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SAMMANFATTNING
Denna rapport behandlar examensarbete utfört för industridesignföretaget Cate & Nelson Design. Företaget
ligger i Eskilstuna och jobbar i huvudsakligen med möbeldesign och inredningsprodukter. Projektgruppens
uppgift har varit att ta fram en ny möbel för företaget och arbetet har omfattat utveckling av hela produkten
från idé till prototyp.
Projektgruppen sökte inspiration och kunskap om möbeldesign genom att studera litteratur, observera aktiva
designers och besöka möbelmässan .
Projektet började med att ett tema för möbeln utarbetades. Att jobba utifrån ett tema är vanligt inom
möbelindustrin och bidrar till en mer konkret utmaning och ökat fokus. I detta arbete blev temat. ”En möbel
som inte kan användas av en person”. Med detta tema att utgå ifrån genererades en mängd koncept varav ett
utvecklades vidare. De nyckel egenskaper som Cate & Nelson Design sökte hos denna nya möbel var
Originalitet, säljbarhet, producerbarhet, kommunicerbarhet, kreativitet och humor. Och detta har
projektgruppen jobbat för att uppnå.
Ett syfte med detta projekt har varit att kombinera formgivning med ingenjörsverktyg för att hitta nya och
annorlunda idéer och lösningar på problem inom möbeldesign. Resultatet blev en unik sittmöbel nmed syftet
att skapa kommunikation mellan användare. Möbeln blir svår att använda ensam på grund dess konstruktion.
Formen är inspirerad av en triangel som balanseras med en vikt.
Produktutvecklingsprocessen har omfattat research, idégenerering, utveckling, konstruktion och förbättring av
produkten. Till detta har även en prototyp tagits fram för att fungera som utvärderingsverktyg. Produkten är
idag klar att produceras och projektgruppen är mycket nöjd med resultatet.

2

Innehåll
INLEDNING ...................................................................................................................................................... 4
SYFTE OCH MÅL ............................................................................................................................................... 5
PROJEKTDIREKTIV............................................................................................................................................ 6
PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................. 7
PROJEKTAVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................. 8
TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER STEG 1................................................................................. 9
PLANERING ............................................................................................................................................................... 9
RESEARCH FÖR STEG 1 ............................................................................................................................................... 10
Besök Stockholms möbelmässa ...................................................................................................................... 10
Litteraturstudier/Internet ............................................................................................................................... 11
Cate & Nelsons produktrang .......................................................................................................................... 12
PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG I STEG 1 ...................................................................................................................... 13
Visuell brainstorming ...................................................................................................................................... 13
Brainstorming: Tvärtom‐metoden .................................................................................................................. 13
Sammansatt brainstorming ............................................................................................................................ 14
Pughs matris ................................................................................................................................................... 15
TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK STEG 1......................................................................................................... 16
IDÉGENERERING TEMA ............................................................................................................................................... 16
En möbel med en (mekanisk) själ. .................................................................................................................. 16
Bad Habits ...................................................................................................................................................... 16
En möbel som inte går att använda ensam. ................................................................................................... 16
Kreativt bord ................................................................................................................................................... 16
Transformerare............................................................................................................................................... 17
VAL AV TEMA .......................................................................................................................................................... 17
Resultat........................................................................................................................................................... 17
IDÉGENERERING KONCEPT .......................................................................................................................................... 18
VAL AV KONCEPT ...................................................................................................................................................... 18
Lista utvalda koncept...................................................................................................................................... 18

Examensarbete, produktutveckling KPP305 ‐ 30 poäng, D‐nivå
IDT, Mälardalenshögskola – INPRE

2008‐11‐14
IDPPOPEXD:08:6

Beslut .............................................................................................................................................................. 20
TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER STEG 2............................................................................... 21
RESEARCH FORM...................................................................................................................................................... 22
RESEARCH FUNKTION ................................................................................................................................................ 23
RESEARCH MATERIAL................................................................................................................................................. 24
Polyeten (PE)................................................................................................................................................... 24
Polypropen (PP) .............................................................................................................................................. 25
Polystyren (PE) ................................................................................................................................................ 26
RESEARCH TILLVERKNINGSMETODER ............................................................................................................................. 27
Rotationsgjutning ........................................................................................................................................... 27
Formsprutning ................................................................................................................................................ 28
Vakuumformning ............................................................................................................................................ 29
PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG FÖR STEG 2 .................................................................................................................. 30
3d‐modellering ............................................................................................................................................... 30
Balanskalkyl/friläggning ................................................................................................................................. 30
FMEA .............................................................................................................................................................. 31
Kostnadskalkyl ................................................................................................................................................ 32
TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK STEG 2......................................................................................................... 34
FORMGIVNING: GENERERING ...................................................................................................................................... 34
Formförslag ”alpha” ....................................................................................................................................... 34
Formförslag ”beta” ......................................................................................................................................... 34
Formförslag ”gamma” .................................................................................................................................... 35
Val av idé ........................................................................................................................................................ 35
FORMGIVNING: 3D‐MODELLERING .............................................................................................................................. 36
VAL AV TILLVERKNINGSMETOD .................................................................................................................................... 37
Utvärdering för rotationsgjutning .................................................................................................................. 37
Utvärdering formsprutning............................................................................................................................. 38
Beslut .............................................................................................................................................................. 38
2

Examensarbete, produktutveckling KPP305 ‐ 30 poäng, D‐nivå
IDT, Mälardalenshögskola – INPRE

2008‐11‐14
IDPPOPEXD:08:6

FÖRSTA KONSTRUKTIONSFÖRSLAGET ............................................................................................................................ 39
KVALITETSSÄKRING ................................................................................................................................................... 40
FMEA .............................................................................................................................................................. 40
Balanskalkyl .................................................................................................................................................... 41
RESULTAT ...................................................................................................................................................... 43
FUNKTION............................................................................................................................................................... 43
ESTETIK .................................................................................................................................................................. 44
TILLVERKNING OCH MATERIAL ..................................................................................................................................... 44
MONTERING ........................................................................................................................................................... 45
ANALYS ......................................................................................................................................................... 46
PROJEKTETS UPPLÄGG ............................................................................................................................................... 46
ANALYS PRODUKT ..................................................................................................................................................... 48
ANALYS PROTOTYP.................................................................................................................................................... 48
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ...................................................................................................... 49
REFERENSER .................................................................................................................................................. 50
TRYCKTA KÄLLOR FÖR KONSTRUKTION........................................................................................................................... 50
TRYCKTA KÄLLOR FÖR INSPIRATION OCH FORMLÄRA......................................................................................................... 50
MUNTLIGA KÄLLOR ................................................................................................................................................... 50
ELEKTRONISKA KÄLLOR .............................................................................................................................................. 51
ÖVRIGA INSPIRATIONSKÄLLOR ..................................................................................................................................... 51

3

Examensarbete, produktutveckling KPP305 ‐ 30 poäng, D‐nivå
IDT, Mälardalenshögskola – INPRE

2008‐11‐14
IDPPOPEXD:08:6

INLEDNING
Denna rapport kommer att avhandla ett examensarbete gjort för Cate & Nelson Design i Eskilstuna. Arbetet är
utfört av två studenter från Mälardalens Högskola med handledning av Cate & Nelson samt Rolf Lövgren. Arbetet
ligger inom ämnet produktutveckling.
Cate & Nelson Design är en designbyrå med inriktning mot möbler och inredning. Att jobba som möbeldesigner
handlar om att jobba för att synas. För att synas behöver man producera något nytt och annorlunda, skapa nya
mervärden eller användningsområden. För att lyckas med detta är det inte ovanligt att andra kunskapsområden
än just form och färg blandas in. Exempelvis så har det producerats möbler med inslag av kemiska effekter,
fysiologiska illusioner eller elektronik. I detta arbete har två studenter med ingenjörs‐ och
produktutvecklingskunskaper arbetat tillsammans med två formgivare/industridesigners för att skapa deras
nästa möbel. I denna rapport kan du läsa om arbetet från problemställning via produktutveckling till färdig
prototyp.

4

Examensarbete, produktutveckling KPP305 ‐ 30 poäng, D‐nivå
IDT, Mälardalenshögskola – INPRE

2008‐11‐14
IDPPOPEXD:08:6

SYFTE OCH MÅL
Det övergripande syftet med detta projekt är att kombinera traditionell formgivning med konstruktörsverktyg för
att ta fram en ny produkt för Cate & Nelson Design. Projektets omfattning sträcker sig över hela
produktutvecklingsprocessen och kommer att innefatta ett motiverat val av tema1 passande
ingenjörsarbete/formgivningsarbete, ett medvetet val av produktkategori och produkt, formgivning av produkt,
kvalitetssäkring, materialval, kostnadskalkyl samt prototypframtagning. Målet med projektet är att skapa en
säljbar och attraktiv produkt som passar in i företagets produktrang och företagsprofil. Som mål ska också en
funktionell och estetiskt presenterbar prototyp tillverkas.

1

Att arbeta utifrån ett tema är vanligt inom möbelindustrin, exempel på typiska möbelteman kan vara compact
living, möbler med minimal tillverkningskostnad, recycle design etc. Syftet med att jobba inom ett tema är att få
ett fokus, kunna sätta upp mål och öka kreativiteten.
5
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PROJEKTDIREKTIV
Inledningsvis gavs av Cate & Nelson (C&N från och med nu) ett antal direktiv för projektet som skulle rama in
dess omfattning, begränsningar samt vilka resurser som fanns att tillgå inom företaget. Detta förmedlades i
praktiken muntligt under det första officiella mötet.
•

Produkten skall vara en möbel.

•

Projektet ska omfatta utveckling av hela produkten.

•

Projektet ska mynna ut i en presentabel och fungerande prototyp, möbelns storlek och komplexitet ska
vara anpassat för detta

•

C&N kommer under projektet att fungera som ett utvärderingsverktyg gällande form och idé.

•

Alla frågor gällande, material, konstruktion och tillverkningsmetod är förlagt på projektgruppen att
utreda.

•

C&N kommer att hjälpa till med relevant litteratur under projektet.

•

C&N kommer inte att bekosta utvecklingen av prototypen utan rekommenderar att söka sponsorer på
egen hand.
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PROBLEMFORMULERING
C&N söker ett nytt tema för denna nya produkt. Temat ska främja produktegenskaperna originalitet,
producerbarhet, kommunicerbarhet, säljbarhet, kreativitet och humor. Ett effektivt verktyg för val av detta ska
utses och ett tema ska väljas.
Ett val av produktkategori och produkt behöver utföras. Målet med detta är att hitta ett koncept som kan
utvecklas till en produkt passande uppdragets omfattning och Cate & Nelson som företag. Valet ska kunna
motiveras och godkännas av Cate & Nelson.
Formgivningen av produkten kommer att vara en mycket viktig faktor för resultatet. Ett formspråk ska tas fram
som passar Cate & Nelson och som samtidigt är unikt på marknaden. Ingenjörskunskaper skall utnyttjas för att ge
produkten en högre grad av originalitet och producerbarhet. Ett motiverat val av tillverkningsmetod och material
för produkten ska göras.
Kvalitetssäkring av produkten skall utföras och innefatta funktionsanalys, feleffektanalys samt kostnadskalkyl för
försäkring om producerbarhet.
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PROJEKTAVGRÄNSNINGAR
Projektet skall resultera i en teoretisk produkt med komplett ritning, materialspecifikation, tillverkningsmetod
och kostnadsuppskattning. Projektet skall även resultera i en funktionell prototyp av produkten. Syftet med
denna prototyp är att ge C&N bästa möjlighet till utvärdering av produkten innan den kan säljas, detta är en
metod som är praxis på företaget. Prototypen behöver inte konstrueras i samma material eller med samma
tillverkningsmetod som specificerats för den teoretiska produkten men ska vara tillräckligt realistisk för att kunna
fungera som ett bra hjälpmedel för utvärdering.
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TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER STEG 1
Projektet delas in i två steg (1 och 2). Steg 1 ska resultera i ett tema och ett val av produkt för projektet. Steg 2
ska sedan avhandla utvecklingsarbetet av produkten som ska resultera i den färdiga produkten. Syftet med
denna uppdelning är att göra rapporten mer kronologiskt riktig då resultatet av steg 1 blir nödvändigt för
planering av steg 2, följaktligen behövs exempelvis två avsnitt gällande teoretisk bakgrund och lösningsmetod då
denna planering i praktiken genomförs två gånger under arbetet.

PLANERING
Ett grovt Gantt‐schema utarbetas (se bilaga 2: projektplan) Ett schema över projektets uppgifter och lämpliga
verktyg för problemlösning i steg 1 framställs även som följer:

Processteg

Verktyg för problemlösning

Tema

Inspiration/generering: Forskning i designhistoria och
nutida design, brainstorming, dialog med företaget.
Utvärdering/val: Pughs matris, dialog med företaget

Produktval

Lämpliga kategorier: Analys av företagets
produktrang, brainstorming och kreativa övningar
kring valt tema.
Utvärdering: Företaget ska fungera som
utvärderingsverktyg för detta processteg.
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RESEARCH FÖR STEG 1
Syftet med ett tema är att ge designern en utmaning, en arbetsram och något att inspireras av. Att börja fundera
på möbler, eller produkter i allmänhet, utan något som helst syfte eller inriktning i åtanke skulle troligen
resultera i en mängd svårjämförbara idéer utan samhörighet och med få möjligheter till hybridförbättringar2

BESÖK STOCKHOLMS MÖBELMÄSSA
Ett bra sätt att snabbt få en inblick i nutida möbeldesign och tillverkningsmetoder var att besöka den årliga
möbelmässan i Stockholm. Projektgruppen närvarade tillsammans med C&N, som även ställde ut, under en
heldag. Under besöket diskuterades konstruktion och formgivning med flertalet utställande företag. Resultatet
av besöket kan beskrivas som kraftfullt men diffust. En slags övergripande aha‐upplevelse av vad som är
kommersiellt funktionellt och vedertaget. Ny kunskap om smarta detaljlösningar på konstruktioner, nya material
och användningsområden inhämtades information kring. En annan viktig lärdom av besöket var viss kännedom
om idéer och koncept som redan blivit gjorda som då alltså blir inaktuella att utveckla vidare för detta projekt.
Mässan visade också på skillnaderna mellan framgångsrikt massproducerade möbler och framgångsrika
småskaliga produktioner åt det mer kreativa hållet som snarare drog ögonen åt formgivaren än möbelns
funktion i sig. Då syftet med detta projekt var att skapa en möbel åt ett litet företag som söker exponering av
form och kreativitet valdes att lägga den mesta koncentrationen på den senare kategorin möbler.

Bilder från Stockholms möbelmässa 2008

2

Med ordet hybridförbättringar menas en förbättring som kommer utav en korsning mellan två liknande idéer.
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LITTERATURSTUDIER/INTERNET
För att komplettera de nya kunskaperna kring nutida design valdes att inhämta liknande information om
designhistoria. Syftet med detta var att på samma sätt som under mässan få kunskap kring materialanvändning,
konstruktionslösningar, estetiska uttryck och lyckade projekt. Resultatet av studierna blev nya tankar om teman
och material och att en handfull av våra lösa idéer, som än så länge bara fanns i huvudet, visade sig vara plagiat.
Under diskussioner med företaget angående bra formgivning och intressanta möbler blev projektgruppen även
ombedda att göra en del research kring formgivare som C&N själva tyckte visade på mycket god design. Syftet
med detta var att projektdeltagarna skulle få en bättre inblick i vad som kan göra en produkt unik och
väldesignad i motsats till vad som gör att en designer kan försvinna i mängden och aldrig bli uppmärksammad.
Två samtida produktdesigners studerades; Patricia Urquiola och Karim Rashid.

Patricia Urquiola: ”Antibodi”

Karim Rashid: ”Sofa One”
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CATE & NELSONS PRODUKTRANG
Cate & Nelson har en ännu ganska liten produktrang, med ett blandat urval av möbler med en ren men ändå lite
osvensk stil gemensamt. (exempelvis lite användning av trämaterial) Material som aluminium och tyg används
flitigt tillsammans. De vanligaste tillverkningsmetoderna som använts är bockning och skärning.

”OZ” designad av Cate & Nelson

12

Examensarbete, produktutveckling KPP305 ‐ 30 poäng, D‐nivå
IDT, Mälardalenshögskola – INPRE

2008‐11‐14
IDPPOPEXD:08:6

PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG I STEG 1
Nedan följer en enkel förklaring till de olika produktutvecklingsverktygen som använts under steg 1

VISUELL BRAINSTORMING
Brainstorm är ett sätt att ensam eller i grupp skapa ett ocensurerat brus av idéer och information som genom
associationer kan omvandlas till idéer eller förbättringar av befintliga idéer. Med visuell brainstorming menas
vanlig brainstorming men med penna och papper som bas för kommunikation snarare än tal. I detta projekt har
skisser varit ett extra viktigt media pågrund av att den ena hälften av företaget är spansk och att vi alla har varit
entusiastiska skissare.

BRAINSTORMING: TVÄRTOM‐METODEN
Tvärtom metoden är en variant på brainstorming, skillnaden är att deltagare i workshopen skall tänka tvärtom.
Metoden hjälper deltagarna att betrakta problemen från en annan synvinkel, vilket oftast leder till nya lösningar,
eller idéer.
Exempel på tvärtom metoden:
Problem

Dåligt med kunder i en butik, hur ska vi få fler
kunder?

Frågeställning

Hur ska vi bli av med kunder?

Brainstorming/Svar på frågeställningen som gruppen
kommer fram till

Inga skyltar
Lunchstängt
Vi prismärker inte
Vi vänder rulltrapporna
Vi ser inte kunderna
Vi släcker varannan lampa i hallen

Nästa steg översätts och värderas resultatet
Exempel: ”VI släcker varannan lampa i hallen” kan översättas med ”Belysningen är viktig”. Nu återstår
värderingen då man ställer frågan, ”Har vi fel belysning i hallen?”.
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SAMMANSATT BRAINSTORMING
Metoden skiljer sig inte mycket från de vanliga brainstormingmetoderna. Skillnaden är att gruppen brainstormar
i två olika spalter, sedan sätts två ord ihop från respektive spalt. Gruppen skall slutligen brainstorma kring orden
som har tagits fram med hjälp av första steget. Om personerna exempelvis vill brainstorma kring en ny möbel, så
skall brainstormingen i detta steg baseras på dubbelorden som har tagits fram. Metoden resulterar i galna och
roliga idéer.
Exempel på sammansatt brainstorming:
Steg 1
Brainstorma kring ”badanka”

Brainstorma kring ”stol”

Gul

Ryggstöd

Vatten

Ergonomi

Mjuk

Trä

Rolig

Ben

Rund

Bekväm

Steg 2
I detta steg sätts orden ihop från respektive spalt, och sedan sker en brainstorming kring en ny möbel baserad på
orden.
Exempelvis används orden ”Vatten‐Ergonomi”, här skall gruppen brainstorma kring en möbelidé med
nyckelorden ergonomi och vatten.
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PUGHS MATRIS
Ett enkelt men kraftfullt verktyg för att göra det logiskt bästa valet mellan ett antal alternativ. Metoden bygger
på en matris som skapas genom att alla alternativ listade i det horisontella ledet värderas (exempelvis 1‐5) efter
huruvida de uppfyller de egenskaper som eftertraktas (listade i det lodräta ledet).

Ex.

Problem: Jag är mycket törstig, vad ska jag göra?

Strunta i det

Drick vatten

Drick läsk

Ekonomisk fördel

5

5

2

Törstsläckning(1,5)

0

5

4

Njutning(1,5)

0

3

5

Poäng

5

17

15,5

Förutsatt att de listade egenskaperna är de ända relevanta för den törstige så är det logiska beslutet att dricka
vatten. Har de olika egenskaperna inbördes olika mycket värde kan en värdeökning i form av en påhittad faktor
läggas till (syns inom parentes ovan).
Denna metod är väldigt enkel att applicera vid olika beslutstaganden så länge de värderade egenskaperna kan
definieras någorlunda säkert.
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TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK STEG 1
Med hjälp av den research som gjorts under föregående fas påbörjades arbetet att generera och utvärdera ett
vinnande tema och en slutlig idé på produkt.

IDÉGENERERING TEMA
Idégenereringen av tema pågick under två dagar och innefattade att samla in och skriva ner idéer som kommit
fram under researchfasen men också att komma fram med nya förslag. Brainstormingsessionerna fortlöpte både
individuellt, av projektdeltagarna tillsammans och i grupp med C&N
5 stycken intressanta och utmanande teman kvalificerade sig till finaluttagningen.

EN MÖBEL MED EN (MEKANISK) SJÄL.
Detta tema skulle utmana oss att skapa en möbel som på något sätt agerade med personen som använde den.
Möbelns agerande skulle på ett humoristiskt sätt visa en slags personlighet. Exempelvis kunde det vara en
hallklädhängare som när man hängde sin jacka på den såg ut att titta upp och kanske bli glad. Ett annat exempel
skulle kunna vara en stol som erbjuder användaren ett extra litet sidbord endast när någon sitter på stolen.

BAD HABITS
Temat som visar på människors dåliga vanor. Möbeln skulle på något sätt stödja eller motarbeta en dålig vana.
Exempelvis en stol som inte går att vicka på, alternativt en stol som är gjord för att man som användare lättare
ska kunna vicka på den (detta koncept hittades genomfört av en annan produktdesigner).

EN MÖBEL SOM INTE GÅR ATT ANVÄNDA ENSAM.
Vi gör ett försök att skapa en möbel som kräver en eller flera medpartners för att användas. Syftet med en sådan
möbel skulle vara att öka (kräva) kommunikationen runt möbeln och på det viset få fler människor att mötas.

KREATIVT BORD
Frågan vi ställer oss är ”Vad är ett kreativt bord?” kan vi utveckla det perfekta bordet för kreativt användande.
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TRANSFORMERARE
En möbel som går att variera (transformera) för olika användningsområden. Exempelvis ett bord som kan bli en
stol. Detta tema är vanligt idag men är fortfarande mycket framgångsrikt p.g.a. de funktionella fördelarna.

VAL AV TEMA
Det bästa temat att jobba mot ska främja produktegenskaperna originalitet, producerbarhet, kommunicerbarhet,
säljbarhet och humor. Med producerbarhet menas produktens komplexitet gentemot projektets resurser att
realisera den både som prototyp och i framtiden som en riktig möbel. Med kommunicerbarhet menas
svårigheten med att förmedla temat eller tanken med produkten till marknaden, med fördel ska marknaden lätt
kunna förstå idén med produkten och tycka att den är väsentlig och intressant.
För att göra en så objektiv jämförelse som möjligt utnyttjades Pughs matris (se sid. 15). Matrisen togs fram
tillsammans med företaget och de olika egenskaperna diskuterades. Resultatet av tabellen kan ses nedan

Själ

Habit

Ensam

Bord

Trans

Originalitet(1,5)

5(7,5)

4(6)

5(7,5)

4(6)

2(3)

Producerbarhet(1,5)

2(3)

4(6)

4(6)

3(4,5)

3(4,5)

Kommunicerbarhet

4

5

4

5

5

Säljbarhet

3

3

4

5

5

Humor

5

5

5

3

3

22,5

25

26,5

24,5

20,5

Originalitet och producerbarhet ansågs lite viktigare än de andra egenskaperna och gavs en faktor på 1,5
vardera.

RESULTAT
Resultatet av utvärderingen blev att temat ”En möbel som inte går att använda ensam” fick flest poäng. Dock så
var det överlag ganska jämt och under mötet beslutades det att projektet skulle till en början utveckla koncept
både för temat ”Ensam” och för det näst bästa alternativet ”Habit”. Detta för att inte gå miste om eventuella
framtida idéer på produkter men samtidigt rikta koncentrationen mot så få teman som möjligt.
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IDÉGENERERING KONCEPT
Idégenereringen av en mängd koncept började och fortlöpte under ca två veckors tid. Som metod användes
visuell brainstorming och utfördes tillsammans av båda projektarbetare. För att inte vidareutveckla ofrivilligt
plagierade idéer användes sökningar på internet som första utsållningsmetod successivt. De tidigare
studiebesöken och researchperioderna visade sig vara mycket värdefulla för kreativiteten. Material från
idégenereringen som visualiserats kan ses under bilaga 4: skisser
Idéerna och skisserna gicks igenom och diskuterades projektarbetarna emellan och ett antal valdes ut som de
mest konceptuella och intressanta. Nya lite bättre skisser togs fram för att ha som diskussionsunderlag under
utvärderingen tillsammans med C&N.

VAL AV KONCEPT
Valet av koncept att utveckla vidare från denna punkt gjordes genom ett möte med C&N. De kriterier som
bedömdes var huruvida produkten kunde realiseras, fungera i mässor och generellt passa in som en produkt
bredvid deras övriga sortiment.

LISTA UTVALDA KONCEPT
Den första idén var stolen med armstöd som sjunker ner och blir ett med sitsen när någon sätter sig på dem.
Konceptet kom ur temat ”Bad habits”. Den mänskliga vanan för en del att sitta på armstöd förutses och gör
möbeln intressant. Idén sågs som mycket bra och kommersiellt gångbar men med vissa problem: mekaniken kan
bli svår att få väl fungerande på en prototyp, som dessutom kunde den ganska säkert bli kostsam att ta fram då
prototypens verklighetsförankring är mycket viktig för projektets helhet och därmed behöver fungera korrekt.

Idé rörliga armstöd
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Den andra idén var en rund sittmöbel med en avrundad botten, mycket svår att sitta ensam på och ganska
intressant och kul produkt att ställa på ex. ett företag. Produkten kom ur temat ”En möbel som inte går att
använda ensam”, och syftet med denna var att göra två personer delaktig i samma utmaning även om de inte
känner varandra och där igenom få människor att kommunicera och mötas. Problemet med denna var att det var
lite svårt att se hur den skulle konstrueras samt ifall den tänkta balanseringsidén skulle fungera i verkligheten.

Idé rund balans
Den tredje idén var ytterligare en möbel som ursprungligen kommit ur temat ”En möbel som inte går att sitta
själv på” men denna kunde mer sägas tillhöra ett nytt tema kallat ”Möbler som är roligare när användes av flera
och samtidigt medger ofrivillig kommunikation” Möbeln är en ganska stor flersitsmöbel som förändras beroende
hur många som sitter på den” Tanken med idén var att möbelns 8 olika sittplatser skulle regleras i höjdled
beroende på belastningsvikt. Luftkanaler inuti möbeln skulle fördela luften under de olika platserna vilket
resulterar i att möbeln ser helt olika ut beroende på vilka som använder den och hur. Vissa platser får armstöd,
andra inte. Problemet med denna var mestadels överskriden budget för prototypframtagning, och
svårkommunicerad idé. Dock hade den säkert kunnat blivit objekt för media och mässor.

Idé flersits‐kommunikation
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BESLUT
C&N var nöjda med våra idéer och såg fram emot att se oss utveckla den runda möbeln med avrundad botten
och vi fick i uppdrag att göra research på hur man på bästa sätt kan återskapa den som prototyp samt att
fortsätta med utvecklingen av konceptets estetiska och tekniska delar. Projektdeltagarna var mycket nöjda över
beslutet.
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TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER STEG 2
Utifrån resultatet i steg 1 ska en lösningsmetod för steg 2 utarbetas. Ett schema över uppgifter och lämpliga
lösningsmetoder i steg 2 framställs:
Processteg

Formgivning

Verktyg för problemlösning

Inspiration/generering: Litteraturstudier, skissning,
workshops
Utvärdering: 3D‐modellering av koncepten. Diskussion
med företaget, Pughs matris.
Research: Internet, studier av liknande produkter,
research om material och tillverkningsmetoder
Val av material och tillverkningsmetod
Utvärdering: Pughs matris, diskussion med C&N samt
svenska designrådet.
Kvalitetssäkring

Ballanskalkyl: Göra en kalkyl på balansfunktionen och
kontrollera med expert.
FMEA: Enligt befintlig modell
Kostnadskalkyl: Enligt befintlig modell för
uppskattning
Provpresentation: provpresentation för externa
företag för värdefull feedback

Prototypframtagning

Val av eventuella substitut för material och
tillverkningsmetod: Research, studiebesök
Tillverkning: Planering med verkstadsansvarig
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RESEARCH FORM
Syftet med denna research är att titta mycket på produkter med tilldragande färger, material och former och
sedan analysera vad projektets produkt bör ha för uttryck och detaljer för att fungera så bra som möjligt på det
estetiska planet. Research‐sessionerna har fokuserat kring böcker och bilder från internet.

Projektarbetarna studerade diverse designers tidigare verk och nutidens populära former för att finna vidare
inspiration för möbeln. Designers som skapar annorlunda verk studerades mestadels under denna fas. Till detta
användes internet och diverse böcker från C&N’s bibliotek (Se avsnitt Tryckta källor för inspiration och formlära
under kapitel referenser). En mängd av organiskt formade möbler med intressanta färger och vinklar granskades
genom att projektarbetarna försökte att inringa tanken bakom möblerna, samt budskapet som designern försökt
förmedla samt på vilket sätt detta har gjorts.
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RESEARCH FUNKTION
Benchmarking gjordes för att hitta produkter med liknande lösning på viktbalanseringsproblemet. Som
hjälpmedel för detta utnyttjades i huvudsak internet. Ur benchmarkingen ficks ett fynd beskrivet nedan.

Fig. Balanserande pingvin – okänd tillverkare

Fig. Illus. Viktplacering

En gammal leksak hittades med liknande egenskap som projektgruppen eftersökte. Leksaken balanserar sig
stående med hjälp av en vikt som är placerad i den undre delen av kroppen (se bilder ovan). Den undre delen av
detaljen väger därmed mer än den övre. Produkten tippar alltid tillbaka till sin ursprungliga position även om det
för ögat ser ut att den inte borde kunna det.
En balansräkning på denna funktion skall tas fram, därefter skall egenskapen testas och implementeras i
prototypen.
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RESEARCH MATERIAL
Research och fakta om vanliga material för plasttillverkning gjordes för att få en grundläggande idé om vilka
material som kan bli aktuella för produktens tillverkning.

POLYETEN (PE)
Polyeten PE är en delkristalin termoplast, Plasten används i väldigt många industrier, och vi människor kommer i
kontakt med den vardagligen. Polyeten är den plast som används mest av alla plaster på grund av sin
mångsidighet. PE kan vara både hård och mjuk i både enkla och komplicerade former.
Polyeten finns i två huvudtyper, HDPE och LDPE. HDPE står för Hight Density Polyethene och framställs vid lågt
tryck, detta gör att polymerkedjorna bildas till raka kedjor. Kedjorna packar sig sedan tätt samman och plasten
blir styv. HDPE används till exempel för leksaker, dunkar men även mjuka produkter som plastpåsar.
Low Density Polyethene tillverkas däremot vid högt tryck, molekylerna rör sig mycket pga. hög energi, detta
medför att polymerkedjorna inte lägger sig nära varandra, därmed blir LDPE mjukt och lämpar sig för att göra
exempelvis förpackningsfilmer, påsar, säckar och kassar.
Fördelar

Nackdelar

Hög slaghålighet

Går ej att limma

Svetsbar
Goda elektriska egenskaper

Ej tålig mot höga temperaturer

Goda kemiska egenskaper
Goda dielektriska egenskaper
Tar inte upp någon fukt
Låg friktionskoefficient

Ej beständigt mot oxiderande syror och halogener
Känslig mot spänningskorrosion
Bygger lätt upp statisk elektricitet

Exempel på användningsområden
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POLYPROPEN (PP)
Polypropen är en termoplast som används väldigt mycket i industrin idag. Polypropen kan anpassas till många
tillverkningsmetoder, därmed så används polyproben för tillverkning av många olika kategorier av produkter
inom livsmedel, elektronik, medicinteknik, kontors och skolmaterial.

Fördelar

Nackdelar

Miljövänlig

Brinner utan tillsatser
Blir spröd vid kyla (‐20°C)
Går ej att limma

Låg pris
Låg densitet (0,92)
Hög utmattningshållsfastighet
Bra kemikalieresistans
Goda dielektriska egenskaper
Styvare än HDPE och bättre mekaniska ‐ egenskaper
vid höga temperaturer än HDPE.

Dålig UV‐beständighet (om ej stabiliserad)
Svår att böja och omforma
Tål ej oxiderande syror

Svetsbar

Exempel på användningsområden
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POLYSTYREN (PS)

Polystyren är en av de mest använda plasterna och ingår i styrenplastgruppen. Plasten används oftast till
vakuumformade produkter. De vanligaste styrenplasterna är Styren‐Butadien (SB) och Akrylnitril‐Butadien‐
Styren (ABS). Materialet används främst vid inom skylt och reklam, displayer och duschväggar.

Fördelar

Nackdelar

God styvhet
Goda egenskaper för screentryck
Goda optiska egenskaper
Lätt att varmforma

Känslig mot både kyla och solljus
Begränsad slagtålighet
Låg mjukningstemperatur
Låg resistens mot oljor och lösningsmedel

Låg vattenabsorption
Goda dielektriska egenskaper

Exempel på användningsområden
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RESEARCH TILLVERKNINGSMETODER
Research på ett antal tillverkningsmetoder som vanligen används inom plastproduktindustrin.

ROTATIONSGJUTNING
Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod för plast, metoden lämpar sig speciellt för större detaljer med
håligheter. Exempel på vanliga produkter som rotationsgjuts är kanoter, sopptunnor etc.
Vid rotationsgjutning fylls polyetenpulver i rotationsverktygen i beräknad mängd beroende på detaljens storlek
och tjocklek. Därefter roteras verktyget i två axlar under värme. Ugnsluften hettar upp polyetenpulvret som
smälter till ett homogent lager på verktygets insida. Verktyget kyls ner i en kylkammare tills plastdetaljen
krymper och lossnar från verktyget. Slutligen delas verktyget och detaljen plockas ut för efterbearbetning.
Verktyg som används vid rotationsgjutning är tillverkat av stålplåt eller aluminium och kostar ofta mindre än vad
ett verktyg för formblåsning eller formsprutning gör.
Rotationsgjutning konkurrerar idag med tillverkningsmetoder som formsprutning och vakuumformning, detta
eftersom metoden vid mindre produktionsserier kan bli mer ekonomisk.

Exempel på användningsområden
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FORMSPRUTNING

Formsprutning är en tillverkningsmetod för framförallt olika termoplast detaljer. Tekniken används till
framtagning av enkla och komplexa former av plastdetaljer, exempel på dessa är sängar, mellanväggar, skåp,
lister och avskärmningar.
Genom uppvärmning smälter plastmaterial som därefter sprutas in i ett verktyg som är monterat i en
formsprutningsmaskin. Verktyget är en låst form som håller en låg temperatur vilket leder till att plastmaterialet
stelnar. Detaljen kyls av tills det är så formstabilt, därefter tas den ut antingen manuellt eller automatiskt.
Tillverkningstiden kan variera från en sekund till ett par minuter beroende på detaljtjocklek och kvalitetskrav.
Vikten på plastämnet kan variera från några få mikrogram upp till över 30 kg. Formsprutade detaljer brukar inte
efterbearbetas.
Exempel på användningsområden
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VAKUUMFORMNING

Vakuumformning är en snabb, kostnadseffektiv tillverkningsmetod som anpassar sig väl för produkter i stora
såväl som små serier. Plasten mjuknar och blir formbar vid uppvärmning. Plastdetaljen placeras i ett specialgjort
verktyg som därefter med hjälp av vakuum formas efter verktygens struktur. Efter avkylning tas produkten ut
och är sedan klar för efterbearbetning.
Exempel på användningsområden
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PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG FÖR STEG 2
Följande produktutvecklingsverktyg har utnyttjats under steg 2 för formgivning, materialval, val av
tillverkningsmetod, kvalitetssäkring och planering av prototypframtagning.

3D‐MODELLERING
3D‐modellering har varit ett viktigt verktyg för utvärdering av dimensioner och material/färgkombinationer. Till
skillnad från vanliga skisser kan ett koncept testas i olika miljöer och med människor runt omkring som referens.
När en form beslutats kan flera versioner lätt skapas på ett tidseffektivt sätt.
Programvaran som använts i projektet har varit 3D Studio MAX tillsammans med Adobe Photoshop CS3.

BALANSKALKYL/FRILÄGGNING
Balanskalkylen som gjorts är anpassad för produkten och följer grundläggande principer för mekanik och
friläggning. Kalkylens bevisstyrka ska kontrolleras av lämplig expert.
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FMEA
Feleffektanalys enligt vedertagen modell. De flesta produkter har brister och problem som användaren hittar när
produkten är relativt färsk och obeprövad på marknaden, man pratar om barnsjukdomar. Syftet med en FMEA är
att sammanställa en lista med problem som kan kopplas till produktionen eller utformningen av produkten för
att sedan försöka åtgärda dessa innan produktionen tar vid.
Att följa en FMEA‐tabell tvingar produktutvecklaren att gå till botten med problemen och därigenom lättare
kunna komma fram med lösningar. Nedan förklaras hur man når botten på problemen (urskiljer orsaken till
problemen).
Följande frågor ställs gällande alla tänkbara problem som kan komma ur användandet av produkten:

Vilken komponent och vilken av dess funktioner rör problemet?
Vad händer med komponenten vilket vi vill motverka?
Varför händer detta?
Vad medför detta för konsekvenser för funktionen?
Hur ofta kan detta tänkas hända? (värderas 1‐10)
Hur alvarlig är händelsen för produktens funktionalitet? (1‐10)
Hur stor är risken att problemet upptäcks innan skadan är skedd? (1‐10)

Dessa värden multipliceras med varandra för att få fram ett nytt värde som ska symbolissera alvarlighetsgraden
av problemet. Det som eftersträvas är att minska denna produkt (värde). Detta kan då göras genom att förbättra
någon av de tidigare faktorerna vilket leder oss att tänka i rätt banor för problemlösningen. När en konkret
åtgärd är utförd för att förbättra alvarlighetsgraden på problemet görs en ny värdering. Den nya produkten
(värdet) kan sedan jämföras med den föregående för exempelvis prioriteringsfrågor.
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KOSTNADSKALKYL
Modellen för kostnadsuppskattning i detta projekt har beaktat kostnad för framtagning av verktyg,
tillverkningskostnad/enhet exkl. verktyg och material, materialkostnad och monteringskostnad. Uppgifter för
detta har fåtts via kontakt med potentiella leverantörer och branschkunniga.
Framtagning av verktyg för gjutning

Ca 150 000 kr
Ca 1000 kr.

Tillverkningskostnad/enhet
Ca 115 kr

För framtagning av topp‐platta används standard MDF
skiva, 22x1220x2440 mm, 230 kr.
Med skivans storlek är det möjligt att tillverka två plattor
(120 cm), priset för en platta blir
Ca 100 kr

För framtagning av botten‐plattan används MDF
6x1220x2440 mm, 612 kr.
Med skivans storlek är det möjligt att tillverka ca 5 st
botten plattor (56 cm), priset för en platta blir
Ca 26 kr

För framtagning av fyra rund stav används en rund
standard stav 27x1000 mm furu.
Med stavens längd kan 4 st. runda stavar tillverkas.
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Övriga materialkostnader:
Lack, skruvar, filtar, cement

Uppskattas till cirka 1100 kr

Monteringskostnad:
Uppskattad monteringstid (tim): 3
Totalpriset är beräknat på en tim kostnad av 500 kr/tim

3x500 = 1500 kr

Kostnad för framtagning av en möbel ex. verktygskostnad

1000 + 115 + 100 + 26 + 1100 + 1500 = 3 841 kr

Uppskattad tillverkningskostnad per möbel vid
serietillverkning av 20 enheter inkl. verktyg

(150 000 + 1000 + 115 + 100 + 26 + 1100 +
1500)/20 = 7695,5 kr
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TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK STEG 2
Utnyttjandet av de metoder och teori som presenterats under föregående kapitel kan läsas i detta kapitel.

FORMGIVNING: GENERERING
Formgivningsarbetet gick till i form av workshops med visuell brainstorming som huvudmetod för generering. Att
skapa en möbel med budskap som inspirerar människor sattes som högsta önskemål. Kreativitet, kommunikation
och synlighet var tre viktiga faktorer som blev mer intressanta i den här fasen. Efter färg och formstudierna blev
det klart att möbeln skulle bära på en stark karaktär, detta med hjälp av annorlunda form samt utstickande
färger. Projektgruppen vill därmed skapa en möbel som är unik samt drar åt sig mycket uppmärksamhet.
Nedan visas ett axplock av varianter på koncept som gått vidare för utvärdering.

FORMFÖRSLAG ”ALPHA”
Ett visualiserat förslag på en idé som varit med i tankarna om
produkten redan från början. En så enkel och ren form som
möjligt med endast 2 eller maximalt 3 olika material/färger.
Stilen hör till kategorin ”less is more”, med enfärgade
organiska ytor som inspirerats mycket utav studierna kring
kända formgivare. Idéer om att toppen kunde täckas med ett
enfärgat filttyg kom upp.

FORMFÖRSLAG ”BETA”
En hårdare plastyta som ovandel följt av en tjock
skumgummidel som mellanskikt gör möbeln hård men
ändå mjuk och lite svampaktig. Syftet med idén var att
göra möbeln ännu lite mer intressant genom att ge den
en egenskap som kanske vid första ögonkastet inte syns,
nämligen att den både vickar och deformeras.

34

Examensarbete, produktutveckling KPP305 ‐ 30 poäng, D‐nivå
IDT, Mälardalenshögskola – INPRE

2008‐11‐14
IDPPOPEXD:08:6

FORMFÖRSLAG ”GAMMA”
En av de mer extrema idéerna, tanken med denna form var
mer åt det konstnärliga hållet och att den skulle synas så
mycket som möjligt. Istället för att förse användaren med
en mjuk sittplats på stabil bas erbjuds här en hård sittplats
på en instabil mjuk bas.

VAL AV IDÉ
Genom en workshop tillsammans med C&N valdes formförslag ”alpha” till det koncept att fortsätta utveckla
vidare. Formen och stilen var nu bestämd och vad som återstod av formstudierna var att skapa bättre material
för optimal utvärdering. Detta gjordes genom 3D‐modellering av ett antal varianter på idé ”alpha”
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FORMGIVNING: 3D‐MODELLERING
Olika varianter på konceptet 3d‐modellerades. Scener med människor plockades in för att få så verklighetstrogna
bilder som möjligt. Syftet med detta var helt och hållet att få en bättre känsla för produktens form och utseende.
Nedan visas några modellerade varianter. Fler av dessa kan ses under bilaga 6: konceptrenderingar
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VAL AV TILLVERKNINGSMETOD
De olika tillverkningsmetoderna som studerats under researchfasen analyserades och diskuterades mellan
projektdeltagarna. Toppen skulle billigast och enklast göras separat av exempelvis MDF. Botten dock var tvungen
att antingen maskinellt konstrueras i plast eller byggas för hand i exempelvis någon lämplig metal/trä.
Handbygge gick bort av ekonomiska skäl så leverantörer av plastdetaljer inom de olika tillverkningsmetoderna
kontaktades för råd och uppgifter om pris.

UTVÄRDERING FÖR ROTATIONSGJUTNING
Rotationsgjutning kändes från början som det troligaste valet på grund av de ekonomiska fördelarna och
möjligheterna till enklare modifiering av verktyget. Vi konstruerade en enkel CAD‐fil på en detalj som eventuellt
skulle kunna rotationsgjutas. Vid kontakt med ett företag i småland (Rotationsplast AB) fick vi uppgifter om att
vår produkts dimensionering var möjlig att producera med deras medel. Framtagning av verktyget för gjutning
skulle kosta mellan 100 000 och 150 000 men kunde även produceras av extern part. Gjutningen skulle sedan
kunna genomföras för en kostnad mellan 600 och 1000 kronor per kopia. Materialet som användes var PE‐plast
vilket även kunde infärgas i önskad kulör med bra ytfinish.

Rotationsgjuten form (CAD)
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UTVÄRDERING FORMSPRUTNING
Genom kontakt med ett företag inom formsprutning (Mälarplast AB) erhölls uppgifter om denna
tillverkningsmetods möjligheter. En annan CAD‐fil skapades som var mer anpassad för formsprutning, till skillnad
från den rotationsgjutna formen. Detaljen bedömdes av Mälarplast som för stor för deras produktion och att
verktyget skulle bli mycket kostsamt att ta fram i allmänhet. Denna metod av tillverkning skulle endast bli aktuell
i enorma serier vilket inte var fallet för denna produkt.

Förslag på formsprutad form (CAD)

BESLUT
Beslutet om tillverkningsmetod föll på rotationsgjutning med motiveringen att det är den enda rimliga metod för
att maskinellt producera möbeln i en liten serie. Materialet den blir i då, ‐ PE‐plast, klarar dessutom de krav som
ställts på materialet i kravspecifikationen (se bilaga 3:kravspecifikation).
En fungerande konstruktion utifrån den rotationsgjutna formen ska nu arbetas fram.
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FÖRSTA KONSTRUKTIONSFÖRSLAGET
Ett förslag på konstruktion utifrån den rotationsgjutna solida kroppen utvecklades. De riktlinjer som
projektgruppen jobbat efter har varit att skapa den så enkelt och billigt som möjligt med vanliga material med
standardiserade mått. Till detta förslag användes 6 mm MDF för toppendelen och en rundstav med diameter 60
mm som stöd. Konstruktionen skapades med CAD och ska senare kvalitetssäkras.

1.

Topp‐platta av 6 mm MDF (Standard).
Diameter: 1200 mm

2.

Stöd av 261 mm lång, rundstav: furu,
Diameter: 27 mm (Standard)

3.

Bottenplatta (konisk) av 22 mm MDF
(standard).Diameter 1: 568 mm,
Diameter 2: 517 mm

4.

Rotationsgjuten form av Polyeten,
valbar tjocklek (ca 5 mm)

fig. konstruktionsförslag 1

Utrymmet nedanför bottenplattan fylls med lämpligt material för vikt (exempelvis sand/cement el liknande) för
att ge möbeln egenskapen att den kan stå av sig själv och vicka tillbaka.
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KVALITETSSÄKRING
Utnyttjandet av de olika verktygen för kvalitetssäkring beskrivna i föregående kapitel redogörs här.

FMEA
En kraftfull egenskap med denna modell av feleffektanalys är att den kan appliceras på komplicerade produkter
såväl som på mer primitiva konstruktioner och ändå behålla dess effektivitetsgrad. Trots att konstruktionen på
denna produkt blev oväntat enkel har FMEA‐verktyget visat sig vara mycket nyttigt. FMEA‐analysen kan ses i
bilaga 8
De huvudsakliga problemen som kunde drabba denna produkt resonerades fram på följande sätt:
En produkt med huvudsyftena ”funktion” och ”estetik” borde drabbas hårdast ifall någon av dessa egenskaper
hämmas. Funktionen i detta fall innefattar sittbarhet, samt att den ska vicka tillbaka ifall den tippas. De estetiska
egenskaperna kopplas mest till ytfinishen och lackering. Detta har varit vår teoretiska grund för värderingen i
FMEA‐analysen.
Resultat från analysen
•

förbättringar i toppens tålighet borde göras, med fördel genom fler stöd snarare än kraftigare (tyngre)
topp.

•

förslaget om att lackera botten borde uteslutas.

•

Möjlighet att tillträda innanmätet på möbeln kan gärna göras ifall detta inte bidrar till någon större
merkostnad.

•

Risken att möbeln glider vid användandet kan påverka både estetiken och funktionen och borde därför
förebyggas.
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BALANSKALKYL
En balansberäkning görs för att testa möbelns vilja att vicka tillbaka.
Vikten uppskattas först på bottenvikten, mellandelen och toppen.

Bottenvikten
Bottenvikten med radien 3 dm och höjden 1,5 dm har en volym uträknat enligt:
V = ‐1/3*Pi*x^3+Pi*x^2*R = ‐1/3*Pi*1,5^3+Pi*1,5^2*3= ca 18 dm^3
Med en densitet på ca 2,3 blir viktens tyngd ca (2,3*18) 41 Kg

Mellandelen
Eftersom mellandelen består av både trä, plast och tomrum görs en överslagsräkning.
Plastens area=Pi*6*8,5‐Pi*3*4,25=ca120 dm^2
Med en godstjocklek på 5 mm blir volymen
0,05dm*120dm^2 = 6 dm^3
Densiteten för polyeten är ca 0,95
Mellandelens plast har en vikt på ca (0,95*6) =5,7 kg
Den totala vikten av mellanskiktet, inklusive trädetaljer, uppskattas till ca 8 Kg

Toppen
MDF skivans volym är ca 6dm*6dm*3.1415*0,06dm= 6,8 dm^3
Mdf har en densitet på ca 0,8kg/dm3, vilket ger toppen en vikt av ca 6*6*3.1415*0,06*0,8=5,4 Kg.
Tillkommer gör filt och lite skruvar varav totalvikten uppskattas till ca 7 Kg
Produkten friläggs för att visualisera kraftfördelningen.
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F1 = 70N
F2 = 80N
F3 = 410N

För att beräkna vridmomentet behövs
avståndet mellan tyngdpunkterna och
momentpunkten i x‐led. Dessa
uppskattas genom mätningar i den
framtagna CAD‐filen till ca:

DF1: ‐0,10m
DF2: ‐0,02m
DF3: 0,12m

Vridmomentet M beräknas till:
‐0,1*70+(‐0,02)*80+0,12*410 = 48,8 Nm

För att förstå effekten av vridmomentet görs en beräkning av den kraft som behövs för att med en hand hålla
möbeln i fullt tippad position.
Avståndet mellan den nedre vänstra kanten och momentpunkten M uppskattas till 0,6 m.
X*0,6=48,8Nm ger x=48,8Nm/0,6 ger x= ca 81 N

För att hålla möbeln nertryckt med hjälp av en hand mot kanten krävs en kraft på ca 8 Kg. Detta resultat kan
översättas till att möbeln kraftigt motarbetar en tippad position.
Kalkylen kontrollerades för säkerhets skull med universitetsadjunkt Göran Svensson och godkändes som tekniskt
bevis för balansfunktionen.
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RESULTAT
I detta kapitel visas resultatet av projektarbetet.

FUNKTION
Resultatet av projektet är en cirkelformad flersitsmöbel med en twist. Den står utmärkt av sig själv tack vare en
vikt i botten, men gungar till och tippar ifall en person sätter sig på kanten ensam. Denna provokation från
möbeln i kombination med dess annorlunda och uppseendeväckande uttryck gör möbeln till en stor påverkare
av atmosfären i det rum där den placeras. Möbeln går dock utmärkt att sitta två eller flera på. Dock så krävs det
en viss kommunikation människorna emellan för att på ett enkelt och säkert sätt kunna använda möbeln. Det är
just detta som är det övergripande syftet med produkten.

Fig. Nya former skapar atmosfären i rummet

Fig. Mer diskret variant
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ESTETIK
Projektgruppen försökte uppnå en färgstark design genom att använda sig utav kraftfulla färger för filtarna som
placeras på möbelns överdel. Dessa starka färger ger möbeln en unik karaktär samt drar till sig mycket
uppmärksamhet. Svart färg har valts för möbelns kropp, denna svarta får en diskret roll vilket gör att resterande
färger framhävs mer. Utformningen eller designen på ovansidan av möbeln kan variera. Detta genom olika
former på filten som kan ge en annan känsla samtidigt som sömmar kan användas för att tona ner starka
färgerna på designen. Annorlunda färger får möbeln att sticka ut och gör att möbeln blir originell, vilket var en av
egenskapen som projektgruppen eftersökte i början av projektet.

TILLVERKNING OCH MATERIAL
Produktens kropp tillverkas genom rotationsgjutning med infärgad PE‐plast. Formen blir solid med en jämn yta
och godstjockleken kan varieras efter behov. Ritningen som tagits fram (se bilaga 9: konstruktionsritning) bygger
på en godstjocklek på 5 mm.
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MONTERING
Möbeln monteras med en rotationsgjuten PE‐kropp som bas i
5 steg .
•

bottenplattan limmas på plats med ett speciellt
spraylim.

•

Botten fylls med blandad cement genom hålet i
bottenplattan tills fylld (ca 18 liter)

•

De fyra stöden skruvas fast i toppenplattan uppifrån.

•

Den nyskapade överdelen passas in i
försänkningarna i bottenplattan och limmas fast på
plats.

•

Överdelen täcks med filttyg som limmas fast.
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ANALYS
Här följer en analys av projektets genomförande och huruvida projektmålen kan betraktas som uppfyllda.
Analysen delas upp i tre delar: Projektets upplägg visar på dess struktur samt vilka metoder och verktyg som
används. Avsnitten om produkten syftar till analys av konstruktionen av produkten samt dess funktion, syfte och
estetik. Det sista avsnitten analyserar resultatet av prototypframtagningen.

PROJEKTETS UPPLÄGG
En analys av projektets upplägg illustreras nedan och fungerar som bas för argumentationen under denna rubrik.
Kartan läses nedifrån och uppåt på så vis att den högre rubriken i hierarkin bygger på att den/de undre är
behandlade
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Projektet började med problemformulering. På grund av de icke renodlat tekniska önskemålen från företaget
utformades en kravspecifikation med flera mjuka målvärden och beskrivande text. Denna utgångspunkt
försvårade vissa delar av arbetet medan andra blev lättare. Kravspecifikationen har dock under arbetet varit till
stor vägledning trots den uppenbara möjligheten till tolkningsproblem. Framtagningen av kravspecifikationen
visade också tydligt skillnaderna i syn på produktutveckling mellan en renodlad konstruktör och en designer. Då
detta projekt är ämnat att ta itu med just denna blandning mellan konstruktionsarbete och formgivning kändes
dock denna problematik naturlig och intressant. Exempelvis uppkom frågor om hur man kan mäta om en
produkt är snygg eller inte. Projektets problemställning kompletterades även med ett antal projektanvisningar
från C&N samt att syfte och mål klargjordes tidigt.
Problemformuleringen gav insikt om vilken typ av kunskap som behövdes för att skapa en bra grund för
projektet, för detta arbete utnyttjades böcker och webben för information om möbeldesign samt att 2008 års
möbelmässa i Stockholm besöktes. Detta val av research, kanske speciellt valet att besöka mässan gav otroligt
mycket ny och relevant baskunskap som exempelvis idéer om hur man med enkla medel kan skapa banbrytande
former. För idégenereringen gjordes också lite research om nya och bra metoder att använda för detta.
Resultatet av detta blev en mycket rik idégenerering med många idéer på både teman och produkter, ett tecken
på att kreativiteten hade väckts. Det slutliga valet av tema gjordes med hjälp av pughs beslutsmatris vilket var
bra då de olika alternativen vid tidpunkten påverkades något av ”not‐invented‐here” –skeptism. Vid valet av
produktidé att utveckla var istället C&N själva med och styrde. Detta steg sågs som en sorts delredovisning.
Under utvecklandet av de olika koncepten sprungna ur den slutliga idén gjordes även parallellt research om olika
tillverkningsmetoder. Att göra detta samtidigt hade fördelen att nya idéer till varianter kunde komma ur
vetskapen om hur produkten kunde produceras. Nackdelen skulle var att vissa koncept säkert lades ner för tidigt
pga. bedömda tillverkningssvårigheter. Själva nackdelen ligger i att något av dessa koncept säkert hade kunnat
utvecklas till något nytt som varit lätt att tillverka.
Valet av tillverkningsmetod blev självklart efter lite research och efter att projektgruppen tagit kontakt med
diverse leverantörer och branschkunniga. Det visuella konceptet anpassades konstruktionsmässigt för
rotationsgjutning och ett konstruktionsförslag togs fram att utgå ifrån när kvalitetssäkringen och
konceptförbättringsfasen skulle börja. Som verktyg för kvalitetssäkring valdes FMEA, en funktionsanalys på
balanseringsförmågan och en kostnadsuppskattning att jämföra med kravspecifikation. Verktyg som valdes bort
var DFA med anledningen att produkten hade så få delar att montera och att den troligtvis inte skulle produceras
i stora serier. QFD uteslöts då några egentliga konkurrenter (funktionsmässigt) eller tidigare versioner av
produkten fanns (borde finnas) att jämföra emot. Kanske kunde en QFD göras om lämpliga produkter kunde inte
hittas med tillräckligt många likheter, men detta har inte gjorts trots research på webben. FMEA:n blev lätt att
utföra och gav ett antal förbättringar på produkten som infördes på den slutgiltiga ritningen. Balanskalkylen
visade sig som väntat bekräfta teorin om att produkten funktionsmässigt skulle fungera.
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ANALYS PRODUKT
Möbeln som projektet skulle mynna ut i skulle ha en hög producerbarhet, kommunicerbarhet, säljbarhet och
humor. Möbeln är producerbar till en rimlig kostnad med hjälp av en investering i verktyg för rotationsgjutning,
producerbarheten förbättras också tack vare att måtten på trädetaljerna är standardiserade och finns att tillgå
från en mängd leverantörer. Produkten är okomplicerad att montera, och rätt bottenvikt fås automatiskt genom
ledning av bottenplattan som först passas in. Producerbarheten av produkten ökar med seriestorleken på grund
av priset för gjutningsverktyg. Om produkten tillverkas och säljs i en serie på ca 20 enheter eller fler bedöms
producerbarheten som godkänd.
Ett annat mål med produkten var att betraktare av produkten ska förstå idén med den, under projektets gång
har många undrat och frågat. Ett fåtal har förstått syftet med möbeln innan detta förklarats men oftast har det
krävts en demonstration. Detta visar att möbelns gestalt på egen hand inte kan motivera sitt eget syfte för
betraktaren. Detta är både negativt och positivt. Det negativa är förstås att människor som inte intresserar sig
för produkter som först är svåra att förstå troligen inte kommer uppskatta den, och andra sidan skapar detta en
ökad nyfikenhet hos många andra. De gånger produkten demonstrerats, som exempelvis under
provredovisningen för Coco form AB och Svenska designrådet mottogs budskapet och produktidén
uppskattades. Slutsatsen av detta är att idén med produkten kan kommuniceras och användas i ex pr‐syfte
Säljbarheten med produkten är svår att uppskatta. Under projektet har flera företagsdrivare sagt att de skulle
tycka att det var intressant att ha en sådan möbel för att skapa en slags kreativ atmosfär någonstans på
företaget. Detta är bra respons men ej tillräckligt för att utvärdera säljbarheten.
Ifall produkten är humoristisk eller inte är en subjektiv bedömning men det sätt möbeln beter sig på borde skapa
intresse och nyfikenhet.

ANALYS PROTOTYP
Metoden prototypen byggdes med visade sig vara mycket tidskrävande och olämplig för större serier. Kvaliteten
på prototypen blev dock mycket hög och både arbetsgivarna och projektgruppen är nöjda över insatsen.
Prototypen kommer att ställas ut under Stockholms möbelmässa 2009.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Produkten har ett syfte och ett värde som idag är ganska unikt. Den ska skapa kommunikation, glädje och bidra
till en trevlig och estetiskt tilltalande atmosfär. Den är inte menad att ersätta en soffa, ej heller kan en soffa
ersätta vår produkt även om stora delar av funktionen är densamma. Möbeln ska vara intressant för exempelvis
företag med lobbyutrymmen eller rum för kreativt arbete etc. Att få människor att intressera sig tillsammans,
prata med varandra och dela ett ögonblick är viktigt för ett företags kreationsförmåga och välbefinnande. Vi tror
vår möbel kan bidra till detta och att de flesta kan förstå denna idé och på så vis uppskatta produkten.
Projektet har mött krav och förväntningar och projektgruppen är nöjd med resultatet. Det har varit ett
intressant, annorlunda och utmanande projekt. Projektgruppens ambitioner, att tillämpa ingenjörsverktyg för att
nå utanför ramarna för traditionell möbeldesign, har varit framgångsrika. De insikter i hur man kan kombinera
formgivning och konstruktion har gett oss som projektdeltagare mycket inspiration och upplysning. Detta
resulterade i att ett företag startades under projektet som idag drivs aktivt av projektdeltagarna med redan nya
projekt i portfolion.
Som rekommendation så bör säljbarheten utvärderas ytterligare, tanken då är att möbeln ska ställas ut på
diverse design‐/möbelmässor för feedback från både konsumenter och potentiella investerare. Detta är den
ultimata produktutvärderingen och kvaliteten på prototypen blir här mycket viktig. Tre möjliga vägar för
produkten kan ses nu. Antingen används prototypen enbart som pr‐objekt vid exempelvis mässor etc. eller så
säljs konceptet till ett företag som vill producera den. Det sista alternativet är att C&N tillsammans med
projektgruppen producerar möbeln i en liten serie med hjälp av exempelvis investerare.
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Bilaga 2

GRUPPKONTRAKT
Bakgrund
Detta gruppkontrakt behandlar kursen KPP305 Examensarbete, produktutveckling. Projektet
skall redovisas i en rapport samt en prototyp skall tas fram. I senare skede skall en
presentation framföras och en opposition utföras.
Godkännande
Gruppkontraktet måste läsas och godkännas av samtliga projektmedlemmar innan projektet
påbörjas.
Ambitionsnivå
Medlemmarna skall tillbringa 40 timmar i veckan för projektet och övriga arbeten i kursen. I
början av varje vecka har gruppen ett formellt möte där kommande veckas planering skall
fastställas.
Beslutsfattning
För att beslut ska kunna fattas måste båda gruppmedlemmarna vara närvarande.
Sjukfrånvaro/Frånvaro
Sjukfrånvaro och frånvaro skall meddelas i tid, därefter kan lösningar tas fram utefter
situation i form av exempelvis individuella uppgifter.
Arbetsfördelning/arbetstider
Arbetsfördelning bestäms alltefter projektens gång.
Giltighet
Kontraktet gäller från 2008-01-24 till och med 2008-12-01. Kontraktet kan annulleras med ett
separat dokument eller skrivas om i händelse av att projektet avbryts, om medlemsantalet
ändras eller andra orsaker påverkar innehållets riktighet.

Kontraktet godkännes av:

Ali Abid

Joel Roback
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Ett urval av olika skisser från utvalda konceptet.
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Ett urval av olika 3D-renderingar från olika faser i projektet.

Bild 1. Renderingen togs fram för att testa möbelns proportioner med en verklig person. Observera att
möbeln måste användas av två personer.

Bild 2. Rendering av olika utformningsmöjligheter på möbelns ovansida.
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Bild 3. Renderingen togs fram för att fånga känslan av möbeln i en miljö.

Bild 4. Rendering med vald slutgiltig design av ovansidan.
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Bild 5. Rendering av designvarianten med sömmar.

Bild 6. Rendering av ytterligare en variant.
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Bild 7. Ytterligare variant.

Bild 8. Rendering av möbeln med artisten Jack White.
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Prototypframtagningsprocess

Bild 1-3
En cement form göts i en plast form (kupol). Därefter byggdes en tårtformad modell med kompakt
frigolit. Cement detaljen placerades på toppen av frigolit modellen. Frigolit modellen formades med
hjälp av ett speciellt verktyg för detta.

Bild 4-6
Frigolit formen slipades ner till önskad form, därefter förbereddes verktyg och tillbehör efter att
formen var redo för applicering av glasfiber. Glasfibermattorna delades upp i mindre bitar, sedan togs
yttre kanterna bort för finare mattor, detta resulterar i finare kanter för modellen.

Bild 7-9
En anpassad mängd av polyester blandades med speciell härdare. Därefter placerades
glasfibermattorna på modellen i olika lager. Lagrarna av glasfibermattor pressades samman till ett
lager med hjälp av en roller. Därefter härdade modellen över ett dygn för vidare bearbetning.
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Bild 11-13
Möbeln testades för första gången med väldigt positivt resultat. Därefter beskärdes hårda utstickande
glasfiber kanter på möbeln. Efterbearbetning med elastiskt spackel som används i bil industrin
påbörjades.

Bild 14-16
Detaljen slipades under en längre period tills önskad form uppnåddes. Fyra fästpunkter placerades i
glasfiberns yttre kanter. Därefter sågades en rund MDF platta ut och limmades på möbelns överdel.
För säkrare hållning av plattan skruvades fyra skruvar genom MDF plattan ner till fästpunkterna som
skapades tidigare.
Detaljen är därmed klar för nästa bearbetningsprocess, dvs. ytfinnish.
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Bild 17-19
Grundfärg lades med sprutpistol.
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Bild 20-22
Grunden finslipades och möbeln lackerades med billack.
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Bild 23-25
Toppen designades och mönstret syddes in för hand.

26
Bild 26
Färdig prototyp.
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Konstruktionsritningar
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Ingen synlig kant, linjen markerar gräns
mellan välvd och rak yta.
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Infärgad PE-Plast

Konstruerad av

Ali & Joel
Ägare

Granskad av

Godkänd av - datum
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Titel/Benämning

Kropp

Generell tolerans Generell ytjämnhet Vyplacering Skala
Ra
ISO 2768
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Artikel / modellnamn

Sittmöbel

Utgåva

Blad

1 (1)
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Rundstav furu
Ali & Joel
Konstruerad av
Ägare

Granskad av
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MDF
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MDF
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