterna hur mycket de skulle vara villiga att  

betala för en kombinationsmöbel som erbjuder både extra sittplatser och 

även en annan önskad funktion. Det visade sig att 60 procent var beredda 

att betala mer än 200-399 kronor, se Figur 16.  

 

Figur 16: Visar hur mycket studenterna kunde tänka sig att betala 
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4.3 Begynnelsekrav 

Utifrån marknadsundersökningen och fältstudien fastställdes ett antal 

begynnelsekrav som konceptet ska uppfylla, se Tabell 4. Dessa krav  

delades in i ska- och börkrav samt i generella, funktionella och tekniska 

krav. Dessa användes som grund för kommande idégenerering. 

Tabell 4: Begynnelsekrav 

Krav Ska Bör 

Generella 

Möbeln ska erbjuda minst två 

sittplatser 
 

Möbeln ska erbjuda förvaring  

Möbeln ska uppfylla IKEAs 

standarder 
 

Funktionella 

Sittplatserna ska vara  

förflyttningsbara 
 

 

Det bör inte krävas 

mer än två moment 

för att byta funktion 

Tekniska 

Möbeln ska monteras med 

IKEAs beslag 
 

Möbeln ska ha en garanti på 

tre år 
 

Sittplatserna ska klara av en 

last på 100 kilogram 
 

 

Möbelns totala vikt 

bör inte överstiga 30 

kilogram 

 

Möbeln bör bestå av 

100 procent förnyelse-

bart, återvinningsbart 

eller återvunnet 

material 
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4.4 Idégenerering 

För att testa tänkbara lösningar utfördes en första idégenerering där  

skisser med olika varianter av koncept skapades. Begynnelsekraven  

användes som utgångspunkt i denna fas. Kraven var bland annat att  

antalet extra sittplatser inte bör understiga två stycken samt att möbeln 

ska kombinera sittplatser med förvaring. Idégenereringen resulterade  

i sju olika lösningar som sedan analyserades i en utvärderingsfas.  

Koncepten representerar en tänkbar lösning och kan vid behov  

vidareutvecklas och justeras för optimal användning.  

 Koncept ett, se Figur 17, är en  

förvaringsmöbel med lådor på fronten 

och pallar på sidan. Sitsen på pallen är 

i nivå med möbelns stomme och  

pallens ben placeras så att de kommer 

på ovan- och undersidan av möbelns 

förvaringslådor.  

 

Koncept två, se Figur 18, illustrerar  

en pall som ska fungera som  

ett komplement till IKEAs redan  

befintliga bokhylleserie Kallax. Pallen 

kan placeras i bokhyllan och upptar 

endast plats i hyllans hörn vilket  

möjliggör att hyllan samtidigt kan  

brukas som förvaringsplats. Pallens 

sits kan öppnas för lättare åtkomst till 

sakerna i bokhyllan.  

Koncept tre, se Figur 19, visar ett soff-

bord som innehåller två sittmoduler. 

Modulerna dras ut för användning 

och har då även plats med förvaring 

under sitsen. Beroende på bordets 

storlek kan två eller fyra sittplatser 

konstrueras.  

 

 

 Figur 17: Koncept ett 

Figur 18: Koncept två 

Figur 19: Koncept tre 
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Koncept fyra, se Figur 20, består av  

en förvaringsmöbel med lådor och  

hopfällbara pallar som får plats  

i möbeln när de inte används.  

Pallarnas sits är delad på mitten och  

infästningen vid benen är ledad så att 

pallen kan fällas ihop till ett platt läge.  

På bilden visas en lösning där fem  

sittplatser ryms i möbeln men detta 

kan varieras för bästa användning.  

 

Koncept fem, se Figur 21, är en  

lösning där extra sittplatser kombi-

neras med en hurts på hjul. Tanken 

är att pallarna ska kunna staplas på 

hurtsen när de inte används.  

När pallarna är avlyfta kan  

även hurtsen i sig fungera som  

ytterligare en sittplats. I skiss fem 

visas en lösning som erbjuder  

två extra sittplatser. Övrig tid kan 

möbeln även användas som ett  

avlastningsbord. 

 

Koncept sex, se Figur 22,  

visar ett soffbord som har 

utfällbara sittplatser på  

ena halvan och förvarings-

lådor på andra halvan. När 

sittplatserna dras ut fälls ett 

ben ned under sitsen för att 

undvika ojämn viktfördel-

ning på bordet.  

 

 

 

Figur 20: Koncept fyra 

Figur 21: Koncept fem 

Figur 22: Koncept sex 
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Koncept sju, se Figur 23, består av en 

lådstomme där önskat antal pallar kan 

staplas. Stommen har två lådor och 

pallarna har varsin låda. Förvaringen 

kan nyttjas både när pallarna står  

staplade och vid användning. När  

pallarna är avlyfta kan även stommen 

användas som sittplats. 

 

4.5 Utvärdering av koncept 

För att se hur bra koncepten var jämfördes de mot varandra i en  

utvärderingsfas. Först utvärderades de av en expertgrupp från IKEA och 

därefter togs de bästa koncepten vidare till ytterligare en utvärdering, via 

beslutsmatrisen enligt Pugh.   

4.5.1 Utvärdering med IKEA 

Utvärderingen genomfördes av en expertgrupp från IKEA för att samla 

viktig information från personer med erfarenhet inom området.  

Expertgruppen bestod av nio anställda medarbetare från olika  

avdelningar. Av dessa var fyra personer från kommunikation och  

inredning, en person från logistik, en person från IKEA business, en  

person från restaurangen, en person från lokal marknad och en person 

från säljavdelningen.  

Varje person från expertgruppen erhöll varsitt utvärderingsunderlag,  

se Figur 24, som presenterade samtliga koncept, kriterierna och  

poängsättningen. I Bilaga C visas ett exempel på hur poängsättningen 

kunde se ut efter utvärdering av ett kriterium.  

Figur 23: Koncept sju 
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Figur 24: Utvärderingsunderlag 

Utvärderingsmetoden som expertgruppen utgick från var eliminerings-

matrisen enligt Pahl och Beitz. Metoden anpassades efter projektet och de 

kriterier som gruppen utvärderade var hur väl koncepten: 

 Löser huvudproblemet 

 Kan realiseras 

 Passar IKEA 

 Är fördelaktig ur ett säkerhetsperspektiv 

 Är fördelaktig ur ett ergonomiskt perspektiv 

För att tydliggöra utvärderingsprocessen användes en poängsättning där 

färglappar motsvarade olika poäng. Koncepten jämfördes mot varandra 

och erhöll för varje kriterium en viss färglapp. Grön lapp innebar att  

konceptet erhöll tre poäng, gul lapp innebar två poäng och en röd lapp 

innebar ett poäng. Ytterligare ett kriterium tillades, vilket var  

expertgruppens personliga favoriter. De fick alla utnämna tre koncept 

som de ansåg vara de bästa och gradera dessa med en grön, en gul och en 

röd lapp. För detta kriterium gäller alltså en annan poängsättning än  

för de övriga. När koncepten poängsatts utifrån samtliga kriterier  

sammanställdes poängen, se Tabell 5. 
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Tabell 5: Sammanställning av expertgruppens poängsättning 

Elimineringsmatris för:  
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Poängsättning: 

Min = 9 poäng 

Max = 27 poäng 

Total 

1 23 23 23 22 23 18 132 

2 21 17 24 18 17 6 103 

3 24 27 27 27 26 22 153 

4 17 18 15 15 17 0 82 

5 19 21 25 15 22 0 102 

6 11 11 9 14 16 1 62 

7 20 24 22 21 16 7 110 

 

Vid utvärderingen framkom åsikter och kommentarer som 

expertgruppen hade om de olika koncepten. De gav bland annat förslag 

på möjliga förbättringar. Numreringen av koncepten framgår i Figur 24 

och nedan redovisas kortfattat vad som sades. 

Koncept ett ansågs vara en nytänkande lösning med genomtänkt 

utformning där designen på pallens sits överensstämmer med lådornas 

design samt möbelns kubiska konstruktion. En möjlig förbättring av 

konceptet kan vara att göra möbeln bredare så att en högre sitthöjd  

kan uppnås samt att komplettera med hjul för att göra möbeln 

förflyttningsbar. 
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Koncept två uppskattades av expertgruppen då den är ett komplement 

till IKEAs befintliga bokhylleserie Kallax.  Dock ansågs lösningen vara 

problematisk ur ett förvaringssyfte då förvaringsutrymmet inte är lämpat 

för all typ av förvaring då pallen är instoppad, exempelvis kan böcker 

försvåra momenten att lyfta pallen in och ut. 

Sittmodulen från koncept tre fick delade åsikter om dess förvarings-

möjligheter. Modulen fick både beröm för dess stora förvaringsutrymme 

men även kritik på grund av brist på uppdelning av utrymmet. Detta kan 

lösas genom att använda sig av lådor istället för en stor öppning från 

ovansidan på sittmodulen. På detta vis blir förvaringen mer åtkomlig då 

momentet att lyfta på sitsen utesluts. Det skulle även vara fördelaktigt om 

bordet erbjöd fler sittplatser än två. Ytterligare en förbättring kan vara att 

addera hjul på modulerna för att förenkla förflyttning. 

Kombinationsmöbeln från koncept fyra ansågs ha för lite förvarings-

möjligheter med tanke på möbelns storlek. Det framkom även att det 

finns en klämrisk vid hopfällning av pallarna. 

Möbeln från koncept fem kan användas som förvaring, sittplats och 

avlastningsbord. Om den används som ett bord och det behövs en extra 

sittplats eller två måste det som ligger på bordet förflyttas för att få 

tillgång till sittplatserna. Från ett säkerhetsperspektiv ansågs stolarna inte 

vara tillräckligt stabila där en lösning kan vara att komplettera med 

stödben för att öka hållfastheten. 

Soffbordet från koncept sex gav ett negativt första intryck gällande både 

konstruktion och säkerhet vid användning. Med tanke på bordets storlek 

erbjuds inte tillräckligt med förvaring och det finns en risk att bordet 

välter när gästerna sätter sig på de utfällbara stolarna. Möbeln gav ett 

intryck av exklusivitet och komplexitet som inte överensstämmer med 

IKEAs affärsidé. 

Från ett säkerhetsperspektiv ansågs koncept sju utgöra en rasrisk om för 

många staplas på varandra. Pallarna kan även anses vara olämpliga ur 

ett ergonomiskt perspektiv om förvaringen i lådorna gör det tungt att 

lyfta pallarna upp och ned. 
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Utifrån Tabell 5 och expertgruppens kommentarer gick koncept ett, tre 

och sju vidare till nästa utvärderingsmetod, se Figur 25. 

 

Figur 25: De tre koncept som ska utvärderas ytterligare 

4.5.2 Utvärdering enligt Pugh 

Den andra och sista utvärderingsmetoden som genomfördes var Pughs 

relativa beslutsmatris. Metoden utgår från en kvalitativ bedömning och 

anpassades efter detta projekt. Eftersom ingen referens existerade 

jämfördes koncepten mot varandra. Utifrån rangordningen från tidigare 

utvärdering erhöll de tre koncepten +, - eller 0 poäng inför 

beslutsmatrisen. De kriterier som utvärderades var: 

 Antal sittplatser 

 Nytänkande 

 Enkel produktion 

 Enkel montering 

 Pris 

 Livslängd 

 Lätthanterlig 

 Möjliggör valfrihet 

Koncept ett Koncept tre 

Koncept sju 
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Utvärderingen visas i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Utvärdering enligt Pugh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån Tabell 6 framgår det att koncept tre erhåller högst poäng och tas 

vidare för ytterligare utveckling. 

4.6 Vidareutveckling av koncept 

Efter den första utvärderingen där expertgruppen från IKEA fick se och 

bedöma alla koncept antecknades kommentarer och synpunkter som 

gruppen hade angående varje koncept. Det som sades angående koncept 

tre var: 

 Det skulle vara fördelaktigt om bordet rymde fyra sittmoduler 

 Sittmodulerna bör kunna erbjuda uppdelad förvaring 

 Sittmodulerna bör ha hjul för lättare förflyttning 

Kriterium 
Koncept 

1 3 7 

Poäng från föregående  

utvärderingsmetod 
0 + - 

Antal sittplatser 0 0 + 

Nytänkande + 0 + 

Enkel produktion 0 0 - 

Enkel montering - 0 - 

Pris 0 + - 

Livslängd 0 + - 

Lätthanterlig - + - 

Möjliggör valfrihet - + 0 

Summa + 1 5 2 

Summa 0 5 4 1 

Summa - 3 0 6 

Nettovärde – 2 5 – 4 

Rangordning 2 1 3 

Vidareutveckling Nej Ja Nej 
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Utifrån dessa synpunkter utvecklades koncept tre till ett kvadratiskt bord 

med fyra sittmoduler, se Figur 26. Bordets ben konstruerades som ett kors 

där varje hörn utgör plats för en sittmodul. Modulerna har hjul och sitsen 

kan öppnas för att möjliggöra förvaring inuti. För att erbjuda varierande 

förvaringsalternativ designades tre olika förslag som är anpassade för att 

placeras i modulerna, se Figur 27.  

 

Figur 26: Vidareutveckling av koncept tre 

 

Figur 27: Förslag på förvaringsalternativ att placera i sittmodulerna, sett uppifrån 

 



Möbel som skapar sittmöjligheter  -  

En innovativ lösning för små boenden   

Celie Hjelm och Felicia Nordberg   

Resultat 

2017-06-08 

 

29 

4.6.1 Funktionsmodell 

Efter vidareutveckling av koncept tre byggdes en skalenlig funktions-

modell där måtten bestämdes utifrån liknande redan befintliga möbler. 

Syftet med att bygga funktionsmodellen var att därefter kunna 

genomföra ett användartest på konceptet för att höra användarnas 

åsikter. I Figur 28 och Figur 29 visas bordet och sittmodulen som byggdes. 

Hjulen som användes heter Slugger och är en produkt i IKEAs sortiment. 

För att se om användarna uppskattar att sittmodulerna följer med bordet 

vid förflyttning monterades en magnet på ett av bordsbenen och 

motsvarande magnet på en av modulens sidor, se Figur 30. 

  

Figur 28: Funktionsmodell 

 

Figur 29: Sittmodul med förvaring 
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Figur 30: Visar hur magneten monterades 

Bordsskivan har måttet 70 x 70 centimeter och bordet är 49 centimeter 

högt. Sittmodulen har en sittyta som är 33 x 33 centimeter och en höjd på 

45 centimeter, inklusive hjul. 

För att se hur möbeln passar in och förhåller sig till dess användarmiljö 

placerades funktionsmodellen ut på vardagsrumsavdelningen i ett IKEA- 

varuhus, se Figur 31. 

 

Figur 31: Möbeln i vardagsrumsmiljö 

 



Möbel som skapar sittmöjligheter  -  

En innovativ lösning för små boenden   

Celie Hjelm och Felicia Nordberg   

Resultat 

2017-06-08 

 

31 

4.6.2 Användartest 

För att få ett relevant användartest tillfrågades personer från 

målgruppen. Totalt medverkade tio personer där hälften var kvinnor och 

hälften var män. Användartestet genomfördes med hjälp av både ett 

frågeformulär samt att användaren fick tala fritt om sina åsikter. 

Frågeformuläret bestod av fyra kategorier, vilka var: 

 Första intryck 

 Dimensioner 

 Förvaringsutrymmet 

 Utvärdering av magnet 

För den första kategorin fick användaren tänka fritt och för resterande 

kategorier användes en utvärderingsskala. Detta var en skala som  

varierade mellan ett till fyra och visas nedan i Tabell 7: 

Tabell 7: Poängskala 

1 2 3 4 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra 

Den första kategorin innebar att användaren, genom att endast betrakta 

möbeln, fick beskriva dess användningsområde och funktion med egna 

ord. Detta för att undersöka om användaren förstår syftet med möbeln. 

I nästa kategori fick användaren utvärdera möbelns dimensioner,  

så som måtten på bordet och sittmodulen. Därefter behandlades  

förvaringsutrymmet där användaren fick kommentera förvaringens  

uppdelningsalternativ. I sista kategorin fick användaren utvärdera  

magneten genom att testa att placera och dra ut sittmodulen, med och 

utan magnet. Handtaget på modulen har två funktioner då det dels ska  

underlätta vid förflyttning och dels ska underlätta lyftning av sitsen.  

Användarna fick utvärdera handtagets utformning utifrån båda  

funktionerna och deras synpunkter antecknades för vidareutveckling. 

Slutligen tillfrågades användarna om de hade några övriga synpunkter. 

Fullständigt frågeformulär för användartestet finns att åskåda i Bilaga D.  

Nedan presenteras resultatet från användartestet i form av diagram och  

kommentarer som sades under genomförandet. Användartestet inleddes 

med användarens egen uppfattning om möbelns funktion och  

användningsområde, varav majoriteten såg möbeln som ett vardags-

rumsbord med förvaringsmöjligheter. Först när användarna drog ut  

sittmodulen signalerade modulen en sittmöjlighet. Samtliga testpersoner 
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ansåg att sittmodulen såg tillräckligt stabil ut för att kunna sitta på.  

Handtaget fick både positiv och negativ kritik för sin utformning. Det  

ansågs vara tillräckligt stort för handen men upplevdes obekväm vid  

placering och utdragning av sittmodulen. Ett flertal föredrog att ta tag i 

sitsen istället för att stoppa in handen och på så sätt dra ut modulen. 

Vid frågan om hur testpersonerna upplevde höjden på sittmodulen gav  

majoriteten högsta betyg medan några antydde att modulen var för hög i 

relation med bordet, se Figur 32. 

 

Figur 32: Visar utvärdering av sittmodulens höjd 

Storleken på sittmodulens sittyta fick överlag bra kommentarer.  

Användarna tyckte att storleken var lagom men det hade inte skadat om 

den var större, se Figur 33. 

  

Figur 33: Visar utvärdering av sittmodulens sittyta 

 

20%

80%

Vad tycker du om höjden på sittmodulen?

1 2 3 4

40%

60%

Vad tycker du om storleken på modulens 
sittyta?

1 2 3 4



Möbel som skapar sittmöjligheter  -  

En innovativ lösning för små boenden   

Celie Hjelm och Felicia Nordberg   

Resultat 

2017-06-08 

 

33 

Frågan om bordets höjd, se Figur 34, fick delade åsikter där en  

återkommande kommentar var att höjdskillnaden mellan sittmodulen 

och bordet bör öka. 

 

Figur 34: Visar utvärdering av soffbordets höjd 

När användarna fick frågan om vad de tycker om storleken på bordsytan 

svarade många att den var mycket bra och passande för ett soffbord, se 

Figur 35. Övriga personer ansåg att bordet kunde vara lite mindre eller 

ha en rektangulär form.  

 

Figur 35: Visar utvärdering av soffbordets storlek 

När användarna fick försöka placera och dra ut sittmodulen utan magnet 

var det blandade åsikter om hur det upplevdes, se Figur 36. De flesta  

ansåg att det gick bra men att hjulen gjorde modulen svårmanövrerad och 

ibland åkte den in för långt under bordet. En användare hittade ett  

10%

60%

30%

Vad tycker du om höjden på bordet?

1 2 3 4

20%

80%

Vad tycker du om storleken på bordet?

1 2 3 4
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lösningsförslag på detta, vilket var att bordsbenen kunde utformas som 

väggar istället för reglar. 

 

Figur 36: Visar utvärdering av användning utan magnet 

När användarna istället fick testa placera och dra ut sittmodulen med 

magnet ansåg fler att det var mycket bra eftersom modulen stannade på 

rätt plats vid placering, se Figur 37. Det hade kunnat förbättras  

ytterligare om ännu en magnet monterades på det andra bordsbenet.  

De fick även frågan om de ansåg att det är en viktig funktion att  

sittmodulerna följer med bordet vid förflyttning. Som svar på frågan  

svarade 60 procent ja och resterande 40 procent nej. Två av användarna 

antydde att det är en bra funktion men om försäljningspriset höjs på 

grund av magneterna så är det inte nödvändigt. Problemet med hjulen 

var densamma som i fallet utan magnet. 

 

Figur 37: Användning med magnet 
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När användarna ombads lyfta på sitsen för att se över förvarings- 

utrymmet framkom det från ett flertal personer att de önskar ett stopp för 

luckan i öppet läge. På funktionsmodellen existerade inget stopp, luckan  

stannade när den tog emot baksidan av sittmodulen. Vid användartestet  

tillfrågades testpersonerna vad de tyckte om förvaringsuppdelningen 

som visas i Figur 27. Samtliga var positiva till idén men tyckte att det 

skulle vara ett tillval som köps separat.  

Användartestet avslutades med att testpersonerna fick yttra övriga  

åsikter om möbeln. Några kommentarer som sades var: 

- ”Gott om plats för benen” 

- ”Skulle passa i studentlägenheter”  

- ”Bra om man bor litet och behöver extra sittplatser” 

- ”Bra koncept som även skulle kunna fungera som köksbord” 

Samtliga testpersoner kunde tänka sig att köpa möbeln. 

4.7 Slutgiltigt koncept 

Detta kapitel inleds med materialval och bestämning av försäljningspris. 

Vid användartesterna framkom förbättringsförslag angående möbelns  

konstruktion och en prisuppskattning genomfördes. Därefter skapades 

en digital tredimensionell modell i datorprogrammet SolidWorks  

utifrån justeringarna. Sedan byggdes en prototyp som namngavs och  

paketerades enligt IKEAs tillvägagångssätt. 

4.7.1 Försäljningspris och materialval 

För att kunna utföra materialval för möbeln bestämdes först ett lämpligt 

försäljningspris som passar målgruppen. Enkätundersökningen visade 

att 60 procent av studenterna kunde tänka sig att betala 400-599 kronor 

och 37 procent kunde tänka sig att betala mer. I samråd med handledarna 

från IKEA beslutades det att försäljningspriset för möbeln, inklusive fyra 

sittmoduler, inte ska överstiga 995 kronor. Därmed ska soffbordet kosta 

399 kronor och sittmodulerna ska kosta 149 kronor styck.  

Uppdelningen av förvaringen ska kunna köpas separat och inneha ett 

styckpris på maximalt 79 kronor styck. [22] 
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Materialvalet utfördes också i samråd med IKEA. De material som  

undersöktes var Medium Density Fibreboard (MDF), board-on-frame, 

spånskiva, lockläkt och plywood. De punkter som diskuterades var bland 

annat materialets pris och eventuella ytbehandlingar. 

För bordsskivan undersöktes materialen MDF, board-on-frame och  

spånskiva. En spånskiva är billigare än en MDF-skiva men kräver  

ytbehandling innan lackering. Spånskivan har dessutom sämre  

hållfasthet jämfört med en MDF-skiva av samma dimension. Board-on-

frame är ett material som IKEA använt till ett flertal möbler, varav dessa 

är billigare jämfört med liknande produkter av samma storlek. Dessvärre 

fanns inga prisuppgifter på board-on-frame eller vilka dimensioner som 

kan framställas. Materialet för bordsskivan blev således MDF med en 

tjocklek på 16 millimeter. När det skulle fastställas vilket material  

bordsbenen skulle bestå av stod valet mellan lockläckt och plywood.  

Plywood uteslöts på grund av dess fibriga uppbyggnad som måste  

genomgå ytbehandling innan det kan lackeras. Därav föll materialvalet 

på lockläkt, där dimensionerna 22 x 45 millimeter valdes då det ansågs 

passande för ändamålet. Sittmodulerna beslöts bestå av samma material 

som bordsskivan för att underlätta vid produktion, det vill säga 

16 millimeter tjock MDF. [23] Materialvalen visas i Figur 38. 

 

Figur 38: Till vänster visas materialet lockläkt och till höger visas MDF [24] [25] 
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4.7.2  Justeringar av konceptet 

Det främsta problemet som testpersonerna reagerade på vid användar-

testet var handtagets utformning då de upplevde svårigheter vid  

placering och utdragning av sittmodulen. För att möbelns försäljnings-

pris inte ska överstiga 995 kronor beslutades det för att utesluta  

gångjärnen från konstruktionen och att sitsen istället ska vara avtagbar 

med hjälp av ett hål i mitten av den. På grund av detta är handtagets enda 

funktion att förenkla placering och utdragning av modulen och  

handtaget förflyttades därför några centimeter ned för att undvika att  

användare drar i locket. Måtten på funktionsmodellen valdes utefter  

liknande befintliga möbler och höjden på sittmodulen och bordet fick 

överlag bra kritik av användarna. En list kring utsidan av bordsskivan 

tillades av estetiska skäl för att minska mellanrummet mellan bordet och 

modulen. Listen kan framställas av restmaterial från tillverkningen och 

är ett billigare alternativ än att öka bordskivans tjocklek. Prissättningen 

medgav även att lösningen med magneten, som får sittmodulerna att följa 

med vid förflyttning av bordet, uteslöts. Istället ökades dimensionerna på 

bordsbenen för att utgöra ett tydligare stopp vid placering av modulen. 

För att stabilisera bordet tillades fyra vinkelreglar som monterades i de 

övre hörnen av bordsbenen. Dessa utgjorde även ett tydligare stopp vid 

placering av sittmodulerna. 

4.7.3 Prisuppskattning 

För att säkerhetsställa att priset för möbeln inte överstiger 995  

kronor genomfördes en prisuppskattning, se Tabell 8. De framtagna  

material-priserna är IKEAs inköpspriser.  

Tabell 8: Materialåtgång för ett bord och fyra sittmoduler [23] 

Material Kommentar Mått (mm) 
Styckpris 

(kr) 

Antal 

(st.) 

Summa 

(kr) 

Lockläkt Ben 22x45x4200 17,51 2 35,02 

MDF 
Bord och sitt-

moduler 
16x1220x2440 185,31 2 370,62 

Slugger Hjul - 3,625 16 58 

Totalt: 463,64 kr 
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Enligt prisuppskattningen blir inköpspriset för ett soffbord och fyra  

sittmoduler ungefär 464 kronor. Vid massproduktion kan restmaterialet 

från både MDF-skivan och lockläktregeln användas vilket medför att  

produktions- och inköpskostnaderna minskar. Kostnader som inte är  

inkluderade är kostnader för beslag, lackering samt arbetarnas löner. 

4.7.4 Digital tredimensionell modell av slutgiltigt koncept 

Efter justeringar skapades en digital tredimensionell modell av det  

slutgiltiga konceptet i datorprogrammet SolidWorks, se Figur 39. 

 

 

Figur 39: Slutgiltigt koncept 

För att nå ut till många konsumenter beslutades det för att möbeln ska 

saluföras i ett antal olika färger. Bordet och sittmodulerna ska kunna  

köpas i vit, svart och grå färg vilket medger valfrihet för kunden. I Figur 

40 nedan visas tre färgkombinationer på möbeln.  

 

Figur 40: Illustrerar tre olika färgkombinationer 
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4.7.5 Prototyp 

För att möjliggöra ännu en iteration av utvärdering och förbättring  

av möbeln byggdes en prototyp utifrån den digitala tredimensionella 

modellen, se Figur 41. 

 

Figur 41: Prototyp i vardagsrumsmiljö 

Det slutgiltiga konceptet ska monteras med IKEAs egna beslag, vilket inte 

var genomförbart när prototypen byggdes. Istället användes vinkeljärn 

på insidan av sittmodulerna för att undvika synliga skruvar och utsidan 

på prototypen efterliknar därmed det slutgiltiga konceptet.  

4.7.6 Namngivning och paketering 

När prototypen var färdigbyggd demonterades den för att kunna  

paketeras. Soffbordet och sittmodulerna ska säljas separat och modulerna 

ska säljas styckvis. Detta för att kunden ska kunna kombinera olika färger 

på bordet och sittmodulerna, alternativt köpa dem var för sig. De ska  

inneha samma namn, likt en serie, för att tydliggöra för kunden att bordet 

och sittmodulerna kan kombineras. Borden i IKEAs sortiment är  

namngivna efter svenska orter och IKEA anser det vara fördelaktigt  

om namnet innehåller bokstäverna å, ä eller ö för att undvika att  

utländska företag använder samma namn [26]. För att uppfylla dessa  

rekommendationer namngavs möbeln till Stöde, vilket är en ort belägen 

några mil väster om Sundsvall. 
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Paketet som soffbordet ska paketeras i har måtten 74,5 x 74,5 x 4,5  

centimeter väger ungefär 8 kilogram. Paketet för sittmodulen har måtten 

62,5 x 38 x 9 centimeter och väger 7,9 kilogram. Se Figur 42 och Figur 43 

för en illustration av hur soffbordet och sittmodulerna ska paketeras.  

 

Figur 42: Paketering av soffbord 

 

Figur 43: Paketering av sittmodul 
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4.7.7 Beräkning av risk för tippning 

Följande beräkning visar vid vilken belastning bordet börjar tippa då det 

utsätts för en last på ett av dess hörn. En illustration på de krafter som 

verkar på bordet visas i Figur 44, där 𝑚𝑏 är bordets tyngd, 𝑚𝑚 är den 

maximala tyngden som bordet klarar innan det börjar tippa och 𝑔 är 

tyngdaccelerationen. Sträckorna x och y representerar längden från där 

krafterna verkar till momentaxeln A. 

 

Figur 44: Schematisk skiss för beräkning av risk för tippning 

Problemet löses med en momentekvation kring axeln 𝐴:  

↷: 𝑚𝑏𝑔 ∙ 𝑦 − 𝑚𝑚𝑔 ∙ 𝑥 = 0 (1) 

På grund av soffbordets utformning är sträckorna x och y ungefär lika 

stora, vilket ger: 

𝑚𝑚 ≈ 𝑚𝑏 ≈ 8 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 (2) 

Den maximala tyngd som bordet kan belastas med utan att tippa är alltså 

bordets egenvikt. 

 

𝒎𝒃𝒈 

𝒎𝒎𝒈 

A 

x y 
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5 Diskussion 
Utifrån problemmotiveringen formulerades syftet med projektet och 

tillvägagångssättet anpassades för att nå de konkreta och verifierbara 

målen. Metoden som arbetet följt är designprocessen med utgångspunkt 

från tre faser; en analytisk fas, en genomförandefas och en 

presentationsfas. I den analytiska fasen samlades information och 

bakomliggande fakta om områden som berördes senare i arbetet. Efter 

det påbörjades ett arbete mot att hitta ett koncept som uppfyllde de 

begynnelsekrav som formulerades. Dessa krav utgick från  

marknadsundersökningen och fältstudien som utfördes i den analytiska 

fasen. Fältstudien avgränsades för att passa projektet och bestod av sex 

stycken hembesök hos studenter som bor i små boenden och en  

enkätundersökning som besvarades av 30 personer inom målgruppen. 

För att göra detta arbete mer komplett skulle fältstudien kunna utökas 

och nå ut till fler personer för att få en mer rättvis uppfattning om 

målgruppens behov. Detta segment avgränsades och anpassades för att 

passa projektets tidsplan. 

En skalenlig funktionsmodell byggdes utifrån justeringar av det utvalda 

konceptet för att möjliggöra ett användartest. Användartestet utfördes av 

personer från målgruppen som kom med konstruktiv kritik och 

förbättringsförslag. Några faktorer som hade kunnat förbättras vid 

utförandet av användartestet är att ha fler medverkande från målgruppen 

och att låta användarna testa funktionsmodellen i sin rätta miljö, 

exempelvis vid en soffa i ett vardagsrum. 

Förslaget om att kunna dela upp förvaringsutrymmet i sittmodulen fick 

bra kritik vid användartestet och är något som kan utvecklas ytterligare 

vid vidare arbete med detta projekt. Något som även kan undersökas 

närmare vid fortsatt arbete är utformningen på hjulen under 

sittmodulerna. Vid användartestet framkom åsikter om att de var 

svårmanövrerade men detta är något som avgränsades i detta projekt. 

Vid fältstudien svarade 60 procent av de tillfrågade att de kunde tänka 

sig betala 400-599 kronor eller mer. Fältstudien utfördes under ett tidigt 

stadie av projektet och det stod då inte klart för testpersonerna hur många 

sittplatser möbeln skulle erbjuda. På grund av detta är testpersonernas 

prisförslag inte applicerbart på det slutgiltiga konceptet men det gav 
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ändå riktlinjer för vilket prisintervall de förväntar sig. Materialkostnaden 

för ett soffbord och fyra sittmoduler uppskattades till 464 kronor, vilket 

är beräknat exklusive kostnader för beslag, lackering och arbetarnas 

löner. Det är svårt att utföra en korrekt prisuppskattning eftersom 

faktorer som massproduktion och inköpspriser vid massinköp har stor 

inverkan på produktionspriset och detta är svårt att uppskatta i denna fas 

av projektet. Vid fortsatt arbete kan materialval och dimensioner på 

möbeln komma att behöva ändras för att effektivisera produktionen. Ett 

alternativt material värt att undersöka vid vidare arbete är board-on-

frame, som eventuellt skulle kunna ersätta något av de valda materialen 

eller möjligtvis båda.  
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6 Slutsatser 
Fältstudien visade att det fanns ett behov av extra sittplatser för personer 

som bor i små boenden. Det framkom även att de flesta uttryckte  

brist på förvaring. I samråd med handledarna från IKEA beslutades 

försäljningspriset till 995 kronor för ett bord och fyra sittmoduler. 

Materialvalet för bordsskivan och sittmodulerna bestämdes till 16 

millimeter tjock MDF. Bordsbenen ska vara tillverkade i lockläkt med 

dimensionen 22 x 45 millimeter. Prisuppskattningen för ett bord och fyra 

sittmoduler är 464 kronor, exklusivt kostnader för beslag, lackering och 

arbetarnas löner. Soffbordet är kvadratiskt med bredden 73,2 centimeter 

och höjden 49 centimeter. Sittmodulerna är också kvadratiska med 

bredden 32 centimeter och höjden 45 centimeter. 

Soffbordet och sittmodulerna ska säljas separat men inneha samma 

namn, Stöde. Soffbordet ska kosta 399 kronor och sittmodulerna ska kosta 

149 kronor styck. Vid paketering kommer paketet med soffbordet ha 

måtten 74,5 x 74,5 x 4,5 centimeter och vikten ungefär 8 kilogram och 

paketet för en sittmodul kommer ha måtten 62,5 x 38 x 9 centimeter och 

vikten 7,9 kilogram. 

Projektets syfte var att skapa sittmöjligheter för små boenden vilket  

har uppnåtts då möbeln erbjuder en till fyra sittplatser. Möbeln 

kombinerar tre användningsområden - soffbord, sittmöjlighet samt 

förvaringsutrymme inuti sittmodulerna. En funktionsmodell byggdes för 

att utföra ett användartest. Efter förbättrande justeringar skapades en 

digital tredimensionell modell enligt projektets mål. Därefter byggdes en 

prototyp utifrån den digitala modellen för att möjliggöra för ytterligare 

iterationer med användartester och utvärderingar. Slutligen utfördes en 

beräkning på soffbordets tipprisk. Detta visade att tippning inträffar när 

en belastning som är större än bordets egenvikt placeras på ett av dess 

hörn. Därmed är samtliga konkreta och verifierbara mål uppfyllda. 
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Bilaga A: Frågeformulär för 
hembesök 

1. Vilka bor i hemmet? (ålder, kön, husdjur) 

2. Hur stor lägenhet har du/ni? (antal kvm, antal rum) 

3. Har ni sekundärutrymme? (balkong, källare, vind, garage) Vilken? 

4. Har du/ni ofta gäster? 

a. Om ja, vart sitter ni och umgås? 

b. Om nej, vad är anledningen? 

5. Har du/ni någon gång behövt prioritera mellan möbler för att 

båda/eller fler inte får plats? 

a. Om ja, vilka möbler stod det mellan och vilken prioritera-

des? 

6. Saknar du/ni någon speciell funktion i hemmet just nu? (förvaring,  

sittplatser, arbetsyta) Vilken? 

7. Upplever du/ni någon gång brist på sittplatser? Exempelvis när 

du/ni har gäster på besök. 

a. Om ja, om det fanns en kombinationsmöbel som erbjöd ex-

tra sittplatser och även hade en annan funktion, vilken 

funktion är du/ni i behov av? 

8. Om du/ni får önska hur många extra sittplatser du/ni vill kunna 

erbjuda i hemmet, hur många skulle det vara? Säg ett antal mellan 

0-20. 

9. Hur mycket skulle du/ni betala för en sådan lösning? 
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Bilaga B: Sammanställning av 
hembesök 
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Bilaga C: Utvärderingsunderlag 
Nedan visas ett exempel på hur poängsättningen för ett kriterium under 

utvärderingsprocessen såg ut. 
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Bilaga D: Frågeformulär för 
användartest 
Skala: 

1 2 3 4 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra 

 

Första intryck av möbeln: 

- Beskriv möbeln med egna ord och dess användningsområden.  

- Vad tror du lådan under bordet har för funktion? 

[Testpersonen ombeds att dra ut lådan för att undersöka den närmare] 

- Vad tycker du om handtagets utformning? 

- Signalerar lådan någon ytterligare funktion? 

- Ser den tillräckligt stabil ut för att sätta sig på? 

[Användarmiljön presenteras av de som ansvarar för användartestet.] 

Dimensioner på möbeln:  

[Testpersonen ombeds sätta sig på sittmodulen] 

- Vad tycker du om höjden på sittmodulen? 1-4 

- Vad tycker du om storleken på sittmodulens sittyta? 1-4 

- Vad tycker du om höjden på bordet? 1-4 

- Vad tycker du om storleken på bordsytan? 1-4 

Förvaringsutrymmet:  

[Testpersonen ombeds lyfta på sitsen] 

- Hur upplever du handtagets utformning? 1-4 

- Hur upplever du förvaringsutrymmet?  

- Vad tycker du om dessa alternativ för uppdelning av utrymmet? 
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Utvärdering av magnet:  

- Placera och dra ut sittmodulen under bordet, beskriv hur det gick, 

1-4 

- Vad kan förbättras för att underlätta momentet? 

- Placera och dra ut sittmodulen under bordet med magnet, beskriv 

hur det gick, 1-4 

- Vad kan förbättras för att underlätta momentet? 

Är det en viktig funktion för dig om sittmodulerna hänger med vid för-

flyttning av bordet? Ja/nej 

Övriga synpunkter? 

Tack för er medverkan 


