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Sammanfattning 
I kursen Examensarbete i Integrerad produktutveckling på Högskolan i Skövde har 
under våren 2017 ett produktutvecklingsprojekt för Kinnarps utförts av 
designingenjörsstudenterna Eva Henriksson och Sofie Johansson. 
Kinnarps är ett företag som tillverkar möbler för offentliga miljöer och vill nu i 
samband med deras nya satsning, att utveckla utformningen av hur lärmiljöer 
ser ut, ta fram ett höj- och sänkbart elevbord anpassat för årskurs 4-9. 
 
Under projektet användes och utvärderades också QFD – Quality Function 
Deployment som ett verktyg för att identifiera och uppfylla rätt kundbehov. 
Förstudien och användandet av QFD innebar bland annat att genomföra intervjuer 
och observationer av användare och målgruppen, identifiera trender i lärmiljöer, 
utföra konkurrentanalyser, utvärdera och vikta kundbehov samt att översätta 
behoven till kvalitéer som gick att uppfylla. 
Förstudien visade på att bordets viktigaste kvaliteter att uppfylla var att det skulle 
vara flexibelt, mobilt, tyst och enkelt att justera. 
Konceptutvecklingen inleddes med att identifiera och utvärdera olika höj- och 
sänkmekanismer. Därefter påbörjades konceptgenerering som utfördes med hjälp 
av olika kreativitetsmetoder. Koncepten utvärderades och sållades kontinuerligt 
under processen efter hur väl de uppfyllde kundbehoven samt genom 
användartester och återkoppling med målgruppen.  
 
Inför konceptvalet återstod till sist två koncept. Beslutet av det slutliga konceptet 
grundades i hur väl det uppfyllde de identifierade kundbehoven. 
Resultatet blev ett bord som uppfyller de ställda kraven och passar väl in i de 
lärmiljöer som finns idag men är också anpassat för hur lärmiljöer troligtvis 
kommer se ut i framtiden. Bordet har den funktionalitet som efterfrågades av 
användarna samtidigt som det har en utformning som är unik och tilltalande. 
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Abstract 
During the spring semester of 2017 a product development project has been 
carried out by two Design Engineering Students, Eva Henriksson and Sofie 
Johansson, in cooperation with Kinnarps. Kinnarps is a company who develops 
and sells furniture for public environments and as they are now focusing on the 
development of how educational spaces are formed and furnished they wanted to 
develop a height adjustable student desk for pupils between the ages of 10 to 16.  
 
To be able to reassure whether the correct customer requirements were identified 
and fulfilled in the right way QFD – Quality Function Deployment was used and 
analyzed as a part of the project. The use of QFD during the pre-study included, 
amongst other things, the execution of interviews and observations of users and 
the target group, performing competitive analyses, looking into trends , evaluate 
and weighing the importance of different needs and translating those into 
measureable specifications. 
The pre-study showed that needs like mobility, flexibility, simple adjustment and 
that the table should be as quiet as possible were the most important ones.  
The concept generation phase started by identifying and evaluating different 
options of height adjustment mechanisms. Creativity methods were used to 
generate ideas on how different parts of the table could be constructed. The 
generated concepts were then evaluated and screened continuously by looking on 
how well they fulfilled the customer requirements and through user tests and 
feedback from the target group. 
 
Two concepts remained before the final selection. The choice between these two 
concepts were based on to which extend each of them fulfilled the customer 
requirements. The final design of the table fulfills the requirements that were set 
and fits well into the educational spaces as they are formed today and how they 
probably will be designed in the future. The functionality that were requested by 
the users have been fulfilled while the table still has a unique and appealing look. 
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1 Introduktion 
Följande rapport beskriver ett examensarbete i Integrerad produktutveckling 
som har utförts under våren 2017 vid Högskolan i Skövde. Under projektet har ett 
höj- och sänkbart elevbord utvecklats åt Kinnarps.  

1.1 Om Kinnarps  
Kinnarps AB grundades år 1942 och är ett företag som erbjuder 
inredningslösningar till offentliga miljöer, skolor samt vård- och omsorgsmiljöer. 
De är Europas ledande leverantör av inredningslösningar för kontor och deras 
huvudkontor ligger i Kinnarp. Kinnarps har försäljningsverksamhet i ungefär 40 
länder och har sju produktionsanläggningar varav sex är belägna i Sverige och en 
i Tyskland. Det som kännetecknar deras verksamhet är att de erbjuder hög 
kvalitet och låg miljöpåverkan från råmaterial till färdiga lösningar. 

1.2 Bakgrund till uppdraget 
Kinnarps har för några år sedan lanserat deras koncept Next Office vilket bygger 
på att arbetssätt utvecklas och kontorsmiljöer utformas för att vara 
aktivitetsbaserade. Kinnarps arbetar nu med att på liknande sätt utveckla ett 
koncept för skolor.  En del i detta är att skapa nya möbler för skolor som passar 
denna utveckling. Forskning har visat att besvärande och begränsade 
sittpositioner samt dåligt designade möbler i klassrummen är faktorer som är 
bidragande när det kommer till barns obehag/smärtor i muskler och skelett 
(Hedge & Lueder 2008). Att arbeta i en statisk position kan också leda till besvär 
vilket kan påverka skolelevers inlärningsförmåga (Hedge & Lueder 2008). Dessa 
faktorer visar hur viktigt det är med rätt möbler i undervisningsmiljöer och att det 
är viktigt att barn får sitta vid arbetsplatser som erbjuder dem god ergonomi samt 
uppmanar till förändring av arbetsställning. Trender visar också att den 
traditionella inlärningen med lärarcentrerad undervisning håller på att förändras 
och att det blir mer vanligt att studiesituationen varierar och att lärsituationen är 
mer elevcentrerad. Detta kräver flexibla klassrum som kan anpassas efter behov 
och därmed möbler som gynnar denna typ av verksamhet (Adams Becker, 
Freeman, Giesinger Hall, Cummins & Yuhnke 2016).   
Ett sätt att kunna erbjuda en individanpassningsbar och situationsanpassad 
arbetsplats är då att skapa ett flexibelt höj- och sänkbart elevbord.   

1.3 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget var att skapa ett höj- och sänkbart elevbord. Den primära målgruppen 
var barn i åldern 10-16 år vilket motsvarar årskurs 4-9 (mellanstadie och 
högstadie). Målet var att skapa tre koncept på ett höj- och sänkbart elevbord som 
genom sin utformning skulle främja den pedagogiska verksamheten som bedrivs 
i skolmiljöer. Hänsyn vid utformning skulle tas till den utveckling av lärmiljöer 
som pågår och till grund för detta låg Kinnarps utförda trendanalys samt egen 
utförd litteraturstudie. Bordet skulle vara ergonomiskt och funktionellt för dess 
olika användare samt att det skulle uppfylla de krav som finns på möbler för 
skolmiljö och vara stabilt/hålla för olika typer av belastning. Arbetet skulle även 
inkludera användning och utvärdering av QFD - Quality Function Deployment.  
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1.3.1 Initiala krav och önskemål från Kinnarps 
• Skall passa barn i åldern 10-16 år (årskurs 4-9) 
• Justerbar höjd ska vara lika med eller mer än 730 - 1170 mm (mätt från 

golvet upp till arbetsytan) 
• Optimal ergonomisk stå- och sitthöjd för minst 90 % av målgruppen 
• Enkelt att gå från sittande till stående 
• Kan regleras med gasfjäder, elektriskt ställdon eller dylikt (vev är inte 

aktuellt) 
• Skall enkelt gå att justera med vikt på skivan från 0 till 20 kg, även sned last 
• Vid låst läge klara vikt på 60 kg utan att sjunka 
• Önskvärt att endast benen monteras ute på fält (det vill säga i skolan) 
• Skivor av olika typ skall gå att montera (laminat, HPL, faner och linoleum) 
• Underrede i pulverlackerat stål i silver, vit och svart 
• Smart upphängning på sidan för mindre skrivyta exempelvis whiteboard, 

avdelare och väska 
• Kinnarps standardstorlekar på bordskivor skall helst användas i första 

hand 
• Skall uppfylla EU-normer och Kinnarps krav samt Möbelfakta 
• Tillverkningskostnad runt 1300 SEK 

1.3.2 Frågeställning 
Det som skall besvaras under arbetet är: 

• Hur kan ett höj- och sänkbart bord utformas på bästa sätt för att stödja 
eleverna/pedagogerna i deras studiemiljö? 

o Vilka behov finns för ett elevbord i undervisningsmiljöer idag och 
hur kan bordet anpassas för att fungera i lärmiljöer så som de 
sannolikt kommer se ut i framtiden? 

o Hur skall bordet utformas för att vara funktionellt, flexibelt, stabilt, 
hållbart samt ergonomiskt för både elever och pedagoger? 

1.4 Projektupplägg 
Upplägget av projektet kan beskrivas likt den generiska designprocessen som 
beskrivs i Ulrich och Eppinger (2012) (se Figur 1). Där en inledande 
informationsinsamling i form av en förstudie leder fram till upprättningen av en 
kravspecifikation som därefter följs av konceptutvecklingen. 
Konceptutvecklingen är till en början divergerande och ett stort lösningsområde 
avsöks för att sedan genom sållning och urval konvergera mot en lösning.  
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Projektet inleds med en förstudie där information om förutsättningar för 
projektet samlas in och sammanställs. Detta inkluderar litteraturstudier, 
intervjuer och observationer för att förstå och kunna analysera i vilket 
sammanhang som produkten kommer att användas. Det innebär också att 
undersöka och sammanställa standards och andra riktlinjer som produkten 
behöver uppfylla samt att använda den informationsinsamling som utförts av 
Kinnarps. Genom detta identifieras de behov och krav som behöver uppfyllas. För 
att veta vilka av behoven som är mest väsentliga används QFD – Quality Function 
Deployment vilket är en metod för att förstå ett designproblem och vad en produkt 
behöver prestera för att denna ska bli lyckad (Ullman 2016). Att använda QFD vid 
produktutveckling har visats resultera i att bättre produkter utvecklas som 
kunderna är mer nöjda med (Lager 2005) vilket också visar nyttan med att 
använda QFD under produktutvecklingsprocesser. En annan fördel som lyfts av 
Lager (2005) är att QFD även ger företagen fördelar som inte bara är materiella i 
form av en produkt. Exempelvis hjälper QFD till med att förenkla, och därmed 
förbättra, kommunikation och att göra information mer lättillgänglig. Att bättre 
produkter skapas direkt ger företaget ett bra anseende som förhoppningsvis leder 
till ökad försäljning och återkommande kunder. 
 
Den information som samlas in under förstudien sammanställs i en 
kravspecifikation. Förstudien följs därefter av en konceptutvecklingsfas där 
idégenerering och konceptgenerering utförs med efterföljande utvärdering som 
sker med hjälp av prototyper samt återkoppling/verifikation mot insamlade 
behov och krav. Med hjälp av resultatet från utvärderingen detaljdesignas ett 
slutkoncept som används för att tillverka en slutlig presentationsmodell för att 
visualisera resultatet. 
  

Figur 1: Illustration över den generiska designprocessen, fritt tolkad från Ulrich och Eppinger (2012). 
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2 Förstudie 
Förstudien utförs för att skapa förståelse över vilken kontext som produkten 
används i och för att samla in kunskap och information som är viktig för 
produkten som skall utvecklas. Av detta genereras behov och krav som skall 
uppfyllas. 

2.1 Identifikation av krav och behov 
Förutom direkta kundbehov finns också krav som uttryckts från Kinnarps samt 
krav som bör uppfyllas enligt standards. 

2.1.1 Standarder och riktlinjer 
Det är viktigt att tidigt i ett projekt veta vilka standarder som är applicerbara för 
att kunna inkludera dessa bland kraven (Ullman 2016).  
Kinnarps har dels egna tester och krav som deras produkter skall uppfylla men 
produkterna uppfyller också de krav som Möbelfakta ställer. Möbelfakta är en typ 
av kvalitetsmärkning som produkter kan erhålla genom att uppfylla krav på 
kvalitet, miljö samt sociala och etiska aspekter (Möbelfakta 2017). 
Efter genomgång av Möbelfaktas kravspecifikation identifierades vilka krav som 
produkter i skolmiljöer behöver uppfylla. För möbler i skolmiljöer gäller standard 
SS-EN 1729:2 2012 (SIS 2016). Denna innebär bland annat att alla ändar av ben 
och ihåliga komponenter måste vara förslutna eller täckta. Den innebär också att 
det inte skall finnas någon klämrisk, därför måste glapp och avstånd antingen vara 
mindre än 8 mm eller större än 25 mm. Reglage skall inte kunna användas fel eller 
användas oavsiktligt. Enligt SS-EN 1729:2 2012 (SIS 2016) skall bordet också 
klara av testerna som beskrivs i SS-EN 1730:2012 (SIS 2012).  Bland annat 
beskriver denna standard hur bordet skall testas för att inte välta och att 
delar/komponenter inte får vara löstagbara utan användning av lämpliga verktyg 
(tolkas som att detta är bärande komponenter som kan påverka konstruktionen). 
Då det inte finns någon specifik standard för höj- och sänkbara elevbord har också 
standards för vanliga höj- och sänkbara kontorsbord undersökts, SS-EN 527-
1:2011[E] (SIS 2011), där framgick det bland annat att radien på överkanten på 
bordets framkant måste vara minst 2 mm och att stödjande element eller 
komponenter under bordsskivan måste antingen placeras synligt i framkant 
(närmare framkanten på bordsskivan än 100 mm) eller längre bak än 450 mm. 
Specifikt för höj- och sänkbara bord är att de skall uppfylla testerna i ISO 
21016:2007[E] (ISO 2007). 

2.1.2 Kompabilitet med övrigt sortiment 
Då bordet troligtvis kommer att användas i kombination med Kinnarps elevstolar 
undersöktes måtten på dessa (se Tabell 1). Detta för att kunna konstruera så att 
de passar bra ihop. 
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Tabell 1: Dimensioner på Kinnarps sortiment av elevstolar. 

 Sortiment av elevstolar (Kinnarps våren 2017) 

Stol: Bredd 
(A): 

Minsta 
höjd (B): 

Maximal höjd (B): 

Casper 450 500 740 

Jesper 600 450 650 

Xact 590 390 590 

Xpect 480 440 500 

5000(CV) 430 450 610 

 
Enligt tabellen så bör en stol med basen 600 mm i diameter gå att använda med 
bordet vilket innebär att mellanrummet mellan bordsben/stöd helst måste vara 
större än detta. Dessa stora baser är dock ”fembenade” och kan därför placeras 
närmare bordet än om de hade haft en helt cirkulär bas. Därför sattes minst 500 
mm som krav istället.  

2.1.3 Ergonomi 
Läran om människors och maskiners interaktion kallas för ergonomi, och detta är 
ett viktigt område i projektet då produkten enligt uppdragsgivaren skall vara 
optimalt ergonomisk för minst 90 % av målgruppen. Ergonomin behandlar hur 
denna interaktion mellan maskin (produkt) och människa går till samt vilka 
faktorer som påverkar den. Läran om detta kan användas till att förbättra olika 
systems prestationer genom att förbättra interaktionen som sker mellan 
människa och maskin (Bridger 2009).  Förbättring av ergonomin kan bland annat 
ske genom att förändra arbetsmiljön så att den är säker och väl anpassad för de 
uppgifter som utförs i den. Att använda ergonomi skall resultera i att exempelvis 
ineffektivitet kan reduceras, att utmattning hos användaren kan minimeras samt 
att förekomsten av olyckor, skador eller fel som beror på bristfälligt designade 
användargränssnitt eller stress undviks.  
Vid utformning av en arbetsplats finns tre områden att ta hänsyn till; 
användarkaraktäristiska egenskaper, vad arbetsuppgiften kräver samt hur 
arbetsplatsen är utformad (Bridger 2009). Dessa tre områden samt exempel på 
områden att ta hänsyn till visas i Tabell 2. 

Tabell 2: Tre huvudområden att ta hänsyn till vid utformning av en arbetsplats. 

Faktorer 
 
 
 

Användarkaraktäristiska 
egenskaper 

• Ålder 
• Antropometri (ex. vikt, storlek, 

fysik, rörlighet, syn etc.) 

Arbetsuppgiftskrav • Visuella  
• Manuella (krafter & position) 
• Arbetstid 
• Viloperioder 
• Stimulerande/ostimulerande uppgift 
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Utformning av arbetsplats • Stol (utformning & dimensioner) 
• Arbetsplats (utrymme för huvud, ben & 

fötter) 
• Ljus (styrka & kvalitet) 
• Enskildhet 

 
Att inte kunna förändra kroppsställning under arbetet ger upphov till statisk 
belastning av muskler och skelett och för att undvika detta så måste arbetsplatsen 
vara flexibel (Bridger 2009). För att en arbetsplats skall räknas som flexibel så 
innebär det att arbetsuppgifter kan utföras, åtminstone en del av tiden, i minst två 
olika arbetsställningar vid en arbetsplats som är anpassad för båda (Bridger 
2009). Om en arbetsplats skall kunna vara ergonomiskt anpassningsbar för alla 
krävs det av 2 av de 3 faktorerna; golvet, stolen eller bordet kan justeras (Pheasant 
1996). 
 

Sittande beteende hos barn och ungdomar 
Studier påvisar att barn och ungdomar som reducerar sitt sittande får bättre 
självförtroende och självkänsla (Tremblay et al. 2011). 
Att förse klassrum med bord som gör det möjligt att stå och arbeta har i studier 
påvisat att det haft en signifikant betydelse för elevernas BMI (Body Mass Index), 
vilket påvisar vikten av att erbjuda denna möjlighet till eleverna (Wendel, Benden, 
Zhao & Jeffrey 2016). Enligt Voss, Carr, Clark och Weng (2014) finns ett negativt 
samband mellan de hälsoeffekter som stillasittande ger upphov till och hjärnans 
hälsa och kognition. Att stå och arbeta gör dels att mer energi förbrukas men det 
har också många positiva effekter på hjärnan. I Hjärnstark (Hansen 2016) beskrivs 
en studie där elevers tankemässiga förmåga i skolan mättes genom flertalet 
kognitiva tester samt undersökning med magnetkamera. Resultatet av denna 
studie visade att de elever som hade stått hade ett förbättrat resultat på sina tester 
med, i genomsnitt, 10 %. Studien visade också att frontalloben, som är viktig för 
koncentration och arbetsminne, hos de elever som hade stått innan testerna hade 
ökad aktivitet (Hansen 2016).  Alla dessa fakta visar att möjligheten att kunna stå 
upp och arbeta är en viktig faktor dels för att elevernas kroppar inte skall ta lika 
stor skada, men också för deras studieresultat. För att detta skall vara möjligt 
krävs det att borden är enkla att justera för att funktionen skall användas samt att 
det är viktigt att klassrummen kan anpassas efter aktivitet så stående arbete är 
möjligt om en elev vill göra det. 
 

Framtagning av justeringsintervall på bordshöjd 
Ett krav var att inkludera minst 90 % av målgruppen och denna information 
tolkades så att det skulle inkludera minst 90 % av målgruppen för den äldsta samt 
den yngsta målgruppen.  Därför har antropometriska mått hos 5 % -ilens tioåriga 
tjej/kille och 95 % -ilens 16-åring undersökts. Att både tioåriga killar och tjejer 
undersöktes beror på att tillväxten i denna ålder är ojämn och enligt Childata 
(Norris & Wilson 1995) blir inte de antropometriska skillnaderna stora förrän 
efter 13 års ålder.   
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Arbete vid ett skrivbord kan delas in i två kategorier där 
den första är pappersbaserade uppgifter vilket inkluderar 
aktiviteter som att läsa och skriva, den andra kategorin är 
skärmbaserade aktiviteter vilket inkluderar arbete vid; 
datorer, laptops och antagligen lärplattor (i andra 
sammanhang mer känt som surfplattor eller läsplattor) 
(Pheasant 1996). För att skriva skall bordsytans höjd vara 
strax ovanför armbågshöjd och vid arbete med exempelvis 
tangentbord skall axlarna vara i neutralposition, vilket 
innebär att bordsytans höjd ungefär skall vara i 
armbågshöjd. Gällande pappersbaserade uppgifter finns 
en ungefärlig rekommendation att bordsytan skall vara 
cirka 75 mm ovanför armbågshöjd (sittande) (Pheasant 
1996).  Detta medför att den lägsta höjden på 
justeringsintervallet för optimal ergonomisk position bör 
motsvara armbågshöjden på den 5 % -ilens sittande10-
åring eller avståndet mellan sits och armbågen, i dess 
neutralposition (90 grader), summerat med den lägsta 
sitshöjden på stolar som Kinnarps erbjuder (se Tabell 1). 
Den högsta höjden på bordets justeringsintervall bör vara 
nära den 95 % -ilens 16-årings armbågshöjd (stående) 
eventuellt adderat med 75 mm.  
De mått som undersökts för 10-åringar går att se i Figur 2 
(den gröna markeringen är från sittytan till undersida 
underarm och den blåa är armbågshöjd från golvet) och 
måttet som undersökts för 16-åringar visas i Figur 3 (vilket 
är armbågshöjd i stående position). 
 
Dessa värden på stående och sittande armbågshöjd fanns inte att tillgå för svenska 
barn därför beräknades dessa genom att titta på förhållandet mellan vuxna 
svenskar och britter och sedan använda detta för att försöka ta fram ett troligt 
värde på mått. 

Tabell 3: Antropometriska mått för prediktering av mått för 95 % -ilens 16-åring. Ej predikterade värden är 
hämtade från PeopleSize (Open Ergonomics Limited 1993-2009). 

 95 % - ilen Armbågshöjd (A) [mm]  
 

Längd (B) [mm] 

Svensk 16-årig kille 1178 (predikterat 
  

1897 (predikterat värde) (e) 

Brittisk 16-årig kille 
 

1869 (c) 

Svensk man 18-65 år 1181 (d) 1902 (a) 

Brittisk man 18-64 år 1178 1874 (b) 

 
I ekvation 1 beskrivs hur en prediktering med hjälp av värdena (vilket värde som 
användes beskrivs av bokstaven givet efter varje värde i Tabell 3) av längden av 
den 95 % -ilens 16-åring togs fram. 
 

𝑎𝑎
𝑏𝑏
∗ 𝑐𝑐        (1) 

Figur 3: Visualisering av de 
mått som undersöktes för 
den 5 % -ilens 10-åring. 

Figur 2: Visualisering av det 
mått som undersöktes för 
den 95 % -ilens 16-åring. 

B 
A 
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Den predikterade längden för en svensk 16-åring (95 % -ilen) blev 1897 mm. 
 
För att ta fram stående armbågshöjd (se ekvation 2) användes förhållandet mellan 
armbågshöjden för den 95 % -ilens svenska 18–65-åring och dess längd 
multiplicerat med längden hos den 95 % -ilens 16-åring som togs fram i ekvation 
1. 

𝑑𝑑
𝑎𝑎
∗ 𝑒𝑒        (2) 

 
Armbågshöjden för en stående 16-åring (95 % -ilens svensk) blev 1178 mm. 
 
För att prediktera sittande armbågshöjd för 10-åringar användes värden från 
Tabell 4. 

Tabell 4: Antropometriska mått för prediktering av mått för 5 % -ilens 10-åring. Ej predikterade värden är 
hämtade från PeopleSize (Open Ergonomics Limited 1993-2009). 

 5 % -ilen Armbågshöjd, 
sittande (A) [mm] 

Höjd baksida knä, 
sittande [mm] 

Höjd undersida armbåge till sits, 
sittande från sittyta [mm] 

Svensk 10-årig tjej 488 (predikterat)  
 

146 (predikterat) 

Brittisk 10-årig tjej 476 (l) 
 

319 (k) 150 (n) 

Svensk kvinna 18-64 år 601 (j) 
 

397 (h) 192 (m) 

Brittisk kvinna 18-64 år 586 (f) 369 (g) 197 (i) 

 
Förhållanden som användes var de mellan armbågshöjd sittandes, höjd baksida 
knä samt armbågshöjden ner till sitsen. För att bestämma lägsta höjd på bordsytan 
kan alltså antingen det predikterade värdet på avståndet mellan sits och 
armbågshöjd plus lägsta sitshöjd på Kinnarps elevstol användas eller så kan 
avståndet från golv upp till armbågshöjd (sittandes) användas. För att prediktera 
måttet från golv till sittande armbågshöjd användes ekvation 3. 
 

�𝑓𝑓𝑔𝑔 ∗ ℎ� + �𝑓𝑓𝑖𝑖 ∗ 𝑗𝑗�

2
         (3) 

 
Användning och insättning av värden i ekvation 3 gav ett predikterat värde på 601 
mm på armbågshöjd (sittande) för svenska kvinnor mellan 18 – 64 år. 
 
För att ta fram armbågshöjden för en brittisk 10-åring användes ekvation 4. 
 

�𝑓𝑓𝑔𝑔 ∗ 𝑘𝑘� + �𝑓𝑓𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙�

2
        (4) 

Användning av ekvation 4 gav ett predikterat värde för en brittisk 10-årings 
armbågshöjd på 476 mm. 
 

A 
C 

B 
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För att ta fram samma höjd fast för en svensk 10-åring användes förhållandet 
mellan armbågshöjden för svenska och brittiska kvinnor (18-64 år) samt det 
predikterade värdet för en brittisk 10-årings armbågshöjd (se ekvation 5). 
 

𝑖𝑖
𝑓𝑓
∗ 𝑙𝑙       (5) 

Av ekvation 5 gavs att den predikterade armbågshöjden för en svensk 10-åring är 
488 mm. 
 
Alternativt kan alltså lämplig höjd på bordsskivan bestämmas av avståndet mellan 
sits och armbågshöjd adderat med stolshöjd. För att ta fram mått på detta avstånd 
för en svensk 10-åring användes förhållandet som beskrivs i ekvation 6. 
 

𝑚𝑚
𝑖𝑖
∗ 𝑛𝑛        (6) 

 
Användning och insättning av värden i ekvation 6 gav att uppskattningen av 
avståndet mellan sits och undersida armbåge hos en tioårig svensk var 146 mm. 
 
Till dessa 146 mm skall då 390 mm adderas, vilket motsvarar lägsta sitshöjd på 
Kinnarps elevstolar, se Tabell 1. Detta ger en lägsta höjd på bordet på 536 mm. Av 
antropometriska beräkningar så skulle en lägsta bordshöjd som passar den 5 % -
ilens 10-åring motsvara 488 mm alternativt 536 mm och en högsta höjd på bordet 
för en stående 16-åring vara på ungefär 1178 mm plus eventuellt 75 mm. 
 
Genom litteratursökningar hittades också rekommendationer på lämplig lägsta 
bordshöjd för sittande 10-åringar som redogörs i Tabell 5. 

Tabell 5: Rekommendationer på bordshöjder för 10-åringar. 

 

  Bordshöjd sittande (A) [mm]  

Hong Kong (Hedge & Lueder 2008) 570 

Brittisk standard (Hedge & Lueder 2008) 580  

Sittande barn (Myhr 2015) 630- (830) 

 
I Sittande barn (Myhr 2015) nämns att lägsta bordshöjd kan vara 630 mm, men 
det nämns också i boken att bordshöjden skall vara ungefär halva barnets längd. 
Enligt denna rekommendation är resterande värden i Tabell 6 framtagna.  

Tabell 6: Uträknade bordshöjder för 10-åringar genom att använda halva kroppslängden. 

Halva kroppslängden 10-
åringar 5 % -ilen [mm] 

Källa: Kön: Amerika: Storbritannien: Nederländerna: Belgien: 

PeopleSize 
(Open Ergonomics 
Limited 1993-2009) 

Flickor 661 643 
 

647,5 

Pojkar 652,5 657 
 

652,5 

Childata (Norris & 
Wilson 1995) 

Flickor  635,5 (9,5 - 
10,5 år) 

635 679,5 (3 % -il) 
 

Pojkar 645 667,3(3 % -il) 
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Enligt dessa rekommendationer som redovisas i Tabell 5 och 6 bör bordets lägsta 
höjd vara någonstans kring 600 mm.  
  
Gällande bordets maxhöjd så fanns det också rekommendationer på detta (se 
Tabell 7) i litteraturen.  

Tabell 7: Rekommendationer på bordshöjd för den 95 % - ilens 16-åring. 

Bordshöjd stående (A) 
(armbågshöjd - 95 % -il 16 
år pojkar) [mm]  

Childata (Norris 
& Wilson 1995) 

PeopleSize (Open Ergonomics Limited 
1993-2009) 

Brittisk  1155 Belgisk 1191 
  

Brittisk 1188 
  

Amerikan 1197 

 
Efter alla erhållna uppgifter bestämdes att bordets höjd minst bör motsvara 
ungefär 1200 mm för att uppfylla att den 95 % -ilens 16-åring kan arbeta med 
armbågen i en 90-gradig vinkel (neutralposition). Däremot så skulle det vara 
optimalt att kunna komma upp ytterligare 75 mm för att följa rekommendationen 
att bordsytan vid pappersbaserat arbete. Då de framtagna värdena på bordshöjd 
vid sittande skiljde sig åt mer var detta något som diskuterades både internt men 
också med uppdragsgivare och handledare. Efter diskussionerna bestämdes att 
det viktigaste var att komma upp i ståhöjden för 16-åringarna då detta inte går att 
reglera som sitthöjden går att reglera för en kort tioåring (genom att använda en 
högre stol med fotstöd). Dessutom är det också en viktig aspekt att lärarna skall 
kunna hjälpa eleverna vid borden och en så låg höjd som 488 mm skulle bli mycket 
obekvämt för pedagogerna att använda. Önskevärdet sattes därför till 650 mm 
medan det valdes att sätta 730 mm som kravvärde.  

2.1.4 Hållbar utveckling 
En viktig aspekt för alla utvecklingsprojekt är att produkten skall vara designad 
på ett hållbart sätt.  Att uppfylla detta innebär att de tre områdena; ekonomisk 

Figur 4: Illustration av hållbarhetscirklarna. 
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tillväxt, social rättvisa samt bevarande av naturresurser utvecklas på ett sätt som 
är hållbart samtidigt (Gröndahl & Svanström 2011). För att uppnå en hållbar 
utveckling krävs alltså att alla dessa tre områden uppfylls, vilket visualiseras av 
det mörka, helt överlappade, området i Figur 4. Hela projektets grund, att skapa 
ett bord som går att individanpassa, är i linje med att skapa social rättvisa (den 
röda ringen i Figur 4) eftersom detta bord inte exkluderar användare och ger alla 
samma förutsättningar för att kunna arbeta ergonomiskt, att kunna anpassa sin 
arbetsplats och att trivas i sin arbetsmiljö.  
I detta projekt fokuseras också på den gröna ringen i Figur 4, alltså bevarande av 
naturresurser. Detta genom att försöka konstruera så att materialåtgången 
reduceras utan att funktionen skall bli sämre. En annan princip som kan följas vid 
konstruktion är DFDA - Design for Disassembly. Detta innebär att produkten 
konstrueras för att den skall vara så lätt som möjlig att montera isär för att kunna 
separera de olika komponenterna och materialen från varandra så att de kan 
återvinnas på rätt sätt (Ljungberg 2005). Konstruktion skall också utföras med 
hänsyn till att komponenter och delar skall kunna bytas ut så att en helt ny 
produkt inte behöver köpas ifall någon del går sönder eller om estetiska 
preferenser har förändrats. Detta kan exempelvis uppnås genom någon form av 
modularititet, där delar kan kombineras ihop till en hel produkt som dessutom 
kan anpassas efter behov. 
Produkter som tillverkas av Kinnarps skall också uppfylla Möbelfaktas miljökrav 
samt en del andra miljöcertifieringar. Då det inte är aktuellt med andra 
materialval i detta projekt än de som Kinnarps redan använder så antas 
materialen vara certifierade enligt detta och därmed uppfylla de målen. 
Ett annat sätt att påverka miljön mindre är att vid transport kunna packa varorna 
så tätt som möjligt för att minska antalet transporter som behövs samt att, där det 
är möjligt, reducera vikten för att 
transporten skall kräva mindre bränsle. Ett 
till sätt för att reducera miljöpåverkan som 
Kinnarps använder sig utav är att istället för 
emballage runt sina produkter använda 
filtar som återanvänds när det är möjligt. 
När filtarna inte används längre så mals de 
sedan ner och förädlas tillsammans med 
annat spillmaterial till Re:Fill (se Figur 
5) som bland annat kan användas som 
ljudabsorbent eller pressas ihop till ett 
hårdare användbart material.  

2.2 QFD - Quality Function Deployment 
För att kunna konstruera en produkt krävs att det finns specificerat vad den skall 
uppnå tekniskt sett. En metod för att organiserat omvandla kundkrav och 
kundbehov till teknisk data som kan uppfyllas är QFD - Quality Function 
Deployment (Ullman 2016). Denna metod utförs i åtta olika steg:  
 

1. Identifiera vilka som är användare/kunder 
2. Samla in användarnas/kundernas krav och behov 
3. Förstå vad som är viktigt för användarna/kunderna 
4. Undersöka konkurrerande lösningar/produkter 

Figur 5: Re:Fill. 
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5. Ta fram tekniska specifikationer 
6. Relatera de tekniska specifikationerna till kundbehoven 
7. Ta fram målvärden för de tekniska specifikationerna 
8. Bestäm hur de olika tekniska specifikationerna påverkar/är beroende av 

varandra (var inte nödvändigt att utföra under detta projekt) 
 

Denna information sammanställs sedan i det som kallas för House of Quality.  I 
denna (se Figur 6) finns olika delar som var och en motsvarar de ovanstående 
numrerade stegen. 

2.3 Steg 1 QFD: Användaridentifikation och interaktionsanalys 
Första steget vid användningen av QFD var att identifiera vilka användarna är. För 
att kunna göra detta behöver hela produktens livscykel genomgås där alla som 
använder/interagerar med produkten identifieras (se Figur 7) (Ullman 2016). 
Genom att göra detta blir det enklare att veta vilka olika grupper av användare 
som behöver tas hänsyn till och undersökas under förstudiens 
informationsinsamling.   
Användarna kan sedan delas in i primära användare, sekundära användare, 
sidoanvändare samt samanvändare (Janhager 2005): 

Figur 6: Illustration av House of Quality-matrisen som används under arbetet med QFD. 

Figur 7: Användaridentifikation. 
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Primär användare: Elever eller lärare som använder bordet till dess primära 
syfte, alltså pedagogisk verksamhet. 
Sekundär användare: Säljare, person som flyttar undan bordet (exempelvis 
lokalvårdare). 
Sidoanvändare: De som tillverkar bordet (produktion), montörer, distributörer 
och leverantörer. 
Samanvändare: Lärare och andra elever i klassrummet, alltså personer som 
befinner sig i närheten när bordet används för sitt primära syfte.   
 
Huvudsakligt fokus under detta projekt låg på de primära användarna, vilka är 
eleverna samt till viss del även lärarna, men även andra som lokalvårdare och 
montörer har tagits hänsyn till. För inhämtning av antropometriska mått antogs 
svenska barn återspegla målgruppen på ett bra sätt då lösningen kan tänkas 
kunna användas i många svenska skolor. 
 
För att identifiera och förstå alla olika typer av interaktioner som förekommer vid 
användning av produkten kan en interaktionsanalys utföras (Bridger 2009). Där 
undersöks de tre olika faktorerna produkt, människa samt miljö/omgivning och 
hur de påverkas av varandra. Genom att göra detta blir det tydligare att veta vilka 
områden som behöver undersökas för att identifiera kundkrav och kundbehov. 
 
Människa → Produkt: Belastar med utbredd last, sned belastning, onormal 
belastning (såsom sittande på bord) trycker, lyfter, drar, justerar i höjdled, 
förflyttar & rengör. 
Människa → Miljö: Påverkar underlaget med normalkraft, avger värmestrålning, 
utandning av koldioxid. 
Produkt → Människa: Skaderisk (klämrisk, vassa kanter eller liknande), 
motkraft vid förflyttning och justering. Bord kan generellt ge upphov till 
oergonomiska arbetsställningar (om dessa inte kan eller har justerats rätt).  Ljud 
vid justering och förflyttning. 
Produkt → Miljö/Omgivning: Påverka med ljud vid justering, kan skada golv, 
tillverkningsmaterial kan skada miljön både vid produktion, användning och vid 
slutanvändning (återvinning). 
Miljö/Omgivning → Produkt: Ojämnt underlag kan göra produkten instabil, 
underlaget kan påverka förflyttningsmöjligheter. 
Miljö/Omgivning → Människa: Temperatur, luftfuktighet, belysning, ljud eller 
liknande. 

2.4 Steg 2 QFD: Identifiera kundbehov 
En modell som beskriver hur och varför kundbehov/kundkrav finns är Kano-
modellen (Ullman 2016). Denna visar tre olika linjer som representerar; 
grundfunktioner, prestandafunktioner samt exalterande/spännande funktioner. 
Produktens grundläggande funktioner är sådana som måste finnas i produkten 
och är inte något som nämns av kunden förutom om de skulle saknas (Ullman 
2016). Gällande prestandafunktioner så fungerar de helt enkelt så att desto bättre 
prestandan är hos produkten desto bättre är den. Den sista kategorin är de 
funktioner som ger en “wow”-upplevelse vid användande av produkten, sådana 
som är oväntade och ger mervärde. Dessa funktioner som ger en “wow”-
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upplevelse övergår sedan med tiden till att bli ett baskrav och förväntas vara 
inkluderad i produkten (Ullman 2016). Därför är det viktigt att identifiera dessa 
grundläggande baskrav eftersom om dessa missas så kommer kunden att ogilla 
produkten och inte köpa den.  
För att särskilja den nya produkten på marknaden gäller det då att antingen 
prestera bättre än befintliga produkter samt/eller ha någon “wow”-funktion som 
konkurrerande produkter inte har.   
För att samla in kundbehov kan metoder som observationer, enkäter, intervjuer 
eller liknande användas (Ullman 2016). Även konkurrerande produkter kan 
undersökas eftersom många av de som utvecklas idag är sådana som baseras på 
andra produkter. Ett sätt är också att observera befintliga lösningar/produkter 
när de används (Ullman 2016). 
Varianter av produkten som skall 
utvecklas i det här projektet finns 
redan idag, men eftersom det är en 
relativt ny produkt och de olika 
konkurrerande varianterna inte har 
funnits så länge finns inga exakta 
parametrar att jämföra med. Därför 
låg fokus på att dels identifiera 
baskraven, men också att få fram 
vad som gör att kunden upplever att 
produkten befinner sig i den högsta 
kvadranten till höger i Kano-
modellen (se Figur 8). 
För att samla in information valdes därför att observera hur dagens elevbord 
används i sin rätta miljö samt att intervjua elever och pedagoger om hur de 
upplever sin utbildningsmiljö. Även frågor om hur de ser på framtida lärmiljöer 
inkluderades då ett krav från uppdragsgivaren var att ta hänsyn till och utforma 
bordet för att möta dagens behov men också de behov som troligtvis kommer 
finnas i framtiden. För att ytterligare undersöka lärmiljöernas utveckling 
undersöktes Kinnarps egen trendrapport samt rapporter och artiklar om hur 
lärmiljöer utvecklas och hur de troligtvis kommer att se ut i framtiden. Insamling 
av kundbehov skedde också genom observationer och intervjuer av montör och 
lokalvårdare samt genom en intervju med en doktor i pedagogik. För att 
identifiera andra krav och behov som finns har också analyser av konkurrerande 
produkter och lösningar utförts.  

2.4.1 Trender utbildningsmiljö 
För att uppnå önskemålet om att bordet skall uppfylla behov som finns idag samt 
de som sannolikt kan tänkas finnas i framtiden har trendrapporter från Kinnarps 
och från andra källor lästs och analyserats. I NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-
12 Edition (Adams Becker et al. 2016) beskrivs kortsiktiga samt mer långsiktiga 
trender som finns i utbildningsmiljöer för barn i åldern 6-18 år. Det som går att 
utläsa ur denna är att utbildningsmiljöerna kommer behöva förändras i takt med 
att teknologin blir ett mer återkommande inslag i undervisning samt att det blir 
mer och mer vanligt att undervisningen är elevcentrerad och utgår från kollektivt 
lärande istället för att vara lärarcentrerad då fokus läggs på lärarens aktiviteter. 
Denna utveckling av hur undervisning och lärande utförs påverkar också hur 

Figur 8: Illustration av Kano-modellen. 
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utbildningsmiljöerna bör utformas. Enligt NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 
Edition (Adams Becker et al. 2016) så måste miljöerna idag rymma teknologi 
(hårdvara och anslutning) för att stödja och främja interaktivitet. Det har visats 
att mer flexibla lärmiljöer som skapas genom att använda mobila/justerbara 
möbler och teknologi förbättrar elevernas inlärning då detta bidrar till ett mer 
aktivt lärande (Adams Becker et al. 2016). För att möta behovet att kunna variera 
mellan individuellt arbete och grupparbete har många skolor börjat använda 
möbler som är mobila och kan placeras i många olika konstellationer, möblerna 
är också vanligtvis designade för att vara ergonomiskt anpassade efter eleverna 
och eleverna är inte längre stationerade vid en specifik plats (Pierce 2015). Viktigt 
att tänka på är också att elektronik kräver eluttag för laddning och att det är viktigt 
att det finns tillgängligt i utbildningsmiljön (Pierce 2015). 
Från Kinnarps rapport gällande kontorsytor blir det vanligare att utrymmen 
utformas och används beroende på vilken aktivitet som utförs (aktivitetsbaserat). 
Det innebär att utrymmen skapas för olika typer av aktiviteter, exempelvis 
utformas platser för sådant som skall utföras i grupp, utrymmen för aktiviteter 
som kräver ökat fokus eller koncentration. De har också identifierat en trend att 
det blir vanligare att gå från att arbeta vid en specifik arbetsplats till vad de kallar 
“fri sittning”, alltså att arbetet utförs vid den miljö som är optimal för ändamålet. 
 
Enligt Gulland och Phillips (2008) är de nya direktiven för utformning av ett 
klassrum följande: 
 

• Användarna skall själva kunna anpassa och omforma sin studieplats 
• Klassrummens inredning skall erbjuda stor flexibilitet  
• Klassrummen skall vara lätta att möblera om  
• Teknologin skall vara lättillgänglig 
• Samlingspunkter konstanta/tillfälliga skall lätt kunna skapas 
• Den fysiska miljön skall passa till många olika typer av undervisning  
• Den fysiska miljön och dess inredning skall möjliggöra arbete i olika 

konstellationer av gruppstorlekar 
 

Enligt Gulland och Phillips (2008) är de nya direktiven för förvaring i klassrum 
följande: 
 

• Förvaringen skall vara integrerad och lättåtkomlig för eleverna 
• Förvaringen skall vara placerad i direkt anslutning till de olika 

läraktiviteterna 
• Det bör finnas möjlighet för snabb och tillfällig förvaring för att snabbt 

kunna frigöra bordsyta 

2.4.2 Kinnarps undersökning Next Education  
Undersökningen utfördes av Demoskop på beställning av Kinnarps och är baserad 
på intervjuer med 200 rektorer, 533 pedagoger och 500 elever. Slutsatser från 
denna undersökning är att: 
 

• det finns en bristande flexibilitet både i den fysiska miljön och i 
undervisningen. 
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• 4 av 10 rektorer tror inte att skolan är utformad för att möta framtidens 
pedagogiska utmaningar. 

• större flexibilitet i möbler och inredning är den förändring i den fysiska 
miljön som flest rektorer efterfrågar. 

• elever vittnar om att det är sällsynt att klassrummen möbleras om vilket 
tyder på bristande flexibilitet i inredning samt undervisning. 

• rektorer vill ha flexibilitet i inredning och möbler, pedagoger vill ha nya, 
moderna, hållbara och ergonomiska möbler och eleverna vill ha nya 
bättre stolar/bänkar som är ergonomiska. 

• ljudnivån i skolan upplevs vara problematisk bland alla tillfrågade 
kategorier i undersökningen (rektorer, pedagoger och elever) vilket 
påvisar att detta är ett område med tydlig förbättringspotential. 

• eleverna uppger att det som påverkar deras koncentrationsförmåga mest 
negativt är ljudnivåerna. 

• förändringsbehovet i möbler och inredning tycks vara större i 
grundskolan (låg-, mellan- och högstadiet) än på gymnasiet. 

• 2 av 3 pedagoger bedömer den fysiska miljön som avgörande för 
elevernas prestation och nästan lika viktig är den för deras egen 
prestation. 

• tysta möbler vid användning är något som är viktigt för många. 
• varannan elev uppger att möbleringen i deras klassrum sällan eller aldrig 

anpassas efter hur de arbetar. 

2.4.3 Intervjuer och observationer 
För att erhålla förståelse för miljöerna som produkten skall användas i och för att 
kunna identifiera behov utfördes studiebesök på en mellanstadieskola där elever, 
pedagoger och lokalvårdare observerades och intervjuades. Även en doktor i 
pedagogik intervjuades samt en montör från Kinnarps.  
Intervjuer kan genomföras på många olika sätt; det kan vara en öppen intervju, en 
riktad intervju, semistrukturerad intervju eller en helt strukturerad intervju 
(Lantz 2007).  
Valet av intervjuform blev semistrukturerad, vilket betyder att det finns frågor 
som följs men går respondenten in på annat så ställs följdfrågor för att ge 
konversationen ett naturligt flyt och få intervjun att likna en vardaglig dialog. 
Intervjuformen gör så att personen som blir intervjuad slappnar av och då kan 
lättare latenta behov komma fram (Kylén 2004) vilket ansågs passa för ändamålet 
och framförallt eftersom det också inkluderade intervjuer med barn. Då intervjuer 
enbart återspeglar respondentens synvinkel och vad de tycker är mest intressant 
eller viktigt kan observationer utföras för att få en annan bild över en situation 
(Kylén 2004).   
Inför intervjuerna konstruerades frågor utifrån vilken information som ville 
erhållas, ett urval av frågorna ses nedan (se alla frågor i Bilaga A): 
 

• Hur skulle du beskriva studiemiljön/klassrummen? 
• Hur ser du på flexibilitet i inredningen? 
• Hur arbetar ni? individuellt/grupp/helklass? 
• Vill du ha möjligheten att stå upp? Varför? 

 
Det som var viktigt att erhålla information om var hur pedagogerna ser på 
klassrummet och dess inredning som verktyg i sitt pedagogiska arbete. Det var 



 17 

också viktigt att få reda på hur pedagogerna ser på ökad flexibilitet och mobilitet 
samt vad de ser skulle gynna deras undervisning och elevernas 
kreativitet/koncentration/inlärning. Relevant var också att ta reda på hur 
eleverna ser på sitt klassrum och vad de skulle vilja ändra. 
Inför intervjun med Giulia Messina Dahlberg, doktor i pedagogik, konstruerades 
frågor med fokus på hur hon tror att undervisningsmiljön kommer att utvecklas, 
vad hon ser som en viktig/nödvändig del i denna utveckling och vad hon ser är 
viktigt hos möbler som skall finnas i klassrum. 
 

Intervju med Giulia Messina Dahlberg, doktor i pedagogik 
För att få förståelse över vilka typer av utmaningar som finns i dagens 
undervisningsmiljöer men också för att få förståelse över hur lärmiljöerna 
utvecklas kontaktades Giulia Messina Dahlberg som är doktor i pedagogik. Hon 
pratade om att undervisningen mer och mer blir digitaliserad och att utvecklingen 
går mot att allt material skall finnas på elevernas laptops/lärplattor. 
Användningen av teknologin kommer enligt henne också innebära att behovet av 
stora arbetsbänkar kommer att minska och ser därför mindre elevbord som 
exempelvis tillhandahåller plats för en laptop/lärplatta och något A4-ark som fullt 
tillräckligt. Gällande hur den fysiska miljön (bänkar och bord) ser hon mobilitet 
och flexibilitet som de allra viktigaste punkterna. Ett klassrum skall passa 
traditionell undervisning (lärarcentrerad) där aktiviteter både kan pågå i grupp 
eller individuellt, det skall passa för de pedagoger som använder sig av 
elevcentrerad undervisning eller för de pedagoger som vill kunna kombinera 
båda. Tunga och komplicerade möbler som hämmar förflyttningsmöjligheter, och 
därmed flexibiliteten, kan göra så att pedagogerna väljer att inte anpassa 
utrymmen vilket påverkar den pedagogiska kvaliteten negativt.  En lärare kan 
också ha flera olika typer av aktiviteter pågående samtidigt i samma rum därför 
behöver möblerna kunna tillgodose att kunna skapa “rum i rummet” beroende på 
vad de olika aktiviteterna syftar till att uppnå. 
Giulia ser också att det är bra om varje arbetsplats kan individanpassas efter 
eleven som använder den, exempelvis att kunna skapa tillfälliga avskärmningar 
när det är en aktivitet då eleven som använder bordet kräver avskildhet. Vid 
frågan om det skulle kunna finnas ett behov för läraren att kunna stänga av höj- 
och sänkfunktionen ser hon att detta inte skall finnas då det istället är en fråga för 
pedagogen att kunna kontrollera att bordens funktioner inte används felaktigt 
eller när de inte ska. Sen vore det också bra att undvika för många sladdar.  

Observation och intervju på mellanstadieskola 
Den besökta skolan var en relativt nybyggd låg- och mellanstadieskola. Besöket 
ägde rum hos en klass i årskurs fyra, runt om i skolan och i andra klassrum. Under 
besöket utfördes observationer under lektionstillfällen och hur de fungerar i 
praktiken och vad de kräver av utbildningsmiljön, hur eleverna använder och 
står/sitter vid sina möbler samt hur den övriga undervisningslokalen 
används/fungerar. Det utfördes också en längre intervju med en pedagog samt en 
kortare intervju med ytterligare två pedagoger. 
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Observation 
Vid observation i klassrummet under en lektion iakttogs följande: 
 
• Eleverna satt både individuellt och parvis (omplacering en gång i månaden). 
• Allt skolmaterial finns i lådor längst bak i klassrummet. 
• Fåtal elever satt rakt, de flesta satt böjt på grund av fel höjd på bord och stol. 
• De hade låga och höga bänkar med ljudabsorberande skiva samt 

justeringsfötter. 
• Stolar med stegvis inställningsbart fotstöd som inte var justerat efter alla 

elever. 
• De flesta satt i samma position i några minuter men rörde sig konstant vid 

platserna. 
• Höjden på bordet var högre än armbågshöjd på eleverna. 
• Bordens höjd var inte anpassningsbara, förutom möjlighet till 

stabiliseringsreglage. 
• Materialet som används är skrivblock, penna, läroböcker och lärplatta.  
• Färgerna som pryder skolan och deras möbler samt ljudabsorbenter är olika 

nyanser av grått, svart och grönt. Klassrummen är mycket neutrala (grått, vitt 
eller liknande). 

• Det blir rörig stämning i klassrummet när eleverna får lämna sin plats för att 
hämta undervisningsmaterial i deras lådor (se bilden längst till höger i Figur 
9). 

• Eftersom eleverna sitter både individuellt och parvis, medför detta att en del 
elever får omplacera sig när det är aktiviteter som ska utföras parvis eller i 
grupp. Omplaceringen medför att stolar behöver förflyttas vilket ökar 
ljudnivån. 

• Bordens mått (de högsta) har måtten h905mm x b700mm x d600mm. 

Intervjuer med elever 
Intervjuer utfördes med elever som var mellan tio och elva år gamla. Resultatet 
från intervjuerna sammanställs nedan: 
 
• Ljudnivån upplevs vara störande vid uppskattningsvis ¼ av lektionerna. 

Detta sker oftast då materialet från deras lådor skulle hämtas, vilket 
upplevdes störande. 

• Eleverna har svårt att få tillbaka koncentrationen efter att de har hämtat 
material i lådorna (se Figur 9). Därför efterfrågade eleverna en lösning som 
gör att de kan ha böckerna närmare till hands. 

• Alla deras privata ägodelar hängs utanför klassrummet, behövs något från 
väskan måste eleven gå ut ur klassrummet. Detta upplevdes som både 
tidskrävande och som ett störande moment. Väskan kan heller inte hängas på 
baksidan av stolen då axelremmarna får eleven att få ont i ryggen. 

• Det var delade åsikter om de föredrog att sitta enskilt, par eller i grupp.  
• De tillfrågade eleverna föredrog att sitta vid höga bänkar. 
• Då eleverna har fasta placeringar i klassrummen som byts ungefär en gång 

per månad känner eleverna att detta kan vara jobbigt då de känner att vissa 
bord passar för olika sorters lektioner. Då klassrummet var utrustad med två 
olika höjder så kan det bli så att elever som vill kunna variera sin 
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arbetsposition inte kan göra detta på en månad utan får vänta tills det är dags 
att byta platser.  

• I förskoleklassen hade de mer aktivitetsbaserade lokaler och detta anger de 
är något som de saknar. 

• Att kunna få ha egen bänk och stol är något eleverna vill ha så att möblerna 
kan vara individuellt anpassade. Att få ha höj-och sänkbart bord var då något 
som hade uppskattats för att uppfylla detta behov. 

• Det är inte ofta eleverna får ont i ryggen då det är många raster för att 
sträcka på sig. Att stå under lektionerna är ibland något vissa gör och detta 
ses som något positivt av eleverna då de kan röra på sig mer. De nämnde 
själva att de vill kunna variera att stå och sitta, med exempelvis 
halvtimmesintervaller. Detta innebär att justering av höjden på bordet kan 
bli aktuellt flera gånger per dag. 

• Varje dag används lärplattor (exempelvis iPads) i skolan, dessa laddas under 
natten i ett “laddskåp”. Ifall eleverna inte har lagt lärplattan på laddning 
kvällen innan så har den ibland inget batteri när den ska användas, dock kan 
de i nödfall få låna lärarens lärplatta. Eleverna själva hade föredragit att 
kunna ladda lärplattan närmare bordet eller på bordet. 

• Det händer ofta att eleverna sitter eller står på borden vid tillfällen då de ska 
kolla på film eller sjunga för någon som fyller år. 

• Estetiska faktorer såsom färg uppger inte eleverna som det viktigaste men de 
hade tyckt att det var roligare med andra, lugna, färger än vitt.  

• Eleverna tror att mönster/figurer på bordsskivan skulle kunna vara 
distraherande, men att färgen på bordsytan inte spelar så stor roll.  

Intervjuer med pedagoger 
Sammanställning av de utförda intervjuerna listas nedan: 
 
• De tre tillfrågade pedagogerna ville alla ha höj- och sänkbara bord. 
• Lärplattor är något lärarna gillar att eleverna använder och är ett verktyg de 

använder ofta. 
• Pedagogerna har märkt att det är många elever som föredrar att stå upp, men 

detta är då bara möjligt ifall eleven har blivit placerad vid ett högt bord. De 
elever som väljer att stå upp är oftast de som får ont i ryggen av att sitta ner så 
länge eller kan bibehålla sitt fokus lättare när de står upp. 

Figur 9: Bilder från studiebesöket på mellanstadieskolan. 
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• Möjlighet för förvaring vid borden är något som pedagogerna efterfrågar då de 
oftast blir hög ljudnivå när eleverna ska hämta sakerna och att då de lätt tappar 
koncentrationen. 

• De vill gärna med ha någon sorts avskärmning och ljudabsorbenter då 
ljudnivån kan bli hög vid vissa tillfällen. 

• Enkel mobilitet och att kunna flytta borden efter vilken sorts undervisning 
hade underlättat men pedagogerna är rädda för att borden ska vara för lätta 
att flytta runt vilket kan resultera i att eleverna själva gör detta när de inte ska.   

Intervju med Lokalvårdare 
Problem som uppkommer när lokalvårdarna ska rengöra klassrummen: 
 
• De ljudabsorberande ytorna blir svåra att 

rengöra då de fastnar smuts på dem. 
Eftersom smutsen måste skrapas bort så går 
bordsytan sönder. 

• Bordsbenens utformning, vissa ben gör det 
svårare för rengöring, särskilt svåra uppgavs 
plusformade ben (kryssfot) vara (se Figur 
10). 

• Stolarna som är upphängda på bänkarna 
trillar lätt ner ifall de stöts till. 

 
Städning genomförs några gånger per vecka och mer grundligt fem gånger per 
termin, eftersom städning sker ofta är det bra med bord som lätt går att förflytta. 
För att sänka volymen i klassrummen har golven ljudabsorberande 
heltäckningsmattor. Vilket är effektivt för att sänka ljudnivåerna men för 
lokalvårdarna är detta mer av ett problem då mattorna är svårare att rengöra och 
dammsuga än ett vanligt golv. 

Sammanfattning av intervjuer och observationer på mellanstadieskola 
• Eleverna vittnar om att det är viktigt att själva kunna välja hur de skall sitta, 

enskilt i par och så vidare. De talar också om att hur de vill sitta beror på vilken 
aktivitet eller vilket ämne de håller på med. Detta visar ytterligare på att 
flexibilitet och mobilitet är något eleverna saknar och vill kunna få för att blir 
mer nöjda med sin skolmiljö och kunna prestera bättre. 

• Eleverna vill gärna ha fler grupprum eller kunna möblera om möblerna lätt så 
de kan få det tystare och även kunna hjälpa varandra. 

• Behovet att kunna anpassa sin arbetsplats och variera arbetsposition iakttas 
flera gånger då eleverna under observationen ofta var i rörelse samt att 
eleverna själva gillade idén om ståbord.  

  

Figur 10: Kryssfot. 
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Intervju/observation med montör 
Vid tillfälle iakttogs leverans av bord. Borden kommer i två delar, benen (basen) 
och borden (se Figur 11). För att veta hur bordsskivan ska placeras på benen så är 
det redan utmärkt. Detta ritas ut på Kinnarps innan de levereras. Fel som kan 
uppkomma är att ritningen på bordsskivan är fel och i så fall måste montören mäta 
på plats. Detta kan ta tid och det ökar 
risken för att det kan bli fel. Montörerna 
vill kunna sätta dit skruvarna först och 
vill helst att inte för många moment ska 
göras på samma gång. Exempelvis att 
inte både behöva hålla skruvdragaren, 
skruven och bordet på samma gång. 
Enligt montören ska monteringen vara 
effektiv och så enkel som möjligt. 
Tillbehör som tillexempel eluttag sätts 
dit i efterhand. Bordsskivorna kommer 
“oinslagna” vilket gör att de lätt blir 
tillbuktade på kanterna, även märken 
kan uppstå. Benen kommer helt 
inslagna. 
 

Kontakt med rektor högstadieskola 
Då det inte var möjligt att komma på besök på högstadieskolan så kunde frågor 
istället ställas via e-post. Det som framkom var att eleverna har egna skåp som de 
förvarar sina saker i vilket gör att de går och hämtar det de skall ha inför varje 
lektion. Detta överensstämmer också med egna erfarenheter om hur det fungerar 
på högstadieskolor. Förvaringsmöjligheterna vid varje plats behöver därmed vara 
för lite mindre saker som kanske väska, jacka, bok eller liknande. Eleverna 
använder också laptops varje dag men dessa skall enligt rektorn laddas hemma 
och de har inte några möjligheter att ladda dem på plats i skolan.  

2.4.4 Sammanställning av identifierade kundbehov 
De behov som identifierats skrevs upp på ”post it”-lappar och grupperades 
därefter stegvis in i mindre grupper och kunde sorteras in i kategorier. Dessa 
sammanställdes i släktskapsdiagram där de delats in i primära, sekundära och 
tertiära behov. De tertiära behoven ger uppslag på vad som kan mätas/uppfyllas 
och vad som kan sättas in i ”House of Quality”-matrisen. Många förslag kan inte 
mätas rent tekniskt utan är sådana som kan utvärderas och bör tas i beaktning 
ändå. Vissa av de identifierade behoven är också krav som måste uppfyllas, dels 
enligt standards men också från Kinnarps. Dessa inkluderas därför inte i 
viktningen av kundbehoven. 
Som det går att se i diagrammen (Figur 12 och 13) är det tre huvudområden som 
identifierats; bordet skall ha god användbarhet, det ska vara enkelt att ta hand om 
och ska ha ett tilltalande utseende. Dessa är alltså de tre primära kundbehoven 
som är längst till vänster i diagrammen (nivå 1), de sekundära är de i mitten (nivå 
2) och där går det bland annat att se punkter såsom flexibilitet, låg ljudnivå och 
mobilitet. De tertiära är de längst till höger (nivå 3) och där går det att mer direkt 
se vad som går att anpassa hos produkten. 

Figur 11: Leverans och montering av bord. 
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Produktsemantik

Enhandsjustering
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Ergonomi

Bordet kan justeras i höjdled

Bordsytans vinkel kan 
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Anpassad bordsyta

Flexibilitet

Ska kunna kombineras ihop 
på många sätt med 
bibehållen funktion

(EL: Flexibilitet ska inte 
hindras)

Omgruppering skall vara 
enkelt

Förvaring
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böcker, ryggsäck etc. vid 

arbetsplatsen

Mobilitet Enkel men kontrollerbar 
förflyttning

Säker att använda

Ingen klämrisk

Ingen vältrisk

Inga vassa kanter

(EL: Ingen stötrisk)

Låg ljudnivå

Höj- och sänkning skall inte 
låta onödigt mycket
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Rengöring

Inga "skrymslen"

Formen på benen

Lättavtorkade ytor

Ytor som tål rengöring

Inga snäva hörn

Montering

Poka-Yoke

Kräva få moment samtidigt

Monteras på plats i olika 
delar

Effektiv förvaring av borden 
när de inte används

Ta upp liten golvarea

Enkel att placera tätt 
ihop/placera i förvaringsläge

Figur 12: Släktskapsdiagram av kundbehoven "god användbarhet" och "enkel att ta hand om". 
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Figur 13: Släktskapsdiagram av kundbehovet "tilltalande utseende". 
 

2.5 Steg 3 QFD: Utvärdering och viktning av kundbehov 
För att ta reda på hur viktiga de olika kundbehoven är mot varandra behövde detta 
utvärderas. En jämförelsematris sammanställdes, se till vänster i Figur14, där 
behoven parvis jämfördes mot varandra och där den viktigaste av de två valdes. I 
en ifylld matris räknas därefter hur många gånger varje behov “vunnit” och antalet 
räknas samman och behoven kunde på så vis rangordnas. Definitioner av de olika 
behoven (se Figur14) skapades för att göra ifyllning av matrisen enklare. För att 
jämförelsematriserna på bästa sätt skall avspegla användarnas behov bads 
pedagoger och Guilia Messina Dahlberg att fylla i matrisen. Även Per Enskär 
(ansvarig för bord) och Anders Larsson (ansvarig för Next Education) på Kinnarps 
bads fylla i matrisen. Pedagogernas och Guilia Messina Dahlbergs viktningar 
ansågs återspegla behoven mest korrekt därför viktades deras åsikter som 
dubbelt så tungt i sammanställningen.  
  

Ti
llt

al
an

de
 u

ts
ee

nd
e

Färg, finish & form

Främja koncentration/Skall 
inte störa eleven 

Passa in i många 
omgivningsmiljöer

Utrycka stabilitet och 
kvalitet

Estetiskt tilltalande

A: Effektiv justering Enkel och snabb höjdjustering 
B: Mobilitet Förflyttning av borden skall vara enkel 
med kontrollerad 
C: Tyst Bordet skall inte generera onödigt mycket 
ljud vid användning 
D: Flexibilitet Bordet skall kunna placeras 
individuellt men också kunna grupperas ihop på ett 
enkelt sätt 
E: Montering Kunnas monteras på plats/enkel 
montering 
F: Underhåll Lätt att underhålla/reparera 
G: Rengöring Bordet i sig skall vara enkel att 
rengöra även kringliggande miljö 
H: Förvaring av borden Yteffektiv förvaring av 
borden när de inte används 
I: Förvaring Förvaring av skolmaterial/upphängning 
av ex. väska 
J: Utseende Estetiska faktorer så som färg, form etc. 
 

Figur 14: Jämförelsematris samt definitioner av kundbehoven. 



 24 

Sammanställningen av de olika ifyllda matriserna kan ses i Tabell 8. I tabellen har 
alla behoven blivit viktade mellan 1-5 (där 5 är viktigast). Resultatet av viktningen 
visar att det allra viktigaste är bordets flexibilitet följt av att det skall vara mobilt. 
Det är också viktigt att bordet skall vara lätt att justera samt att det skall vara tyst. 
Därefter följer faktorer som kunna förvara andra saker, bra utseende, underhåll, 
rengöring, montering och, till sist, att yteffektivt kunna förvara borden.   

Tabell 8: Sammanställning av de ifyllda jämförelsematriserna och resultatet. 

  
Giulia Messina 

Dahlberg 
Pedagoger 
från skola 

Anders 
Larsson 

Per 
Enskär Total 

poäng 
Total 
rank 

Viktning 
QFD   Poäng Rank Poäng Rank Poäng Rank Rank 

A 2 9 5 5 6 4 1 10,5 3 4 
B 9 1 4 6 8 2 3 8,5 2 4,5 
C 7 2 8 2 7 3 6 11 4 3,5 
D 7 2 7 3 9 1 2 5,5 1 5 
E 1 10 1 9 0 10 4 22 9 1 
F 3 7 2 8 5 5 9 20,5 7 2 
G 5 4 3 7 4 6 10 21 8 1,5 
H 3 7 0 10 1 9 8 24,5 10 0,5 
I 4 5 9 1 3 7 7 16,5 5 3 
J 4 5 6 4 2 8 5 17 6 2,5 

 

2.6 Steg 4 QFD: Konkurrentanalys 
Det fjärde steget i QFD är att analysera konkurrerande lösningar och bestämma 
hur väl den nya produkten skall mäta sig mot dessa. För att kunna göra detta krävs 
det att information om dessa produkter identifieras och analyseras. 
Konkurrentanalysen är utförd i flera steg. Där det första var att identifiera 
konkurrenter vilket gjordes genom besök på Stockholm Furniture Fair, 
internetsökningar, besök på Kinnarps showroom (som också säljer konkurrenters 
lösningar) samt diskussion med säljare på Kinnarps. Insamlad information under 
konkurrentanalysen sammanställdes i form av en PNI där varje konkurrents 
produkts positiva, negativa och intressanta egenskaper noteras (Österlin 2011).  

2.6.1 Studiebesök Showroom 
Besök på Kinnarps Showroom i Lidköping och i 
Skövde utfördes, dels för att kolla och undersöka 
deras sortiment, men framförallt för att kolla på en 
konkurrerande produkt från Matting (Figur 15). Vid 
besöket testades bordets funktioner och även dess 
tillbehör. Det iakttogs att bordet var stabilt men 
kunde vara svårt att justera i höjdled när 
bordsskivan befann sig högre upp, detta även för en 
vuxen person som är längre och starkare än en 10-
åring. Bordet hade två gaspelare och höjden 
justerades genom ett reglage som var placerat på 
höger kortsida. Denna spak trycktes upp samtidigt 
som bordsskivan lyftes eller trycktes ned. Figur 15: Mattings elevbord. 
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Användandet av två gaspelare kunde ge upphov till den så kallade ”lådeffekten”. 
Detta uppstår då spelet är olika i de två pelarna och det resulterar i att höj- och 
sänkmekanismen kunde hacka eller vara trög. De sneda pelarna gör också att 
bordsskivans position kommer att förflyttas närmare användaren ju högre upp 
den höjs. Detta är inget problem då bordet står enskilt, men om bordet är placerat 
tillsammans med andra och skall bilda ett större bord så kommer det bli ett större 
glapp mellan borden desto högre upp bordsskivan kommer. En annan faktor som 
iakttogs var att reglaget var placerat på kortsidan vilket innebär att om bordet 
placeras bredvid ett annat bord så kommer reglaget att blockeras och inte vara 
åtkomligt. 
Till bordet kunde också en ljudavskärmare användas, denna kunde hängas upp på 
sidan av bordet på en av bordets två krokar. Kroken var dock inte anpassad efter 
storleken på hålet i ljudavskärmningen vilket gjorde att denna var krånglig att 
hänga upp. Avskärmningen placeras utan fäste på bordet vilket gör att den enkelt 
kan förflyttas men också puttas ned. Användning av avskärmningen resulterade 
också i att arbetsytan blev mindre och dessutom blev arbetsytan mörkare. 

2.6.2 Stockholm Furniture Fair 
En rekommendation från Kinnarps var att besöka Stockholm Furniture Fair, detta 
för att kolla på konkurrerande lösningar och kunna undersöka dem direkt på 
plats. 
På mässan iakttogs att många konkurrenter erbjuder höj- och sänkbara 
arbetsbord där de flesta var beroende av direkt elförsörjning via eluttag, men att 
det börjat komma bord med batterilösningar samt bord vars höjd regleras med 
gaspelare. Ett av borden som justerades med gaspelare var Vario (ett elevbord 
från Lekolär) som hade en tiltbar skiva, hjul på två av “fötterna” samt en pedal för 
höjdjustering som användes med foten. Vario valdes för vidare analys i kommande 
PNI för att den är en direkt konkurrerande lösning. Bland de olika bord med 
gaspelare som testades skilde det stort i hur lätta de var att justera. Vissa krävde 
större kraft medan andra knappt krävde någon alls. Detta påvisar att det finns ny 
teknik gällande gaspelare och är något som skulle kunna användas för att få ett 
gasbord som är lika lätt att justera för en 10-åring som för en 16-åring. På mässan 
iakttogs också att flera företag börjat tillverka mindre och mer mobila bord än de 
traditionella höj- och sänkbara arbetsborden men att dessa inte marknadsfördes 
eller var helt anpassade för att fungera i en skolmiljö.  
Flera av de lite mindre borden som var höj- och 
sänkbara hade också hjul på för att de skulle vara 
enkla att flytta runt. Alla hjul på bord som testades 
hade lås så att bordens placering kunde fixeras.  
Ett av borden (se Figur 16) var enkelt att flytta runt 
och höjdjustera men det var också mycket lätt att 
tippa över bordet. Detta för att dess bas var så lätt 
vilket medförde att bordets tyngdpunkt hamnade 
för högt för att vara stabilt vilket är en faktor som 
bör beaktas vid konceptutvecklingen. Flera 
tillverkare erbjöd också extra tillbehör till sina 
bord, exempelvis lådor, surfplattehållare med 
mera. Flera bord hade också en tiltbar bordsskiva 
för att borden skulle kunna placeras närmare Figur 16: Ett av borden som testades på 

mässan. 
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varandra när de inte används, detta tyder på att det kan finnas ett behov av 
effektiv förvaring trots att det inte rankades så högt under viktningen av 
kundbehoven.  

2.6.3 Internetsökning av konkurrenter 
För att få en bredare sökning då inte alla konkurrenter fanns på mässan i 
Stockholm genomfördes en internetsökning på olika konkurrenter. Mestadels för 
att se ifall några av de stora konkurrenterna hade missats, till exempel Steelcase 
som är ett amerikanskt företag som tillverkar möbler för bland annat skolmiljöer, 
men också för att se vilka extra funktioner till borden som kan finnas på 
marknaden.  

2.6.4 Sammanställning av utförd konkurrentanalys 
För att på bästa sätt analysera och sammanställa all information från besöken på 
showrooms och Stockholmsmässan och internetsökningen skapades en PNI. Detta 
användes som underlag för utvärdering och som inspiration, den visade också på 
vad produkten bör/inte bör uppfylla. Identifikation och sammanfattning av de 
positiva, negativa och intressanta faktorerna utvärderades och bestämdes dels 
internt men också genom diskussioner med ”Next Education”-managern på 
Kinnarps. Sammanställd PNI ses i Tabell 9. 

Tabell 9: Sammanställd PNI. 

Konkurrent Positivt  Negativt Intressant 
1 

 

⋅ Höj-och sänkknapparna 
kommunicerar funktion genom; 
struktur (tecken), visuellt och har 
hög friktion 

⋅ Sladdgömma med fransar  
⋅ Tilltalande design 
⋅ Möjlighet att sätta dit 

ljudabsorbent/avdelare 

⋅ Inte mobil 
⋅ Mycket material 
⋅ Alltid ansluten till el för att 

fungera 

⋅ Lucka som är vändbar har 
olika färg 

⋅ Förvaring (trådraster) 
upptill 

⋅ Erbjuder extra förvaring ex. 
med en låda under 
bordsskivan 

2  ⋅ Kan fällas ihop helt och är 
stapelbart 

⋅ Mobil och benutrymmet är stort 
⋅ Hjul på två av benen för att lätt 

flytta bordet 

⋅ Ej höj- och sänkbart 
 

⋅ Kan koppla ihop elen 
mellan borden, kräver 
därför endast ett eluttag 

⋅ Kan koppla ihop borden 
med varandra på två olika 
sätt 

⋅ Har handtag/skåror för att 
bordet ska kunna bäras. 

3 

 

⋅ Pneumatiken är lätt att använda 
⋅ Har ett vridreglage som är enkelt 

att använda för höjdjustering 
⋅ List som hindrar saker från att 

rulla av bordet 

⋅ Svår att finjustera och reglaget 
kan vara svåråtkomligt 

⋅ Listen är i vägen vid horisontell 
användning av bordet 

⋅ Bordsytan går att tilta i 
olika steg med spak på dess 
undersida 

4 

 

⋅ Vinklingsbart bord 
⋅ Enkel manövrering 
⋅ Lätt att förvara ihop och tar upp 

liten area  

⋅ Ej justerbart i höjd 
⋅ Listen mitt på bordet är i vägen 

när bordet är horisontellt lutat 

⋅ Är bordet stabilt i alla 
lägen? 
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5 

 

⋅ Enkel konstruktion 
⋅ Ett reglage 
⋅ Kräver ingen elektricitet 
⋅ Mobilt 
⋅ Har upphängning på båda sidor 

för ljudabsorbent och ståmatta 
⋅ Stabilt intryck  

⋅ Krokarna är inte dimensionerade 
för tillbehören 

⋅ Svår att justera när det befinner 
sig högt upp  

⋅ Ljudabsorbenten åker runt på 
bordsskivan och placeras borden 
ihop, blir reglaget blockerat  

⋅ Lutningen på 
konstruktionen som gör att 
skivan åker framåt gör att 
borden inte kan placeras 
ihop till en större enhet 

6  

1 

⋅ Ett reglage för justering 
⋅ En pelare 
⋅ Ger en stabil känsla 

⋅ Inte mobil 
⋅ Ser lite otymplig ut 

⋅ Kan fästas olika tillbehör på 
den 

⋅ Snabb höjdjustering, (1,2 s) 

7 

 
2 

⋅ Kontrollerbar mobilitet 
⋅ Höj- och sänkbart utan 

elförsörjning 
⋅ Ingen lådeffekt 
⋅ Stabiliseringsmöjlighet 

⋅ Skrymmande ben 
⋅ Trög att justera i höjdled 

⋅ Höjdjustering med fot 
⋅ Vinklingsbar skiva för tätare 

förvaring.  

8 

 
3 

⋅ Kontrollerbar mobilitet 
⋅ Ingen lådeffekt 
⋅ Kräver ingen elförsörjning 
⋅ Bra benutrymme 

⋅ Litet höjdjusteringsspann  

9 

 
4 

⋅ Många smarta funktioner 
⋅ Mobil 

⋅ Ej ståbord 
⋅ Ger intrycket av att den är 

svåranvänd 
⋅ Långsam höjdjustering samt 

krävande rörelse 

⋅ Tiltningsbar skiva med 
förflyttningsbar list som 
hindrar saker från att rulla 
av bordet 

10 

 
5 

⋅ Vinklingsbar i tre steg 
⋅ Upphängningsmöjlighet 

⋅ Justering i höjd tar tid 
⋅ Inte mobil 
⋅ Klämrisk 

⋅ Stegvis höjdjustering 

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 

⋅ Två hjul för kontrollerbar 
mobilitet 

⋅ Reglage och höjning är enkel 
⋅ Sladdgömma  
⋅ Enkelt att förvara ihop 
⋅ Upphängningsmöjligheter 
⋅ Förflyttningsbar list 
⋅ Ingen lådeffekt 
⋅ Ingen elektricitet krävs 

⋅ Placeras borden ihop, blir 
reglaget blockerat 

⋅ Trög att justera i höjdled 
⋅ Ej höj- och sänkbart 
⋅ Inte mobil 
⋅ Reglaget kan vara svåråtkomligt 
⋅ Listen mitt på bordet är i vägen 

när bordet är horisontellt 
⋅ Underredet är inte utformat för 

ergonomiskt sittande 

⋅ Kan koppla ihop borden 
⋅ Höjdjustering med fot 
⋅ Bordsytan går att tilta i 

olika steg med spak på dess 
undersida 

⋅ Vid höjdjustering förflyttas 
borsytan, vilket påverkar 
gruppering av bord 

 
 

2.6.5 Konkurrentanalys i House of Quality-matrisen 
I House of Quality-matrisen finns också en konkurrentanalys (se till höger i Figur 
17) där den nya produktens prestanda kan jämföras mot hur konkurrenter eller 
egna befintliga produkter uppfyller de identifierade kundbehoven. Då det inte 
fanns möjlighet att testa borden mer än vad som gjorts vid mässan/besök på 
showrooms så fick vissa antaganden göras vid ifyllningen. Vid de behov som inte 
                                                        
1 https://www.steelcase.com/products/height-adjustable-desks/  
2 https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/bord/hoj-och-sankbara-bord/vario-ht-vit/ 
3 https://www.formomiljo.se/aktivtlarande/allians-hoj-och-sankbart-bord.html 
4 http://libluck.se/skolor/hoj-och-sankbara-bord/ 
5 https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/bord/elevbord/elevbord-dalman-komplett/ 

https://www.steelcase.com/products/height-adjustable-desks/
https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/bord/hoj-och-sankbara-bord/vario-ht-vit/
https://www.formomiljo.se/aktivtlarande/allians-hoj-och-sankbart-bord.html
http://libluck.se/skolor/hoj-och-sankbara-bord/
https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/bord/elevbord/elevbord-dalman-komplett/
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testats alls fylldes inte konkurrentanalysen i då detta upplevdes som att det inte 
skulle vara rättvisande. Däremot så sattes värden på den tilltänkta produkten och 
hur väl den helst skulle prestera (se längst till höger i Figur 17). 

2.7 Steg 5 & 6 QFD: Tekniska specifikationer och samband mellan dessa 
och kundbehoven 

För att kunna uppfylla de identifierade kundbehoven listas olika tekniska sätt att 
göra detta på. Exempelvis så kan bordet göras tyst genom att använda en 
höjdjusteringsmekanism vars justering inte genererar för mycket ljud eller 
genom att använda ljuddämpande material eller ljudabsorbenter. För att ta fram 
dessa diskuterades detta dels internt men också med handledare, 
industrihandledare samt konstruktörer av bord på Kinnarps. De använda 
tekniska specifikationerna går att se i House of Quality-matrisen (se Figur 17 
samt i större format i Bilaga B).  
 
I matrisen ifylls först kundbehoven med viktningar i till vänster, därefter fylls de 
tekniska specifikationerna. Dessa beskriver hur kundbehoven kan uppfyllas 
tekniskt. Sedan analyseras sambanden mellan kundbehoven och de tekniska 
specifikationerna (se mitten av Figur 17) och därefter tas målvärden fram till de 
tekniska specifikationerna. En fullt ifylld matris ger ett resultat som visar vilka 
av de tekniska specifikationerna som är viktigast att uppfylla för att få mest 
nöjda kunder. 
 
De tekniska specifikationerna är dels av den karaktären att de är direkt mätbara 
men det finns också de av den sorten som inte är lika lätta att mäta. Exempel på 
detta är de kvalitéer som bordet bör uppfylla; främja kreativitet och stämma 
överens med Kinnarps företagsidentitet. Dessa går inte att mäta på ett 
traditionellt sätt huruvida de uppfylls utan alternativa metoder måste hittas. 
Efter att de tekniska specifikationerna fyllts i analyserades korrelationen mellan 
behoven och de olika tekniska specifikationerna om de hade ett starkt, medel, 
svagt eller inget samband alls.  

2.8 Steg 7 QFD: Målvärden och gränsvärden  
För att bestämma gränsvärden och målvärden till House of Quality-matrisen 
uppsöktes information om hur dessa “function reqiurements” kan uppfyllas, dels 
genom att söka i litteratur men också genom kontakt med konstruktör på 
Kinnarps. Målvärdena och gränsvärdena används för att kunna se om 
kundbehoven uppfylls till den grad som anses ge mest gynnsamt resultat.  

2.8.1 Effektiv justering 

Kraft och tid för justering  
För att bordet skall anses vara effektivt att justera krävs det att justeringsreglaget 
är lättåtkomligt och enkelt att använda för hela målgruppen. Gällande tid för 
justering så har Kinnarps elbord som används idag en justeringshastighet på 40 
mm/s vilket användes som ett värde som bordet minst måste klara av.  

Figur 17: Ifylld House of Quality-matris. 
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Då det var svårt att hitta mätvärden på hur stor kraft en 10-åring kan anbringa 
togs beslut i samråd med Kinnarps att justeringskraften skulle utvärderas mot det 
konkurrerande bordet från Matting och att det nya bordet inte skulle vara svårare 
att höjdjustera än det. 

2.8.2 Mobilitet 

Förflyttningsmekanism och vikt på bordet  
För att undersöka hur tungt bordet får vara undersöktes hur mycket ett barn kan 
lyfta. Enligt Waters (2008) ska inte ett barn lyfta något som är tyngre än 10-15 % 
av barnets kroppsvikt. Enligt antropometriska data från PeopleSize (Open 
Ergonomics Limited 1993-2009) innebär detta att bordet helst inte ska utsätta 
barnet för en belastning tyngre än 2,6 kg vid lyft för att det inte ska vara skadligt 
för den 5 % - ilens 10-åring. För att få en uppfattning om hur mycket ett elevbord 
brukar väga kontaktades Kinnarps. Deras enklaste elevbord (ej höj- och sänkbart) 
väger 15 kg. 15 kg användes som en hänvisning om bordets vikt men det framkom 
också att bordets vikt är något som gör det stabilt vilket, beroende på 
konstruktion, gör att det inte får vara för lätt. Dessutom så förväntades total vikt 
överstiga detta då en höj- och sänkmekanism skulle inkluderas. 
Bordets vikt påverkar också dess mobilitet. Ett för lätt bord blir inte lika stabilt 
men kan förflyttas enkelt medan ett för tungt bord inte kan förflyttas enkelt alls 
(utan hjul). 
För att möjliggöra mobilitet, det vill säga att bordet är enkelt att förflytta utan att 
behöva montera isär det eller att behöva lyfta hela bordet, sågs någon form av 
hjul/roterbar kula som en möjlig lösning. Dock framkom det under intervjuerna 
att det inte var önskvärt att borden skall vara så mobila att de inte står stilla vid 
normal användning samt att det var bra om mobiliteten var kontrollerbar.  

2.8.3 Tyst 

Ljudnivå och ljudabsorbenter/ljuddämpare 
Att utsättas för skadliga ljudnivåer kan generera temporära men också bestående 
hörselskador/hörselbortfall. Skada av hörseln kan ske av tillfällig exponering av 
väldigt höga ljud men det är vanligare att långtidsexponering av skadligt ljud är 
källan till skador (Vause 2008). Att klassrum måste ha bra akustik och en bra 
ljudnivå är en kritisk undervisningsaspekt precis som bra belysning för att kunna 
läsa (Vause 2008) och höga ljudnivåer eller dålig akustik i klassrummen kan 
distrahera både elever och lärare. Detta kan göra så att eleverna/lärarna inte kan 
fokusera på undervisningen som bedrivs eller att undervisa. De höga ljudnivåerna 
gör också så att lärarna överkompenserar genom att tala högre vilket utsätter 
deras stämband för negativ påfrestning. 
Normal konversation ligger runt 60 dB men allt ljud över 45 dB stör konversation 
(Tilley 2002) och därför borde inte bordet låta mer än detta. Människan föds med 
förmågan att höra medan förmågan att kunna lyssna är något som behöver tränas 
upp, vilket är en process som pågår tills dess att barnet är vuxet. I högljudda 
miljöer har barn svårare att urskilja vad som är konversation (Vause 2008), vilket 
påvisar att en behaglig ljudmiljö för vuxna inte säkert är det för barn och att det 
därför är viktigt att ljudnivån där barn vistas är lägre än vad som anses acceptabelt 
för vuxna. Om ett barn har svårt att uppfatta eller tydligt höra vad som är tal i en 
högljudd miljö kan det påverka deras sociala utveckling och deras studieresultat 
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negativt vilket verkligen visar hur viktigt det är att arbeta för en bättre ljudmiljö i 
klassrummen.  
 
Kinnarps mäter ljudnivån en meter ifrån deras bord och på en höjd av 1,3 m och 
då ligger ljudnivån på deras höj- och sänkbara elektriska bord på ungefär 48 dB. 
Mätning enligt denna princip antas vara en möjlig metod vid detta skede men 
testmetod skulle eventuellt behöva utvärderas ytterligare beroende på hur den 
färdiga lösningen ser ut. 
Vid diskussioner med handledare på Kinnarps bestämdes att gränsvärdet för 
ljudnivån skulle sättas till att inte låta mer än vad deras befintliga höj- och 
sänkbara elektriska bord gör idag.  
Att bordet bör låta så lite som möjligt är dock något som fortfarande bör tas i 
beaktning då både tidigare informationsinsamling samt den kvantitativa 
undersökningen visar att lägre ljudnivåer och tysta möbler är något som 
efterfrågas av många elever och pedagoger.   
Användning av ljudabsorbenter är något som kan utvärderas ytterligare, men 
arbetas inte vidare med under detta projekt, då det inte är en primär del av 
bordets konstruktion och kan därför adderas i efterhand. Ljuddämpande skivor är 
dock ett alternativ som skulle kunna användas på bordet.  

2.8.4 Storlek på bordskiva 
Bordsytans storlek påverkar dels mobiliteten men också den pedagogiska 
verksamheten. För att få fram lämpliga mått undersöktes därför: 
 

• axelbredden på 95 % -ilens 16-åring, för att denne ska få plats samt ha 
utrymme för sina armar på bordet, 

• konkurrerande bordsstorlekar samt 
• vad olika aktiviteter kan kräva för utrymme på bordsskivan. 

 
Axelbredden hos den 95 % -ilens kille undersöktes och resultatet redogörs i Tabell 
10. Enligt denna analys skulle bordet minst vara runt 500-520 mm med tillägg på 
uppskattningsvis 150-200 mm för att armarna skall få plats, vilket resultera i att 
en bordsbredd på ungefär 700 mm skulle vara lämplig/lagom. 

Tabell 10: Axelbredder 95 % -ilens 16-åring. 

 

Axelbredd 95 % -ilens 16-åring Nationalitet: Mått: 
[mm] 

PeopleSize (Open Ergonomics Limited 1993-
2009) 
 

Belgisk kille 16 år  492  

Brittisk kille 16 år 494 

Svensk man 18-65 år 520  

Amerikansk kille 16 år 521 

Swedish anthropometrics for product and 
workplace design (Hanson, Sperling, Gard, Ipsen 
& Vergara 2009) 

Svensk man  521  
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Konkurrerande elevbords mått undersöktes också och de olika måtten var: 
 

• b700 x d600 mm 
• b900 x d600 mm 
• b700 x d600 mm 
• b900 x d600 mm 
• b900 x d650 mm 
• b650 x d650 mm 
• b700 x d600 mm 

 
Bredden varierar mellan 650 mm – 900 mm och djupet varierar mellan 600 mm - 
650 mm. Dessa visar på lämpliga intervall för bredd och djup på elevbordets 
bordsskiva. Eventuellt skulle detta visa på ett behov av att kunna ha olika breda 
bordsskivor på elevborden efter behov, det skulle innebära att underredet 
behöver konstrueras för en bredd som exempelvis kan variera mellan 700 mm och 
900 mm. 
 
För att ytterligare undersöka vilka mått som vore lämpliga att använda valdes det 
att utföra tester. Mått markerades ut (se bilden längst upp till vänster i Figur 18) 
och olika scenarios av lektionsaktiviteter användes för att placera ut föremål som 
kan tänkas användas för att se hur mycket plats det tar upp på bordsytan. I Figur 
18 markerades den lämpliga storleken på bordsytan med en orange rektangel och 
mått antecknades nedanför respektive bild. Enligt denna analys skulle det vara 
lämpligt med djupet 600 mm och bredden 700 mm. Bordets storlek bestämdes 
efter dessa analyser att ungefär vara b700 x d600 mm. 

 

Figur 18: Olika undersökta lektionsscenarios och hur stor bordsyta de behöver. 
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2.8.5 Flexibilitet  

Kombinationsmöjligheter 
För att uppfylla behovet om att bordet skall kunna vara flexibelt och kunna 
användas till olika typer av lektionsaktiviteter ansågs det lämpligt om bordet 
minst gick att placera i tre olika formationer. De undervisningsformer som 
vanligtvis förekommer är exempelvis lärarcentrerad respektive elevcentrerad 
undervisning eller att eleverna arbetar individuellt eller parvis/i grupp. Bordet 
behöver därför kunna placeras enskilt, parvis eller kunna kombineras ihop till en 
större enhet.  
 

2.8.6 Enkel montering, underhåll och rengöring 
För att uppfylla kundbehovet om enkel montering kan principer för DFA - Design 
for Assembly samt Poka-Yoke användas vid konstruktion. Detta innebär att 
konstruktionen utformas på så vis att det i princip skall vara omöjligt att montera 
produkten fel (Grout & Toussaint 2010). Genom att göra detta kan tid sparas samt 
att det minskar risken för att bordet skall felmonteras vilket kan leda till skador 
både för användaren men också på komponenter i produkten. Gällande underhåll 
är det dels viktigt att produkten skall kräva så lite underhåll som möjligt men om 
det är nödvändigt med underhåll så behöver komponenter och reglage vara 
lättillgängliga för att kunna justeras eller bytas ut. Att komponenter skall vara 
lättillgängliga är också en faktor vid montering då svåråtkomliga komponenter 
försvårar arbetet för montören. Ett önskemål från Kinnarps var också att så stor 
del av produkten som möjligt kan monteras i fabriken och så lite som möjligt ute 
hos kund. Samt att bordet vid transport skall ta så liten plats som möjligt.   
 

2.8.7 Tilltalande utseende 

Uttrycka stabilitet, kvalitet samt stämma överens med Kinnarps företagsidentitet och 
uppmana till kreativitet 
För att kunna uppfylla att bordet skulle ha ett tilltalande utseende antogs detta 
dels vara att bordet skall designas med god estetik men också att bordets uttryck 
skall stämma överens med Kinnarps övriga sortiment samt att bordet skall 
uttrycka kvaliteter som stabilitet och kvalitet samt kunna inspirera till kreativitet. 
För att kunna göra detta behövde de olika kvalitéernas innebörd kartläggas, 
därför skapades flera kollage. För att kunna skapa en produkt som 
överensstämmer med Kinnarps identitet gällande formspråk utfördes en 
formspråksanalys, se Figur 19 (för större bild se Bilaga C). Vanligt förekommande 
var att produkterna har enkla linjer och rena ytor, formspråket är enkelt med 
genomtänkta detaljer och former. Då färger på det utvecklade bordet redan var 
bestämt eller kan anpassas efter behov analyserades inte detta i samma 
utsträckning.  
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Figur 19: Formspråksanalys av Kinnarps sortiment. 

 
För att kunna utforma ett bord som uttrycker kvalitet, stabilitet och kreativitet 
behövdes en ökad insikt i vad det är som uttrycker detta erhållas. För att få en 
uppfattning om vad som uttrycker dessa faktorer brainstormades det kring dessa 
ord samt deras motsatser tillsammans med andra studenter. Resultatet av detta 
går att se i Tabell 11.  

Tabell 11: Sammanställning av innebörden av olika kriterier. 

Stabil  Instabil 

Balans 
Tydlig koppling/kontakt mot marken  
Robust 
Kompakt 
Stödjande element 

Formerna är i obalans 
Inte symmetrisk 
Tunna detaljer 
Liten kontaktyta med marken 

Kvalitet Dålig kvalitet 

Kvalitet: 
“Något extra” 
Genomtänkta former och detaljer 
Metall 
Att funktioner fungerar som de ska 

“Plastiga detaljer” 
Vingligt 
Dålig finish 
Dåligt genomtänkta funktioner 
Glappande komponenter 

Kreativitet Hämmar kreativitet 

Rena ytor 
Ljus & Luftighet 
Färger 
Lekfulla och organiska former 
Musik & Glädje 

För strikta och raka former 
“För kompakt” 
Plottrig omgivning 
Störande ljud 
Monoton omgivning 
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Med grund i de definitioner av de olika kriterierna som identifierats skapades flera 
moodboards som går att se i Figur 20 (dessa går också att se i större format i Bilaga 
D). Moodboards kan enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) användas 
för att visuellt genom bilder utforska olika upplevda känslor vilket var det som 
ville erhållas. 
 

2.9 Sammanställning av förstudie 
Återkoppling till frågeställningar 
Hur kan ett höj- och sänkbart bord utformas på bästa sätt för att stödja 
eleverna/pedagogerna i deras studiemiljö? 

Vilka behov finns för ett bord i undervisningsmiljöer idag och hur kan bordet anpassas 
för att fungera i lärmiljöer så som de sannolikt kommer se ut i framtiden? 

 
• Att bordet skall vara anpassningsbart och fungera bra för alla att använda. 
• Borden skall fungera oavsett vilken typ av undervisningsform som bedrivs, 

samt att det skall kunna anpassas/kombineras för arbete individuellt eller 
parvis/grupp.  

• Borden skall också vara lätta att flytta runt och ta undan om det krävs av 
den pedagogiska aktiviteten. 

• Borden skall ta hänsyn till att teknologin är och kommer att vara ännu mer 
närvarande i undervisningsmiljön. 

  

Figur 20: Moodboards av stabilitet, kvalitet och kreativitet. 
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Hur skall bordet utformas för att vara funktionellt, flexibelt, stabilt, hållbart samt 
ergonomiskt för både elever och pedagoger? 

 
• Det behöver ha en enkel mekanism för höjdjustering, vara mångsidigt och 

kunna anpassas efter behov. 
• Bör erbjuda någon möjlighet till förvaring. 
• Bordet skall kunna placeras fritt i klassrummet och i många olika 

konstellationer. 
• Det skall vara enkelt att flytta runt eller flyttas undan och helst kunna 

förvaras så “yteffektivt” som möjligt.  
• Bordet skall vara enkelt att montera isär när det är slutanvänt för att kunna 

återvinnas. 
• Bordets delar skall också kunna bytas dels ifall någon komponent går 

sönder men också ifall utseende/funktion vill uppdateras. 
• Bordet skall tillverkas i rena material som är så lite uppblandat som 

möjligt. 
• Bordet skall konstrueras på ett sådant sätt att det är säkert att använda och 

inte välter. 
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3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är en förteckning över alla de olika variabler som beskriver 
hur produkten skall designas och konstrueras tekniskt för att tillgodose 
kundbehoven, rent konkret är det en förteckning av vad produkten måste uppnå 
och prestera (Ulrich & Eppinger 2012). 
Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är det lämpligt att i en kravspecifikation ange 
två målvärden, ett på vad som måste uppfyllas (kravvärde) och ett på vad som är 
önskvärt att produkten uppfyller (önskevärde). Kravspecifikationen (se Tabell 
12) är uppstrukturerad så att det längst till vänster är en numrering av kraven 
som följs av olika kategorier. Dessa kategorier är rena konstruktionskrav från 
uppdragsgivaren, krav från standards och Möbelfakta, miljökrav och de tre 
resterande kategorierna är de huvudområden av kundbehov som tidigare 
identifierats. Konstruktionskrav som skall uppfyllas enligt standarder är ifyllda i 
kravspecifikationen medan de standarder som beskriver testmetoder och krav på 
dessa är enbart refererade till.  

nr. Kategorier Underkategori Kravvärde Önskevärde Mätenhet Källa 
Datum för 

senaste 
justering

Kommentar 

1 Ja Ja/Nej Kinnarps 2017-01-30 Laminat, HPL, faner & Linoleum

2 Ja Ja/Nej Kinnarps 2017-01-30
passa skivor av storlek 

600x600mm till 800x1000mm

3 Ja Ja/Nej Kinnarps 2017-01-30
Konstruktionen skall 
pulverlackeras (vitt, 

4 500 600 mm Kinnarps/Förstudie 2017-03-07
Den största basen på Kinnarps 

elevstolar är 600 mm i 
diameter

5 1300 <1300 SEK (kr) Kinnarps 2017-01-30
"Tillverkningskostnad bör ej 

överstiga 1300 SEK"

Lägsta höjd 
bord

730

Högsta höjd 
bord

1170

7 ≥2 mm SS-EN 527-2:2002 2017-03-07

8 Ja Ja/Nej
SS-EN 527-2:2002 / 
SS-EN 1729:2 2012

2017-04-11

9 Ja Ja/Nej
SS-EN 527-2:2002 / 
SS-EN 1729:2 2012

2017-04-11

Mindre än 8 mm

Större än 25 mm

Mindre än 100 mm

Större än 450 mm

12 Ja Ja/Nej SS-EN 527-2:2002 / SS-
EN 1729:2 2012

2017-03-07

13 Ja Ja/Nej SS-EN 527-2:2002 2017-03-07

14 Ja Ja/Nej SS-EN 1729:2 2012 2017-03-07

15 Ja Ja/Nej SS-EN 527-2:2002 2017-03-07

16 Ja Ja/Nej ISO 21016:2007[E] 2017-03-07

Knähöjd 700 SS-EN 527-1:2011[E] 2017-03-07

Knädjup 80 SS-EN 527-1:2011[E] 2017-03-07

Fötter 
(stående 
position) 

150 SS-EN 527-1:2011[E] 2017-03-07

Fothöjd 120 SS-EN 527-1:2011[E] 2017-03-07

18 Ja Ja/Nej SS-EN 1729:2 2012 2017-03-07

19 Ja Ja/Nej SS-EN 1729:2 2012 2017-03-07

20 Ja Ja/Nej SS-EN 1729:2 2012 2017-01-30

Fri bredd mellan ben för att Kinnarps elevstolar ska 
kunna användas

Bordsskivans framkant skall ha en rundning

Bordet skall klara av testerna enligt SS-EN 
1730:2012

Kinnarpsmm 2017-01-30

Delar får inte vara löstagbara utan användning av 
ett lämpligt verktyg 

Bordet skall inte välta när det testas i enlighet med 
EN 1730:2012

Ändar av ben/ihåliga komponenter måste vara 
förslutna eller täckta 

Rörliga/justerbara delar skall vara designade för att 
minimera risk för skador eller oavsiktlig användning

Reglage skall inte kunna användas oavsiktligt eller 
fel

Definition av krav/behov

Skivor av olika typ skall gå att monteras på.

Använda skivor av standardstorlek

Underrede i pulverlackerat stål

Med undantag för 
inställbara/fällbara bord

SS-EN 527-2:2002 / SS-
EN 1729:2 2012 2017-03-07

Stödjande element skall vara 
placerade antingen mindre än/mer än 
X mm från framkanten på bordsskivan

SS-EN 527-2:2002
2017-03-07

Det skall inte finnas någon klämrisk, 
därför måste glapp/avstånd vara…

Höj- och sänkbara bord skall klara av testen i ISO 
21016:2007[E]

Alla kanter på bordskivan skall vara fria från flisor, 
flisor etc. 

Alla kanter på bordskivan skall vara rundade eller 
fasade

Handtag skall vara designade så att fingrar inte kan 
fastna under användning

Fr
ån

 K
in

na
rp

s

Branchkrav på justeringsintervall (för 
krav på ergonomiskt 

justeringsintervall se krav 25)

Tillverkningskostnad

mmUtrymme (clearance) för…

Ko
ns

tr
uk

tio
n

St
an

da
rd

s,
 m

öb
el

fa
kt

a 
et

c.
 

6

10

11

17

Tabell 12: Framtagen kravspecifikation. 
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21 40mm/s mm/s Kinnarps/Förstudie 2017-01-30
Beror på höj- och 

sänkmekanism

22
Bättre än 
Matting

Jämförelse Förstudie 2017-04-11 Inte svårare än konkurrent

23 8 av 10 Subjektivt Förstudie 2017-03-07
Uppfyllas genom 

semantik/semotik

24 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07
Något som konkurrerande 

produtker möjliggör

Lägsta höjd 
bord

730 650

Högsta höjd 
bord

1200 1270

26 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07
Vilken vinkel (ergonomisk 

analys) 

Bredd 700 - 800

Djup 550 - 700

29 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

30 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

31 <45 35 dB Förstudie 2017-03-07

32 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

33 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

34 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07
Tillval/ej tillval beror på hur 

bordet kommer höjas/sänkas

35 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

36 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07
Anpassa förvaring/tillbehör 

efter behov

37 Ja Ja/Nej Kinnarps 2017-01-30

38

U
nd

er
hå

ll

Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

39 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07
Material som används är de 

som Kinnarps använder och har 
redan testats av dem

40 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07
Exempelvis inga 90°-iga hörn, 
eller skrymslen där smuts kan 

samlas

41 Ja Ja/Nej Kinnarps 2017-01-30

42 Ja Ja/Nej Förstudie 2017-03-07

43 9 <9 Antal  Förstudie 2017-03-07 I enlighet med DFMA-principer 
&  utan tillval)

44

Ef
fe

kt
iv

 
fö

rv
ar

in
g 

av
 

bo
rd

en
 n

är
 d

e 
in

te
 a

nv
än

ds

för varje 
bord + 150 

mm

Antal 
bord/m2 Förstudie 2017-03-07

45 9 av 10 10 av 10 Subjektivt Förstudie 2017-03-07

46 Ja Ja/ Nej Förstudie 2017-03-07

47 7 av 10 10 av 10 Subjektivt Förstudie 2017-03-07

48 Ja Ja/Nej Kinnarps/Förstudie 2017-03-13

49 Ja Ja/Nej Kinnarps/Förstudie 2017-03-07 Design for disassembly

50 Ja Ja/Nej Kinnarps/Möbelfakta 2017-03-07

Ty
st

Fl
ex

ib
ili

te
t

Fö
rv

ar
in

g 
til

lb
eh

ör

Tolkas som minst 90% av 10-
åringar respektive 16-åringar. 
Lägsta måttet adderas 50 mm. 

mm

Bordsytans vinkel kan justeras

Optimal ergonomisk höjd för minst 90 
% av populationen 

2017-03-13

2017-03-07

Kinnarps

Storlek på bordsytan

Förflyttningsmöjligheten skall kunna kontrolleras

Kunna förflyttas enkelt 

Ljudnivå

Ljudabsorbtion

Höj- och sänkhastighet

Kraft för justering

Bra placering och utformning av reglage

En
ke

l a
tt

 ta
 h

an
d 

om
 

Övrig form av förvaring/tillbehör som tillval

Upphängning för jacka/väska ev. övriga  tillbehör

Kombinera ihop borden i olika konstellationer

Laddningsmöjlighet

Kunna placeras ihop i större enheter med 
bibehållen funktion

Re
ng

ör
in

g

Felsäkra montering (Poka Yoke) 

Montering av bord ute på fält

Lättavtorkade ytor

Material som tål rengöring

Komponenter skall vara lätta att komma 
åt/laga/ersätta

G
od

 a
nv

än
db

ar
he

t

Ef
fe

kt
iv

 ju
st

er
in

g
Enhandsjustering

Er
go

no
m

i
M

ob
ili

te
t

mm Förstudie

Uppfylla möbelfaktas miljökrav 

M
at

er
ia

l

M
ilj

ö Konstruera för enkel separation av komponenter 
vid slutanvändning/återvinning

Konstruera för minimal materialåtgång/avfall

Ti
llt

al
an

de
 u

ts
ee

nd
e

Fä
rg

 , 
fin

is
h 

oc
h 

fo
rm

Uttrycka stabilitet & kvalitet

Stämma överens med Kinnarps företagsidentitet 

Främja kreativitet/koncentration

M
on

te
rin

g/
Ti

llv
er

kn
in

g

Få komponenter vid montering

Kunna placera borden så att de tar upp minimalt 
med utrymme när de inte används eller behöver 

förvaras

25

27
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4 Konceptutveckling  
Produkten har fyra huvuddelar: basen (kontaktytan med marken), ben/benen där 
höj- och sänkmekanismen är lokaliserad, bordsskivan samt övriga detaljer och 
förvaring. Målet under konceptutvecklingen var att tidigt bestämma höj- och 
sänkmekanism eftersom det påverkar hur resten av bordet kunde utformas för att 
sedan bygga vidare och konstruera hela koncept på elevbord. Huvudfokus låg på 
att konstruera bordet men tid lades också på att skapa och utvärdera 
förvaringslösningar som kan byggas vidare på.  

4.1 Höj- och sänkmekanismer 
För att möjliggöra att bordet skulle kunna justeras i höjdled undersöktes olika höj- 
och sänkmekanismer som kunde erbjuda detta. Möjliga lösningar var att bordet 
skulle kunna höjas/sänkas med elmotor, elmotor med tillhörande batteri, vev, 
gaspelare (pneumatik), någon form av hydraulik, fasta steg samt samma princip 
som på ett strykbräde med en låsning.  
Då en vev inte var en lösning som var aktuell enligt uppdragsbeskrivningen ströks 
denna direkt, även hydraulik ströks då pneumatik ansågs vara en bättre lösning 
för ändamålet och är något som är vanligt förekommande inom möbelbranschen, 
dels på kontorsstolar men också på bord. Höjning och sänkning med samma 
princip som exempelvis strykbrädor eller pianoställ (x-formad bas) valdes också 
bort då den principen medför att ju högre bordet är desto mindre blir ytan mot 
golvet som stabiliserar upp bordet vilket inte är lämpligt för ett elevbord. Att 
justera i fasta steg är något som finns på marknaden redan idag men som oftast 
kräver verktyg eller liknande för justering, dessutom gör detta så att bordet inte 
kan höjas och sänkas steglöst vilket medför att bordet inte kan anpassas helt efter 
individuella behov därför ströks denna lösning också. Som utgångspunkt valdes 
därför höj- och sänkning med hjälp av antingen en motor (eventuellt med batteri) 
eller gaspelare att arbetas vidare med. Information om höj- och 
sänkmekanismerna sammanställs i form av en PNI där + = positivt, - = negativt 
och != intressant antecknades.  
 

El:  
+ Möjliggör stort justeringsintervall (Kinnarps bord har idag ett intervall på 

615 mm - 1275 mm) 
+ Jämn höjning och sänkning 
+ Enkel att implementera då Kinnarps redan har detta i sitt sortiment 
+ Kräver ingen direkt manuell kraft för att höjdjusteras 
+ Laddning av exempelvis Laptops, lärplattor kan ske direkt vid bordet  
− Motorn är tung 
− Kräver elförsörjning/sladd eventuellt laddning om det skulle användas 

med batteri 
− Låter en del vid justering 
− Då bordet behöver elförsörjning krävs eluttag i närheten. Därför kan 

modifikationer av lektionssal behövas för att bordet ska kunna användas 
− Sladden kan vara i vägen och hindra flexibilitet 
! Om bordet skulle kunna drivas med batteri så är bordet mer flexibelt och 

skulle kunna möjliggöra laddning av tekniska apparater 
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! Om batteri skulle kunna användas så vore det praktiskt om batterierna inte 
laddas vid borden utan kan, när det är slut, kan bytas ut mot ett nytt laddat 
batteri på plats för fortsatt funktion 

Gaspelare: 
+ Kräver ingen elförsörjning och är därmed helt flexibel 
+ Är tyst 
+ Kan användas var som helst  
+ Ingen modifikation av lektionssal behöver göras 
+ Är inte så tung 
+ Kan fås att vara mycket enkel att justera (dock inte dagens gaspelare hos 

Kinnarps)  
− Tillbehör kan inte laddas direkt vid bordet om inte batteri eller eluttag tas 

dit 
− Justeringsintervallet är mindre än en elpelare 
− Om gaspelaren inte är anpassad så kan bordet vara tungt att justera för en 

10-åring 

4.2 Konceptgenerering 
Konceptutvecklingsfasen inleddes med en brainstormingssession för att generera 
ett stort antal idéer och söka av en stor lösningsrymd. Metoden bygger på att alla 
deltagare ska kunna ha en diskussion där idéer delas och byggs vidare på. Den 
öppna diskussionen ska stimulera deltagarnas kreativa potential. De enda regler 
som finns för brainstorming är att det inte är tillåtet att kritisera varandra, att 
deltagarna skall sikta på galna och vilda idéer och att det är viktigare med 
kvantitet än kvalitet (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). 
Vid utförandet av brainstormingen deltog fem designstudenter från Högskolan i 
Skövde. De uppgifter som utfördes med de andra deltagande studenterna var att 
de fick utgå ifrån de kvalitéer som identifierats tidigare i processen (se Tabell 11) 
och uttrycka dessa i olika former samt hur borden skulle kunna konstrueras med 
avseende på detta.  
Brainstormingen började med att deltagarna fick höra orden kreativitet, stabilitet, 
kvalitet och deras motsatser ett i taget för att sedan skissa, skriva och diskutera 
hur konstruktion kan ske med avseende på detta.  Deltagarna bads också 
brainstorma kring hur ett helt underrede till ett höj- och sänkbart bord skulle 
kunna se ut/utformas. 

4.2.1 Utformning av underredet 
Efter de inledande brainstormingsaktiviteterna gicks det erhållna materialet 
igenom och analyserades. Därefter inleddes arbetet med att generera möjliga 
koncept på underredet till bordet. Ytterligare en brainstorming inleddes och 
visualiserades med hjälp av mind-maps. Först brainstormades det kring hur 
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kontaktytan mot marken, det vill säga basen på konstruktionen, skulle kunna 
utformas (se Figur 21).  

Figur 21: Mind-map av olika former på basen. 

Vid denna fas undersöktes och utvärderades också olika alternativ på hur 
kontrollerbar mobilitet skulle kunna implementeras. De två olika förslagen som 
ansågs vara mest lämpliga var antingen att använda låsbara hjul eller hjul som 
enbart är i kontakt med marken vid förflyttning. Det sista alternativet var det som 
inte skulle kräva någon extra funktion/eller reglage och ansågs därför vara det 
mest lämpliga alternativet att använda. Detta var dessutom inte något som setts 
hos konkurrenterna och ansågs därför kunna vara en faktor som skulle kunna 
göra så att det nya bordet utmärker sig och på så vis får en ”wow”-faktor som 
beskrevs i Kano-modellen se Figur 8. Vissa av koncepten utvecklades dock med 
möjligheten att använda låsbara hjul eftersom koncept inte ville missas eller 
uteslutas vid detta stadie bara för att de inte skulle fungera med den tilltänkta 
hjullösningen. 
 
Brainstorming med visualisering med hjälp av mind-maps utfördes sedan med 
hur bordet skulle kunna se ut från sidan, alltså dess “ben”. Formerna utvärderas 
också snabbt och går att se i Figur 22.  

 

Figur 22: Mind-map på hur bordet skulle kunna se ut från sidan. 
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Vissa former uteslöts direkt på grund av att de inte var möjliga lösningar. Men för 
att kunna kombinera ihop alla dessa resterande former på basen och sidovyn 
användes en förenklad morfologisk tabell där slumpmässigt samt medvetet 
utvalda kombinationer testades och skissades upp. De olika kombinationerna som 
erhölls utvärderades initialt, genom diskussion och utvärdering mot 
kravspecifikationen. Efter denna fas fanns ungefär 16 koncept som går att se till 
vänster i Figur 23.  För att utvärdera koncepten och få kunskap om vilka som är 
möjliga att tillverka, utvärderades koncepten med konstruktör samt 
prototyptekniker på Kinnarps. Både form och mekanism diskuterades, vissa 
former av underreden blev uteslutna på grund av att höj- och sänkning inte 
kommer vara möjligt eller att de inte går att anpassa så att de uppfyller alla krav i 
kravspecifikationen. 

4.2.2 Pughs matris - concept screening 
Utifrån denna initiala utvärdering togs ett par koncept bort och resten 
utvärderades internt genom användning av Pughs matris (Concept 
screening).  Pughs matris användes för att enkelt kunna utvärdera och jämföra 
koncepten, dels i relation till varandra men också i relation till andra 
konkurrerande lösningar. Koncepten värderades hur väl de uppfyllde olika 
kriterier “bättre än” (+), “likvärdigt med” (0) eller “sämre än” (-) ett 
referenskoncept (se Tabell 13). Antingen kan koncepten arbetas vidare med, tas 
bort helt eller kombineras med andra koncept för att bilda nya bättre (Ulrich & 
Eppinger 2012). Som referenskoncept användes Lekolärs höj- och sänkbara bord 
“Vario”. För att undvika att utvärderingen skulle bli för subjektiv användes de 
kundbehov som tagits fram tidigare i processen och varje behov och dess 
innebörd diskuterades noggrant för att alla koncepten skulle bedömas likvärdigt.  
Användningen av metoden gav att tre koncept direkt kunde tas vidare samt att två 
grupper med tre respektive fyra koncept kunde kombineras ihop till nya där de 
olika komponenter som var “bättre än” eller “likvärdigt med” referenskonceptet 

Figur 23: Koncept innan första urvalet till vänster som sållades ned till de som visas till höger. 
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användes. De koncept som togs vidare och vidareutvecklades var E, I, K, L 
dessutom skapades två nya koncept M och N. M var en kombination av de tidigare 
koncepten A, G och H medan N var en kombination av C och D samt 
referenskonceptet. Dessa vidareutvecklade sex koncept på underredet (bas, 
pelare och hjulfunktion) går att se i Figur 24 samt i Bilaga E.  
 
 
 
 

 

Figur 24: De sex nya koncepten efter concept screening. 

Koncept A B C D Ref E F G H I J K L 

Flexibel - - 0 0 0 - - - - 0 - 0 + 

Mobil + + 0 + 0 + + + 0 + + + + 

Enkel 
 

0 + 0 + 0 - - + + 0 0 0 0 

Enkel 
 

+ - 0 - 0 + + 0 + + 0 + 0 

Tilltalande 
 

+ - + + 0 0 - + + + - + 0 

Förvaring 
  

- 0 0 - 0 + 0 - + - - 0 0 

Antal + 3 2 1 3 0 3 2 3 4 3 1 3 2 

Antal 0 1 1 5 1 6 1 1 1 1 2 2 3 4 

Antal - 2 3 0 2 0 2 3 2 1 1 3 0 0 

Total 1 −1 1 1 0 1 −1 1 3 2 −2 3 2 

Rankning 3 5 3 3 4 3 5 3 1 2 6 1 2 

Arbeta 
vidare? 

A,G,
H Nej 

C,D, 
Ref 

C,D, 
Ref 

C,D, 
Ref Ja Nej 

A,G,
H 

A,G,
H Ja Nej Ja Ja 

Tabell 13: Pughs matris (concept screening). 
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4.2.3 Utformning av bordsskivor 
För att kunna arbeta vidare med basen och skapa hela koncept behövdes 
bordsskivan utformas. Enligt förstudien borde den vara ungefär b700 mm x d600 
mm. Då det var viktigt att bordet helst skulle kunna placeras i så många olika 
konstellationer som möjligt sammanställdes först olika möjliga former (se Figur 
25). För att undersöka de olika formerna och testa olika kombinationer och 
konstellationer klipptes formerna ut i papper och testades (Figur 26). Detta gav 
en bra visuell överblick vilka möjligheter och begränsningar som de olika 
formerna gav.  

 
Genom detta iakttogs att de mest mångsidiga formerna var 
rektangulär/kvadratisk samt halva hexagoner som vid placering ihop kan bilda en 
cirkel. För att en lektionssal skall kunna anpassas efter utformning samt att många 
olika typer av kombinationer skall kunna skapas jobbades det vidare med båda 
typerna av former och att dessa skulle kunna kombineras ihop.  
Ett alternativ var också att göra en rundad utsågning ut bordsskivans framkant då 
detta skulle kunna göra så att användaren skulle kunna komma närmare bordet. 
Det undersöktes också om det vore en möjlighet att utforma den halva hexagonen 
så att den skulle gå att kombinera med Kinnarps trixagonsortiment. Detta visade 
sig senare i processen inte vara möjligt då det gav ett alldeles för kort djup på 
bordsskivan.  

4.2.4 Extra funktioner och förvaring 
Då det fanns önskemål, dels från företaget men också från användarna, att någon 
typ av extrafunktion skulle kunna användas tillsammans med bordet 
identifierades olika typer av möjligheter till vart dessa skulle kunna ske på bordet 
samt vad för slags typ de skulle kunna vara (se Tabell 14).  
  

Figur 25: Mind-map över olika former på bordsskiva. Figur 26: Tester av olika former på 
bordsskiva. 
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Tabell 14: Sammanställning av placering och typ av extrafunktioner/förvaring. 

Var Typ 

⋅ På bordsytan 
⋅ Under bordsskiva 
⋅ På sidorna av 

bordsskivan 
⋅ På underredet 
⋅ Gömda fack 
⋅ Pop-up funktioner 

⋅ Temporär 
⋅ Temporär & 

modulär 
⋅ Fast 
⋅ Fast & modulär 

 
Eftersom målgruppen inkluderar både mellan- och högstadieelever så ser deras 
förvaringsbehov olika ut och förvaringen bör därför kunna anpassas efter behov. 
Behovet kan dessutom se olika ut för olika skolor.  Det kan också vara så att en del 
enkelt vill kunna omplacera sin förvaring när omplacering/omgruppering av 
bordet sker.  

4.2.5 Typ av höjdjusteringsreglage 
För att kunna justera höjden krävs någon form av reglage. Under 
konkurrentanalysen identifierades att det finns pedaler för justering med hand 
eller fot, knappar, vevar eller liknande och att dessa är placerade på olika ställen 
på konstruktionen. Då vev inte var aktuellt sågs knappar, pedal eller fotpedal som 
alternativ som vore enkla för ett barn att använda.  

4.2.6 Morfologisk tabell 
För att på ett enkelt och strukturerat sätt kunna skapa kombinationer av hela 
koncept skapades en morfologisk tabell. En sådan tabell skapas för att kunna 
kombinera ihop dellösningar till flera variationer av koncept (Cross 2008) och kan 
ge upphov till både förväntade och oförväntade lösningskombinationer vilket var 
det som ville erhållas. I tabellen placeras idéer på delar/funktioner i rader, sedan 
kombineras ett lösningsförslag från varje rad av funktioner ihop till nya koncept 
(Cross 2008). Alla olika typer av lösningsförslag på underreden, bordsskivor, 
justeringsreglage, typ av justeringsmekanism samt placeringar av extratillbehör 
sattes in i tabellen och åtta olika kombinationer skapades (ett av varje underrede 
samt två extra), se Tabell 15.  

Tabell 15: Skapad morfologisk tabell. 

 
 



 45 

4.2.7 Concept scoring 
När den morfologiska tabellen var klar och hela koncept på höj- och sänkbara 
elevbord var skapade användes concept scoring för att utvärdera alla mot 
varandra och ta fram vilka koncept som skulle arbetas vidare med. Concept scoring 
användes för att ge ett ännu mer rättvisande och särskiljt resultat än vad concept 
screeningen gjorde. Att det var lämpligt att använda concept scoringen vid denna 
tidpunkt berodde på att koncepten vid detta stadie var så pass kompletta att de 
behövdes utvärderas mer noggrant mot alla kundbehoven. Alla koncept sattes in 
i matrisen (Tabell 16). Koncepten viktades därefter mot varandra och gavs poäng 
efter hur väl de uppfyllde kriteriet (där 5 var bäst och 1 var sämst).  Skillnad 
mellan concept scoring och concept screening (Pughs matris) är att i concept 
scoring används en viktningsprocent. Denna procentsats brukar oftast komma 
ifrån att en viktningsmatris som utförts för att se hur viktiga de olika 
behoven/kriterierna är (Ulrich & Eppinger 2012). Denna procentsats hämtades 
ifrån behovsmatrissammanställningen (se Tabell 8) och det enda som ändrades 
var att omvandla viktningssiffrorna till procentsatser. 

 
Utvärderingen utfördes internt och inte i samråd med Kinnarps, däremot var det 
viktigt att ändå utvärdera koncepten rättvist och på ett så icke subjektivt sätt som 
möjligt. Därför diskuterades alla kriterier noggrant innan de värderades.  Genom 
att utföra concept scoringen erhölls en poäng och rankning och sedan valdes vilka 
koncept som skulle fortsättas arbeta med. Resultatet av 
konceptviktningsmatrisen gav att alla tre ”vinnande koncept” var med gaspelare, 
men att detta troligtvis berodde på faktorer som utseende och design. Därför 
valdes även ett koncept på elbord att utvärdera ytterligare även fast den inte fick 
så bra viktning. 
 

Urvalskrit
erier

Viktning Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Poäng
Viktade 
poäng

Effektiv 
justering

14,50% 4 0,58 3 0,435 4 0,58 2 0,29 4 0,58 3 0,435 3 0,435 2 0,29

Tyst 12,70% 3 0,381 5 0,635 3 0,381 5 0,635 3 0,381 5 0,635 5 0,635 5 0,635

Mobil 16,40% 4 0,656 2 0,328 4 0,656 5 0,82 5 0,82 2 0,328 5 0,82 4 0,656

Flexibel 18,20% 3 0,546 5 0,91 3 0,546 3 0,546 3 0,546 2 0,364 4 0,728 3 0,546

Monteing 3,60% 5 0,18 5 0,18 4 0,144 5 0,18 4 0,144 5 0,18 5 0,18 5 0,18

Underhåll 7,30% 5 0,365 4 0,292 4 0,292 4 0,292 3 0,219 5 0,365 4 0,292 5 0,365

Rengöring 5,50% 4 0,22 5 0,275 5 0,275 4 0,22 4 0,22 2 0,11 4 0,22 4 0,22

Förvaring 
av borden 

1,80% 4 0,072 3 0,054 5 0,09 3 0,054 3 0,054 2 0,036 3 0,054 4 0,072

Förvaring 11% 4 0,44 4 0,44 2 0,22 3 0,33 5 0,55 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Utseende 9% 5 0,45 5 0,45 2 0,18 5 0,45 3 0,27 1 0,09 5 0,45 5 0,45

Total 
poäng

Rank

Fortsätt? JA NEJ

7 8

Koncept

4,254 3,854

1 4

JA JA JA NEJ NEJ NEJ

3 2 7 5 6 8

2,983

1 2 3 4 5 6

3,89 3,999 3,364 3,817 3,784

Tabell 16: Concept scoring. 
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För att sålla bland de fyra kvarvarande koncepten från concept scoringen 
modellerades tre av dem snabbt upp i SolidWorks (Dassault Systems 1995-2016), 
vilket är en programvara för CAD - Computer aided Design, för att få en bättre bild 
över hur de ser ut och hur konceptet kommer fungera med gas-/elpelare (Figur 
27). Efterforskningar om blockerbara gaspelare visar att det i dagsläget verkar 
som att den maximala slaglängden på de gaspelaren, som går att använda till 
elevbord, är 500 mm vilket innebär att både koncept 2 och koncept 7 inte kommer 
att gå att anpassa för justeringsintervallet utan att pelaren måste gå ned under 
baskonstruktionen vilket inte är önskvärt. Koncept 2 liknar dessutom en redan 
befintlig produkt i Kinnarps sortiment (se Figur 27) samt att den påminner om 
Lekolärs ”Vario”, detta ger en fördel för de andra koncepten då de skulle särskilja 
sig mer. Dessutom kan det bli svårt för en person med långa ben att sitta vid en 
sådan konstruktion som koncept 2 har utan att slå i benen. Koncept 2 och 7 
sållades därför bort. De återstående koncepten var då 1 och 3. Koncept 3 fick vara 
kvar trots sin dåliga rankning i Concept Scoringen då den är enkel i sin 
konstruktion och kunde vidareutvecklas i sin utformning så att den skulle uppfylla 
kriterierna bättre men också för att en lösning med två ben eller elpelare inte ville 
uteslutas innan den sista vidareutvecklingen.  

4.3 Vidareutveckling  
Under denna fas anpassades utformningen av koncepten så att de skulle möta 
kundbehov och krav men de anpassade också estetiskt efter vad som framkommit 
under formspråksanalysen samt utefter vilka faktorer som kunde göra så att 
borden uttryckte stabilitet, kvalitet och kreativitet. Borden modellerades därefter 
helt upp i SolidWorks (Dassault Systems 1995-2016). 

4.3.1 Gemensam vidareutveckling för båda koncepten 

Detaljkonstruktion av bordsskivor 
Grundtanken vid vidareutvecklingen låg vid att göra borden så flexibla och mobila 
som möjligt samt att kombinationsmöjligheterna skulle vara så många som 
möjligt och därför frångicks det att varje individuellt koncept enbart kunde ha en 
bordsskiva. Båda bordsbaserna anpassades därför för att kunna ha både en 
rektangulär skiva och en halvt hexagonal. För att kunna utforma benen behövde 
därför dimensioner på bordsskivorna tas fram. För full kombinationsmöjlighet 

Figur 27: Snabbt modellerade CAD-modeller samt utvärderingsmaterial. 
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behövde de olika typerna av bordsskivor kunna kombineras och placeras ihop. 
Detta krävde att bordsskivornas kortsidor behövde vara lika långa (se Figur 28). 
För att dessutom kunna skapa en hela, halva eller fjärdedels cirklar av bord 
bestämdes att lutningen på sidorna av halvhexagonskivan skulle vara 15 grader 
(se Figur 28). Detta för att det ansågs lämpligt att kunna kombinera tolv bord för 
en hel cirkel, sex bord till en halvcirkel eller tre för en fjärdedels cirkel. 
 

 

Figur 28: Illustration över de kriterier som bordsskivorna måste uppfylla. 

4.3.2 Vidareutveckling KONCEPT 1 - Gasbord 
Vidareutvecklingen av gasbordet inleddes med att modifiera dess basform så att 
de går att placera tätare ihop vid förvaring.  En utfasning för hjulen skapades i 
bakkant för att de skall vara dolda ovanifrån. Se vidareutvecklat koncept 1 i Figur 
29. 
För att bordet skall vara lätt att justera vore det fördelaktigt om justeringsreglaget 
kan greppas både från sidan och framifrån för justering.  Olika former undersöktes 
(se längst ner till höger i Figur 29) och det som ansågs vara mest lämpligt för att 

Figur 29: Vidareutvecklat Koncept 1 - Gasbordet. 
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kunna passa både en halvt hexagonal bordsskiva och en rektangulär bordsskiva 
vore om reglaget var runt. 
 

4.3.3 Vidareutveckling KONCEPT 3 - Elbord 
Elbordet konstruerades också för att kunna placeras tätt ihop samt för att kunna 
ha både en rektangulär och en halvt hexagonal skiva. Elbordet skulle vid justering 
regleras med knappar placerade i framkant av bordsskivan. Avfasningen vid 
placeringen av hjulen är densamma som för koncept 1.   Vidareutvecklat koncept 
3 går att se i Figur 30. 

 

4.4 Prototyp 
För att testa funktioner såsom hjulens placering, 
utformning av bordsskiva och gaspelare, byggde 
prototypteknikerna på Kinnarps en mock-up av gasbordet 
(se Figur 31). En mock-up är en fullskalig funktionsmodell 
av ett koncept och kan till exempel användas för att testa 
funktioner eller ergonomiska faktorer (Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind 2015). Då det inte var säkert att mock-
ups av båda koncepten skulle hinna byggas valdes det att 
gasbordet skulle prioriteras då konceptet på elbordet 
ansågs vara mer traditionellt och inte i lika stort behov av 
en fullskalig modell för utvärdering.  

Figur 30: Vidareutvecklat Koncept 3 – Elbordet. 

Figur 31: Mock-up. 
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4.4.1 Initial utvärdering av prototypen 
På prototypen genomfördes en initial utvärdering genom att testa att sitta och 
arbeta vid bordet, bland annat genom att använda dator och datormus. Resultatet 
från testet var att avståndet mellan bordsbenen var tvunget att ökas och vara 560 
mm (ute vid bordsskivans framkant), detta på grund av att utvärderingen utfördes 
med en av Kinnarps stolar som de säljer (ej en elevstol) och stolen kunde inte tas 
tillräckligt långt in så att personen sitter ergonomiskt bra vid bordet. Det iakttogs 
också att en alltför snabb och kraftfull justering skulle kunna vara farligt för 
barnen och det vore istället lämpligt att höjdjusteringen var lite långsammare för 
att användaren, dels enklare skall hinna finjustera bordet, 
men främst för att hinna upptäcka att bordsytan rör sig och 
hinna flytta på kroppsdelar som eventuellt skulle kunna vara 
i vägen. Ytterligare en sak som upptäcktes under 
utvärderingen var att bordsskivans bredd inte var tillräckligt 
stor ifall laptop och datormus ska användas på bordet. 
Bordsskivan breddades därför med 20 mm på varje sida. Vid 
testet upptäcktes också att det finns en risk att klämma sina 
fingrar vid reglaget. Därför bör justeringsreglaget 
modifieras/bytas ut från det som används idag på Kinnarps 
gaspelare. På mock-upen testades också kravet att bordet 
skulle gå att justera med 20 kg på bordsytan. För att testa 
detta applicerades ungefär 25 kg på bordsskivan (se Figur 
32) och därefter höjdes och sänktes bordet, detta gick enkelt 
men är något som behöver testas ytterligare på den typ av 
gaspelare som bordet egentligen ska ha.  
 

4.4.2 Användartester 
För att utvärdera prototypen och konceptet mer grundligt samt för att validera 
det framtagna justeringsintervallet bads fem elever i målgruppen att delta. Detta 
för att få direkt återkoppling från de primära användarna. De fem eleverna som 
var med i testen var tre som 
längdmässigt låg nära den 5 % -ilens 
10-åring samt två vars längd var nära 
95 % -ilens 16-åring.  
Inför testet utfördes ett testförsök, 
efter detta kunde vissa 
modifikationer av testet 
göras.  Användartestet var 
uppstrukturerat så att eleven började 
med att sitta vid bordet (se till vänster 
i Figur 33), sen fick eleven välja 
högsta höjd och lägsta höjd för bordet som de kan arbeta vid och sedan vilken höjd 
de föredrog att arbeta vid. Samma procedur upprepades fast då när eleverna stod 
upp vid bordet (se till höger i Figur 33). För att testa hur eleverna hanterade att 
förflytta bordet med hjälp av hjulen fick de rulla bordet fram och tillbaka. Eleverna 
fick också se renderade bilder på koncept 1 och 3 och ge feedback och åsikter om 
dessa båda koncept. Syftet med användartesterna var dels att se ifall det 
framtagna justeringsintervallet fungerade men också att se om 

Figur 32: Test av 
justering med 25 kg 
belastning på skivan. 

Figur 33: De två höjderna som testades under 
användartestet. 
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förflyttningsmekanismen var lätt att hantera för målgruppen samt att få feedback 
om användbarheten hos bordet.  

Resultat från användartester 
Resultatet från användartesterna redovisas i Tabell 17 och den visar att 
justeringsintervallet 700 mm till 1200 mm passar bra för målgruppen.  

Tabell 17: Sammanställt resultat av användartest. 

Elev (T= Tjej 
K= Kille) 

Bordshöjd sittande [mm] Bordshöjd stående [mm] 

Längd 
[mm] 

Maximal 
höjd  

 
 

Föredragen 
höjd  

Minimal 
höjd  

 
 

Maximal 
Höjd  

 
 

Föredragen 
Höjd  

Minimal 
Höjd  

 
 

1350 (T) 780 760 740 980 980 860 

1370 (K) 755 740 700 875 870 760 

1420 (K) 825 765 700 1080 975 920 

1850 (T) 950 820 730 1200 1155 970 

1880 (K) 990 760 700 1200 1170 915 

 
Alla eleverna tyckte att det var lätt att förflytta bordet. De trodde det skulle vara 
tungt och blev positivt överraskade av hur enkelt det var. Designen på båda 
borden från renderingarna var omtycka av eleverna och bland de yngre barnen så 
hade färgerna på borden störst inverkan på vad de tyckte om dem medan de äldre 
mer analyserade deras funktion och form. Exempelvis påpekades det av de äldre 
eleverna att gaspelaren i koncept 1 skulle kunna vara i vägen om eleverna vill sitta 
lite nedhasade på stolen med benen utsträckta. Dock är inte detta en optimal 
ergonomisk position och att bordet då eventuellt kan hindra eleverna från att sitta 
på detta sätt skulle kunna ha en positiv effekt på deras sittställning. 

4.5 Konceptval 
För att välja slutgiltigt koncept listades alla för- och nackdelar (se Tabell 18) med 
de två kvarvarande koncepten, och sedan utvärderades de mot kundbehoven och 
kravspecifikationen. 
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Tabell 18: Listade för- och nackdelar med båda koncepten. 

Koncept: Fördelar: Nackdelar: 

 1 - Gasbord • Erbjuder full flexibilitet 
• Kräver inte samma noggrannhet som 

elbordet vid montering eftersom hjulens 
placering alltid är i samma riktning 

• Är tyst 
• Uppfyller kravvärden för att bordet är 

ergonomiskt anpassningsbart för hela 
målgruppen 

• Gaspelaren kan anpassas så att bordet blir 
lättjusterat 

• En pelare tar bort risken för lådeffekten 
• Låg tyngdpunkt gör konstruktionen mer 

stabil 

• Har ett mindre justeringsintervall än 
elbordet 

• Mer flexande av bordsskivan 
• Kan kräva större kraft att justera än 

elbordet  
 
 

3- Elbord • Stort justeringsintervall 
• Laddning är möjligt direkt vid bordet 
• Krävs liten manuell kraft för justering 
• Uppfyller idealvärden så att bordet är 

ergonomiskt anpassningsbart för hela 
målgruppen 

 

• Låter mycket och kan störa lektionerna 
• Kräver strömförsörjning vilket reducerar 

bordets mobilitet 
• Konceptet kräver två motorer  
• För att hjulen skall fungera så måste benen 

alltid monteras i rätt vinkel för att fungera  
• Motorerna ökar bordets tyngd, och dess 

placering uppe på bordsytan förflyttar 
tyngdpunkten högre upp  

• Att borden behöver el/laddas kräver 
anpassning av lokalerna 

• Sladdar från borden kan vara i vägen och 
hindra andra bords mobilitet.  

• Eluttagens placering i lokalen kan påverka 
hur borden kan kombineras/placeras 

 

Då båda koncepten gick att anpassa så de nådde kraven i kravspecifikationen 
baserades valet på hur väl de uppfyllde de viktigaste kundbehoven; flexibilitet, 
effektiv justering, mobilitet samt låg ljudnivå. Elbordet kräver lägre 
justeringskraft än gasbordet men gasbordet är mer mobilt och är mycket lättare 
att snabbt flytta runt och positionera om. Gasbordet är också tystare än elbordet 
och detta ansågs som en mycket viktig faktor enligt informationen som samlades 
in under förstudien. Elbordets fördel med att det finns möjlighet att ladda 
elektronik är något som kan lösas på andra sätt, exempelvis genom portabla 
laddare eller att eluttag kan dras till borden tillfälligt. Samt det att teknologin med 
att kunna ladda trådlöst är något som snabbt utvecklas och att välja elbordet för 
att den erbjuder en lösning som kanske inte ens är aktuell om några år ansågs inte 
skäligt. Gasbordets enkelhet och estetiska utformning sågs också som något som 
inte riktigt fanns på marknaden vilket gav den en fördel. Valet föll alltså på 
Koncept 1 - gasbordet.  

4.6 Detaljdesign av slutkoncept 
Då gasbordet i princip var färdig i sin grundkonstruktion utfördes en FMEA-
Failure mode and Effect analysis (Ullman 2016) för att identifiera eventuella risker 
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eller felfaktorer och se vad som kunde modifieras i konstruktionen för att 
produkten skulle kunna bli bättre (se Tabell 19). Kvar att mer detaljerat designa 
var också att ge produkten dess slutgiltiga dimensioner för att uppfylla alla krav 
samt att anpassas efter det som upptäcktes vid testerna av mock-upen. Bland 
annat uppdaterades bredden på bordsskivan till 750 mm och vinkeln på basens 
ben justerades för att matcha bordsskivan.  Genom FMEA upptäcktes att bordets 
stabilitet behövde analyseras ytterligare, att basens ben behövde breddas samt att 
modifikationer behövde göras av infästningen mellan gaspelare/bordsskiva. 

Tabell 19: Utförd Failure Mode and Effect Analysis. 

Del Fel Feleffekter Felorsak Rekommenderade 
åtgärder 

Genomförda 
förändringar 

Bo
rd

ss
ki

va
 

Går av Bordet blir 
obrukbart 

Orimlig 
användning 

Tydlig utmärkning av 
bordets tålda belastning    

Fel på skivan Använda de skivor som 
används idag   

Lossnar från 
fäste 

Bordet blir 
obrukbart Dålig skruv Använda skruv som är 

anpassat för materialet   

Flexar 
Bordet blir 
sämre att 
använda 

För svag 
konstruktion  

Byt fäste till 
bordsskivan/förflytta 

fästet 

Bytte till ett 
standardfäste 
samt förflyttat 

pelaren i djupled 

Fä
st

e 

Böjs 
(plasticeras) 

Bordsskivan 
lutar nedåt 

För svag 
konstruktion  

Förbättra fästets 
hållfasthet 

Använder 
beprövat 

standardfäste 

Har utsatts för 
för stor 

belastning 

Tydlig utmärkning av hur 
stor belastning bordet 

klarar av 
  

Skruvarna 
böjs/går av Delar lossnar  

Dålig skruv  
Använda högkvalitativa 

skruvar 

  

För stor 
belastning   

Ga
sp

el
ar

e Sjunker  

Bordet går 
bara att 
använda 

stabilt i dess 
lägsta läge 

Gaspelaren är 
utsliten 

Använda en gaspelare 
med lång livstid (stort 

antal cykler) 
  

Gaspelaren har 
felanvänts 

Tydliga instruktioner om 
hur bordet skall 

användas 
  

Slutar 
fungera 

Bordet blir 
inte 

justerbart  

Gaspelarens 
livstid är nådd 

Anpassa konstruktion så 
att den är lätt att byta ut Kan bytas ut 

Ba
se

n 

Böjs  
Bordet blir 

instabilt och 
kan vingla 

För stor 
belastning Förstärka konstruktionen  

Bredare ben, ev 
skulle 

bottenplattans 
höjd ökas  

He
la

 
ko

ns
tr

uk
tio

ne
n 

 

Välter 

Bordet kan 
skadas 

Bottenplattan 
ger ej korrekt 

stöd för 
belastning 

Utför analyser  
Justering av 
konstruktion 

efter beräkningar 

Bordet kan 
skada andra 

För hög 
tyngdpunkt 

Konstruera för låg 
tyngdpunkt 

Utformat en tung 
och stabil botten 
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Skruvar går 
av 

Bordet blir 
obrukbart/       

instabilt 

Dålig kvalitet på 
skruv 

Använda skruv av bra 
kvalitet 

Använder 
standardskruv  

Hj
ul

en
 

Slutar rotera Mobiliteten 
försämras 

Smutsiga golv Öppen konstruktion så 
att det går att rengöra 

Konstruktion 
möjliggör 
rengöring 

Skadat hjul Använda hjul av bra 
kvalitet   

Lossnar  
Mobilitet 
försämras 
avsevärt 

För stor 
belastning 

Utföra tester för att kolla 
så att det håller   

Fel under 
tillverkning 

Noggrann tillverkning 
med små toleranser   

Felriktade 
Mobilitet 
försämras 
avsevärt 

Fel under 
tillverkning 

Noggrann tillverkning 
med små toleranser 

  

4.6.1 Stabilitetsanalys 
För att genomföra en stabilitetsanalys utfördes beräkningar på hur stor basen 
behövde vara för att bordet inte skulle välta om en 60 kg tung person sätter sig på 
det.  
För att hämta data till analysen användes SolidWorks (Dassault Systems 1995-
2016). Genom detta erhölls vart konstruktionens tyngdpunkt ungefärligt är 
belägen samt ungefär hur tung konstruktionen blir. Att analysen valdes att utföra 
i 2D var dels för att bordet är symmetriskt framifrån sett men också för att det är 
där, på grund av bordets geometri, som bordet antas vara mest instabilt. Bordet 
delades upp i två delar att analysera, dels om 60 kg läggs på i framkant av 
bordsytan samt om samma tyngd läggs på i bakkant. Beräkningar när lasten 
applicerades i framkant (se i Figur 34): 
 
𝐿𝐿1 = 0,43 𝑚𝑚 
𝐿𝐿3 = 0,084 𝑚𝑚 
𝐹𝐹 = 600 𝑁𝑁 
𝑚𝑚 = 22 𝑘𝑘𝑔𝑔 
𝑔𝑔 = 9,81 𝑚𝑚/𝑠𝑠2  

𝑆𝑆ö𝑘𝑘𝑘𝑘: 𝐿𝐿2 𝑑𝑑å 𝑁𝑁𝐶𝐶 = 0 
𝐽𝐽ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 
 ↑:𝑁𝑁𝐶𝐶 + 𝑁𝑁𝐷𝐷 − 𝐹𝐹 −𝑚𝑚𝑔𝑔 = 0          (1) 

:𝐶𝐶↷  𝐹𝐹 ∗ 𝐿𝐿1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔 ∗ 𝐿𝐿3 − 𝑁𝑁𝐷𝐷 ∗ 𝐿𝐿2 = 0          (2) 
(1) 𝑑𝑑å 𝑁𝑁𝐶𝐶 = 0 ⟹𝑁𝑁𝐷𝐷 = 𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑔𝑔          (3) 

(2) ⟹ 𝐿𝐿2 =  
𝐹𝐹𝐿𝐿1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿3

𝑁𝑁𝐷𝐷
          (4) 

(3)𝑖𝑖 (4) ⟹ 𝐿𝐿2 =
𝐹𝐹𝐿𝐿1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿3
𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑔𝑔

          (5) 

𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑚𝑚ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑖𝑖 (5) 

⟹  𝐿𝐿2 =  
600 ∗ 0,43 + 22 ∗ 9,81 ∗ 0,084

600 + 22 ∗ 9,81
=  0,3384679 𝑚𝑚 

 
Detta gav att benen från pelaren och framåt minst måste vara 338 mm.  
 
Beräkningar när lasten applicerades i bakkant (Figur 35): 

Figur 34: Friläggning av bord med 
belastning i framkant. 
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𝐹𝐹 = 600 𝑁𝑁 
𝐿𝐿1 = 0,15 𝑚𝑚 
𝐿𝐿3 = 0,084 𝑚𝑚 
𝑚𝑚 = 22 𝑘𝑘𝑔𝑔 
𝑔𝑔 = 9,81 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 
𝐿𝐿4 = 0,405 𝑚𝑚 
𝑆𝑆ö𝑘𝑘𝑘𝑘: 𝐿𝐿2 𝑑𝑑å 𝑁𝑁𝐷𝐷 = 0 
𝐽𝐽ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 
↑:𝑁𝑁𝐶𝐶 + 𝑁𝑁𝐷𝐷 − 𝐹𝐹 −𝑚𝑚𝑔𝑔 =  0          (1) 

:𝐸𝐸↷ 𝑁𝑁𝐶𝐶 ∗  𝐿𝐿2 + 𝑚𝑚𝑔𝑔 ∗  𝐿𝐿3 − 𝐹𝐹 ∗  𝐿𝐿1 −  𝑁𝑁𝐷𝐷 ∗  𝐿𝐿4 = 0          (2) 
𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑁𝑁𝐷𝐷 = 0 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑖𝑖 (1) 
⟹  𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑔𝑔          (3) 
𝑁𝑁𝐷𝐷 = 0 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑖𝑖 (2) 

⟹  𝐿𝐿2 =  
𝐹𝐹𝐿𝐿1 −𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿3
𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑔𝑔

         (4) 

 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑚𝑚ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑖𝑖 (4) 

⟹  𝐿𝐿2 =  
600 ∗ 0,15 − 22 ∗ 9,81 ∗ 0,084

600 +  22 ∗ 9,81
= 0,088 𝑚𝑚 

 
 
Detta gav att benen från pelaren och bakåt minst behövde vara 88 mm.  
Utefter denna information justerades konstruktionen för att uppfylla dessa 
kriterier.  
 
Det analyserades också hur stor kraft det skulle krävas för att kunna tilta bordet. 
Analysen gav att det krävs ungefär 42 N att lyfta det i framkant (se Figur 36) vilket 
motsvarar ungefär 4 kg att lyfta. Detta är inte långt ifrån den rekommendation för 
vad den 5 % -ilens 10-åring och anses därför vara okej då det inte är något arbete 
som utförs med hög frekvens. Denna utfördes med följande beräkningar: 
 
𝐿𝐿1 = 0,43 𝑚𝑚 
𝐿𝐿4 = 0,35 𝑚𝑚 
𝐿𝐿5 =  𝐿𝐿4 −  𝐿𝐿3 
𝑆𝑆ö𝑘𝑘𝑘𝑘: 𝐹𝐹 𝑑𝑑å 𝑁𝑁𝐷𝐷 = 0 
 
𝐽𝐽ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 
↑ : 𝑁𝑁𝐶𝐶 + 𝑁𝑁𝐷𝐷 + 𝐹𝐹 − 𝑚𝑚𝑔𝑔 = 0          (1)  

: 𝑁𝑁𝐶𝐶 ∗ 𝐿𝐿4 − 𝑚𝑚𝑔𝑔 ∗  𝐿𝐿5 − 𝐹𝐹(𝐿𝐿1 −  𝐿𝐿4) = 0          (2)𝐷𝐷
↷  
(1) 𝑑𝑑å 𝑁𝑁𝐷𝐷 = 0 ⟹𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑔𝑔 − 𝐹𝐹          (3) 

(2)𝐹𝐹 =  
𝑁𝑁𝐶𝐶 ∗  𝐿𝐿4 − 𝑚𝑚𝑔𝑔 ∗  𝐿𝐿5 

𝐿𝐿1 −  𝐿𝐿4
          (4) 

(3)𝑖𝑖 (4) ⟹ 𝐹𝐹 =  
(𝑚𝑚𝑔𝑔 − 𝐹𝐹) ∗  𝐿𝐿4 − 𝑚𝑚𝑔𝑔 ∗  𝐿𝐿5

𝐿𝐿1 −  𝐿𝐿4
         (5) 

𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑚𝑚ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑖𝑖 (5) 

⟹ 𝐹𝐹 =  
𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿4 − 𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿5 

𝐿𝐿1
= 42 𝑁𝑁  

 
För att bordet skall kunna förflyttas krävs det att bordet tiltas lite framåt. Genom 
en snabb översiktsanalys av positionen av tyngdpunkten visar det att 
tyngdpunkten inte kommer att befinna sig bakom konstruktionen för att hjulen 
skall komma i kontakt med marken vilket innebär att det inte kommer krävas kraft 
att hindra den från att välta framåt vid normal förflyttning. Detta eftersom hjulen 
sitter så pass nära marken redan från början.  

Figur 35: Friläggning av bord 
med belastning i bakkant. 

Figur 36: Friläggning av bord 
vid analys över hur stor kraft 
som behövs för att lyfta bordets 
framkant. 
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4.6.2 Extra förvaring 
Efter valet av slutkoncept återstod att hitta en lösning på hur extra förvaring kan 
skapas. Under projektets gång har detta varit något som funnits med och 
utvärderats men har inte varit en direkt avgörande faktor utan målet var att skapa 
en lösning utefter hur slutkonceptet såg ut. Det valda slutkonceptet hade enligt 
den morfologiska tabellen (se Tabell 15) temporär och modulär 
extraförvaringslösning. Detta innebar att lösningen behövde vara lätt att sätta 
dit/ta av/flytta runt samt att lösningen skall kunna gå att kombinera/byggas på.  
Att lösningen skulle vara temporär och modulär ansågs vara mest lämplig och i 
linje med att främja flexibilitet samt för att arbetsplatserna skall kunna anpassas 
efter behov. Extrafunktionerna skulle antingen kunna placeras någonstans på 
bordsytan eller på sidan av bordskanten.  
För att snabbt få fram olika idéer användes brainstorming som visualiserades 
genom mind-maps (se Figur 37).  
För att sedan välja ut de idéer som ansågs ha störst potential användes metoden 
prickar. Prickar går ut på att varje deltagare får ett visst antal sådana som de får 
sätta ut på de idéer som den gillar mest (Österlin 2011). Gröna prickar sattes vid 
koncept som ansågs ha störst potential och röda vid de som inte ansågs hade det. 
Efter urvalet återstod de alternativ av infästning och typ som redovisas i Tabell 
20. 

  
Figur 37: Mind-maps över idégenerering över extraförvaring. 
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Tabell 20: Möjliga infästningar samt olika typer av extraförvaring. 

Fäste av förvaring/tillbehör Typer 

Klämma 
Magneter 
Skruv 
U-formad klammer som “träs” på bordsskivan 
“Duk-klammer” 
Snäppfäste med skåra i skiva 

Skena 
Låda 
Krok 
Multikrok 
Magnetiska tillbehör 
Dokumentsamlare 
Fack 

 
För full flexibilitet och för att slippa göra någon 
modifikation av bordsskivorna valdes att arbeta 
vidare med en U-formad klammer som omsluter 
bordsskivans kant. En enkel mock-up tillverkades 
och testades på bordet (se Figur 38) för att se som 
det fungerade. Den var lite trög att få på, men då 
tillverkningen är mer exakt när de tillverkas av 
maskiner så kommer det troligtvis att fungera bra. 
Mock-upen testades också av målgruppen och de 
tyckte det var lätt att förstå hur den skulle 
användas och att de gillade idén med att kunna 
flytta kroken dit de behövde den.   
Kroken vidareutvecklades till en multikrok med 
tre mindre krokar samt en större krok (se Figur 
39). Detta för att det ska gå att hänga upp flera 
saker samtidigt. Exempelvis kan den stora kroken 
fungera som en liten hylla att lägga en 
mobiltelefon eller pennor på eller för att hänga 
upp ljudabsorbenter/små whiteboardtavlor eller 
liknande på samtidigt som annat kan hängas på de 
tre mindre krokarna. Då fästet är tillverkat i stål 
så är det även möjligt att fästa andra tillbehör med 
magneter. Kroken är konstruerad så att den inte är i vägen vid hopplacering av 
flera bord för att flexibiliteten inte skall hindras.  
 
Till borden konstruerades också en låda som fästs under bordet för att snabbt 
kunna lägga undan böcker eller liknande för att frigöra bordsyta (se Figur 40). 
Lådan är utformad så att den enkelt hakas i 
ett par skenor under bordet (ditskruvade). 
Lådan skulle tillverkas genom formpressning 
av det återvunna ”Re-fill”-materialet som 
visades i Figur 5. Att lådan skulle tillverkas av 
ett mjukt material minskar ljudet av den vid 
användning samt av sakerna i den. Det mjuka 
materialet gör också att det inte skulle göra 
ont om personen som sitter vid bordet skulle 
slå i den med benet.  

Figur 38: Mock-up av krok. 

Figur 39: Vidareutvecklad multikrok. 

Figur 40: Låda som kan fästas under 
bordsskivan. 
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5 Resultat 
Resultatet är ett höj- och sänkbart elevbord som är ergonomiskt anpassat för 
målgruppen 10-16 år (Figur 41) men det kan också användas av många vuxna som 
en bra och ergonomisk arbetsplats. Bordets formspråk består av enkla och rena 
linjer och ytor som kombinerats med rundare former för att det skall passa 
skolmiljön bättre. Utseendet på bordet kan enkelt modifieras genom att 
basens/bordsskivans färg ändras. En sammanfattande bild med beskrivning av 
konceptet går att se i Figur 46.  

 
Höjden justeras med hjälp av ett reglage placerat i bordets framkant. Reglaget 
(Figur 42) är runt för att bordet skall kunna justeras med olika grepp beroende på 
vad användaren finner mest bekvämt, även för att kunna möjliggöra justering av 
höjd när borden står bredvid varandra.  

 

Figur 41: Det höj- och sänkbara gasbordet. 

Figur 42: Runt justeringsreglage. 
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Bordets utformning och möjligheten till två olika typer av bordsskivor möjliggör 
många olika kombinationer och konstellationer som borden kan placeras i (se 
exempel i Figur 43). I Figur 43 syns också hur bordet ser ut ihop med en av 
Kinnarps elevstolar (Xpect). Bordet är anpassat så att alla deras elevstolar som 
finns i dagsläget (våren 2017) skall kunna gå att använda ihop med bordet. 
Att förändra dessa konstellationer är enkelt eftersom bordet bara tiltas lite framåt 
och körs iväg, alternativt är att bordet greppas bakifrån och tiltas för ännu enklare 
och snabbare förflyttning.  Genom hjulens placering (Figur 44) och att de endast 
är funktionella då bordet tippas lite framåt uppfyller bordet kravet om att 
mobiliteten måste vara kontrollerbar då bordet inte skall förflyttas när det 

Figur 43: Exempel på olika kombinationsmöjligheter. 

Figur 44: De dolda hjulen i bakkant som möjliggör enkel förflyttning. 
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används för normalt arbete. Att hjulen inte har något mekaniskt lås innebär också 
att det inte finns något lås som kan slitas ut eller sluta fungera.  Genom 
användartester visades att bordet är lika lätt för en 10-åring att förflytta som för 
en 16-åring vilket gör att det är funktionellt för hela målgruppen.  
På grund av basens utformning går också borden vid förvaring och transport att 
placera mycket tätt (se Figur 45) vilket uppfyller behovet av yteffektiv förvaring.  

Detta ihop med dess mobilitet gör det mycket lätt att frigöra utrymme när det 
behövs under läraktiviteter eller att det går att transportera fler bord samtidigt 
vid leverans, vare sig de är monterade eller inte. Att fler bord går att transportera 
samtidigt reducerar dessutom dess miljöpåverkan då det kräver färre transporter. 
Att konstruktionen är uppbyggd av flera olika separata komponenter möjliggör 
också enkel separation enligt principerna för DFDA. Det möjliggör också att 
komponenter kan bytas ut ifall de är trasiga eller helt enkelt ifall användaren vill 
uppdatera bordets utseende vilket ger produkten en längre livslängd som sparar 
på naturresurser. För att bordet skall vara stabilt krävs det att basen är 
förhållandevis tung vilket skulle kunna öka bränsleförbrukningen vid transport. 
Däremot så sparar dess utformning plats så att många fler bord kan transporteras 
samtidigt vilket reducerar behovet av flera transporter och på så vis också 
förbrukningen av bränsle. Att det krävs färre transporter innebär också att det 
reducerar kostnaden för leveranser.  
I Figur 45 syns också bordet i dess maxi- och minimumläge (justeringsintervallet 
är mellan 700mm och 1200 mm).  I Figur 46 går det också att se infästningen 
mellan gaspelare och bordsskiva. Denna är en standardkomponent med en 
avfasning i bakkant så att tillbehör som multikroken även kan appliceras på den 
bakre delen av bordsskivan.  

Figur 45: Bild som visar olika höjder samt hur borden kan placeras ihop för att spara utrymme. 
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Figur 46: Kollage med förklaringar av konceptets olika lösningar. 
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5.1 Tillverkning, montering och kostnad 
Då ett av de tidigaste givna kraven var att stål skulle användas utgicks från detta 
och tanken är att basen skall gjutas i ett stycke medan gaspelaren specialbeställs 
från en extern tillverkare. Gaspelaren skall vara blockerbar, stum, ha en slaglängd 
på 500 mm och dess justeringshastighet bör inte överstiga 40 mm/s eftersom det 
medför en ökad skaderisk. Bordets dimensioner är beräknade med en annan 
gaspelare, (annan slaglängd) än den som Kinnarps använder för bord idag. En 
sådan gaspelare skulle enligt uppgifter kosta, om det skulle beställas 100 stycken, 
ungefär 500 kr/styck. Om bordet dock skulle serieproduceras antas detta 
styckpris sjunka. Bordsskivorna kostar ungefär 200-300 kr/styck.  Detta skulle 
lämna ungefär 550 kr till basen, 
infästningsskiva, skruvar samt hjul och 
lackering. Detta tros vara tillräckligt för 
att inte överskrida gränsen på 1300 SEK. 
Gällande montering så monteras hjulen 
och justeringsfötter dit först följt av 
gaspelaren. På gaspelaren monteras 
sedan infästningen som sedan 
bordsskivan fästs på. Efter detta skruvas 
också justeringsreglaget fast vid 
bordsskivans framkant i hörnet.  För att 
se komponenter se sprängbilden i Figur 
47. Att inga komponenter är dolda och att 
monteringen sker stegvis förväntas 
underlätta arbetet för montören. Det 
kräver heller inte att flera moment utförs 
samtidigt vilket var något som skulle 
undvikas enligt intervjun med montören. 

5.2 Presentationsmodell 
En presentationsmodell (Figur 48) tillverkades också av prototypteknikerna på 
Kinnarps. Det var inte möjligt att tillverka allt i rätt material utan fokus lades på 
att den skulle se ut som slutkonceptet. De tillverkade också en prototyp på 
multikroken (se Figur 49).  
 

Figur 47: Sprängbild som visar olika komponenter 
och hur bordet monteras ihop. 

Figur 49: Visar den färdiga 
prototypen av multikroken och hur 
den används. 

Figur 48: Färdig presentationsmodell av 
bordet med multikroken. 
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5.3 Avstämning mot kravspecifikation 
I Tabell 21 visas vilka krav och behov som uppfyllts, dessa är markerade med 
grönt medan de krav och behov som ej blivit uppfyllda är rödmarkerade.  De krav 
och behov som troligtvis kan uppfyllas men som inte är validerade ännu eller som 
behöver vidareutvecklas är gulmarkerade.  
Från Tabell 21 går det att utläsa att 24 av totalt 38 krav är uppfyllda och 
resterande 14 är gulmarkerade vilket visar att det inte finns något krav som ej är 
uppfyllt.  
  

nr. Kategorier Underkategori Kravvärde Önskevärde

1 Ja

2 Ja

3 Ja

4 500 600

5 1300 <1300  

Lägsta höjd 
bord

730

Högsta höjd 
bord

1170

7 ≥2

8 Ja

9 Ja

Mindre än 8

Större än 25

Mindre än 100

Större än 450

12 Ja

13 Ja

14 Ja

15 Ja

16 Ja

Knähöjd 700

Knädjup 80

Fötter 
(stående 
position) 

150

Fothöjd 120

18 Ja

19 Ja

20 Ja

Stödjande element skall vara 
placerade antingen mindre än/mer än 
X mm från framkanten på bordsskivan

Det skall inte finnas någon klämrisk, 
därför måste glapp/avstånd vara…

Definition av krav/behov

Skivor av olika typ skall gå att monteras på.

Använda skivor av standardstorlek

Underrede i pulverlackerat stål

Delar får inte vara löstagbara utan användning av 
ett lämpligt verktyg 

Bordet skall inte välta när det testas i enlighet med 
EN 1730:2012

Ändar av ben/ihåliga komponenter måste vara 
förslutna eller täckta 

Rörliga/justerbara delar skall vara designade för att 
minimera risk för skador eller oavsiktlig användning

Reglage skall inte kunna användas oavsiktligt eller 
fel

Fri bredd mellan ben för att Kinnarps elevstolar ska 
kunna användas

Alla kanter på bordskivan skall vara fria från flisor, 
flisor etc. 

Alla kanter på bordskivan skall vara rundade eller 
fasade

Handtag skall vara designade så att fingrar inte kan 
fastna under användning

Fr
ån

 K
in

na
rp

s

Branchkrav på justeringsintervall (för 
krav på ergonomiskt 

justeringsintervall se krav 25)

Tillverkningskostnad

Bordsskivans framkant skall ha en rundning

Höj- och sänkbara bord skall klara av testen i ISO 
21016:2007[E]

Bordet skall klara av testerna enligt SS-EN 
1730:2012

Utrymme (clearance) för…

Ko
ns

tr
uk

tio
n

St
an

da
rd

s,
 m

öb
el

fa
kt

a 
et

c.
 

6

10

11

17

Tabell 21: Avstämning av kravspecifikation. 
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21 40mm/s

22
Bättre än 
Matting

23 8 av 10

24 Ja

Lägsta höjd 
bord

730 650

Högsta höjd 
bord

1200 1270

26 Ja

Bredd 700 - 800

Djup 550 - 700

29 Ja

30 Ja

31 <45 35

32 Ja

33 Ja

34 Ja

35 Ja

36 Ja

37 Ja  

38

U
nd

er
hå

ll

Ja  

39 Ja

40 Ja

41 Ja

42 Ja

43 9 <9   

44

Ef
fe

kt
iv

 
fö

rv
ar

in
g 

av
 

bo
rd

en
 n

är
 d

e 
in

te
 a

nv
än

ds

Ja

45 9 av 10 10 av 10

46 Ja   

47 7 av 10 10 av 10

48 Ja  

49 Ja

50 Ja

Ljudnivå

Ljudabsorbtion

Bordsytans vinkel kan justeras

Optimal ergonomisk höjd för minst 90 
% av populationen 

Storlek på bordsytan

Förflyttningsmöjligheten skall kunna kontrolleras

Kunna förflyttas enkelt 

En
ke

l a
tt

 ta
 h

an
d 

om
 

Övrig form av förvaring/tillbehör som tillval

Upphängning för jacka/väska ev. övriga  tillbehör

Kombinera ihop borden i olika konstellationer

Laddningsmöjlighet

Kunna placeras ihop i större enheter med 
bibehållen funktion

Re
ng

ör
in

g

Felsäkra montering (Poka Yoke) 

Montering av bord ute på fält

Lättavtorkade ytor

Material som tål rengöring

Komponenter skall vara lätta att komma 
åt/laga/ersätta

Fl
ex

ib
ili

te
t

Fö
rv

ar
in

g 
til

lb
eh

ör

Höj- och sänkhastighet

Kraft för justering

Ef
fe

kt
iv

 ju
st

er
in

g

Enhandsjustering

Er
go

no
m

i

Bra placering och utformning av reglage

Uppfylla möbelfaktas miljökrav 

M
at

er
ia

l

M
ilj

ö Konstruera för enkel separation av komponenter 
vid slutanvändning/återvinning

Konstruera för minimal materialåtgång/avfall

Ti
llt

al
an

de
 u

ts
ee

nd
e

Fä
rg

 , 
fin

is
h 

oc
h 

fo
rm

Uttrycka stabilitet & kvalitet

Stämma överens med Kinnarps företagsidentitet 

Främja kreativitet/koncentration

M
on

te
rin

g/
Ti

llv
er

kn
in

g

Få komponenter vid montering

Kunna placera borden så att de tar upp minimalt 
med utrymme när de inte används eller behöver 

förvaras

25

27

G
od

 a
nv

än
db

ar
he

t

M
ob

ili
te

t
Ty

st
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6 Diskussion 
Målet att skapa ett höj- sänkbart bord som är ergonomiskt anpassat för 
målgruppen 10 till 16- åringar samt främja den pedagogiska verksamheten anses 
vara nått. Detta då bordet är konstruerat för att möta de behov som identifierats 
finnas både nu och sannolikt i framtiden. Att skapa en produkt som denna ses 
verkligen som inkluderande design och hållbart ur en social synvinkel. Ett höj- och 
sänkbart elevbord är något som kan hjälpa alla att känna som om de har samma 
rättigheter och plats i skolmiljöerna. Att alla är välkomna och kan trivas i en miljö 
som faktiskt kan anpassas efter individerna och inte att individerna måste anpassa 
sig efter miljön, som är vanligt idag, ses som positivt. Både elever och pedagoger 
kan på så sätt få ut det mesta av sin tid i skolan och ges de bästa förutsättningarna 
för att kunna inhämta kunskap på ett sätt som är bäst för den enskilda personen 
eller tillsammans som en grupp. 
Det utvecklade bordets mångsidighet och flexibilitet verkar passa lärmiljöns 
utveckling bra och att bordet dessutom har en typ av lösning på mobilitet som inte 
setts användas tidigare tros kunna ge Kinnarps en bra fördel. Att bordet har en 
enkelhet och elegans i sin utformning trots att den har så många funktioner anses 
vara unikt men också fördelaktigt ur ett konkurrensperspektiv. 
 
Inför projektet var målet att skapa tre olika koncept på ett bord, men under 
projektets gång upplevdes det mer relevant att prestera två mer välutvecklade 
koncept istället (ett för varje höj- och sänkmekanism). Detta för att sedan kunna 
välja ett av dem och leverera ett välgenomtänkt slutkoncept som kan byggas 
vidare på. 
Viss otydlighet har funnits över vilken detaljnivå slutkonceptet skulle ligga på, 
alltså vad som skulle lösas under processen och vad som skulle lämnas för vidare 
arbete. Resultatet blev att fundamentala delar så som basens utformning och 
bordsskivorna detaljdesignades mer noggrant eftersom deras utformning har så 
stor påverkan på bordets helhetsfunktion. En del som då fick lägre prioritet var 
utformningen av infästningen mellan pelare och bordsskiva. Tid lades dock på 
detta men eftersom det redan fanns en riktigt bra infästningslösning som var en 
välbeprövad standardkomponent, som dessutom passade mycket bra för 
ändamålet, valdes det att inte lägga mer tid på att utveckla infästningen utan att 
istället använda den som redan fanns. 
 
Det enda negativa som hittills identifierats med slutkonceptet är att det inte gick 
att inkludera en lösning som möjliggör laddning av elektronik direkt vid bänken. 
Detta då de tekniska lösningar som finns idag skulle ha förhindrat bordets 
flexibilitet och mobilitet eftersom det skulle innebära att sladdar skulle behöva 
inkluderas samt att bordet behöver tillgång till eluttag. Laddning av elektronik 
trådlöst är ju dock ett område som håller på att utvecklas och möjligheterna att 
inkludera laddningsmöjlighet utan att förhindra bordets flexibilitet och mobilitet 
kanske är tillgängligt om något/några år. 
Det hade också varit mycket roligt att hinna arbeta vidare mer med 
extrafunktioner och förvaring men tyvärr så fick arbetet med att utveckla koncept 
på det prioriteras bort till förmån för att se till att bordets utformning var bra. 
Multikrokens utformning lades dock mer tid på då det var ett krav att bordet på 
något sätt skulle erbjuda upphängningsmöjlighet av exempelvis väska eller jacka. 
Idén till infästning av extratillbehör är bra men det är inte säkert att den kommer 
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att fungera i praktiken utan att skada bordsskivan. Utformningen av infästningen 
av denna kräver därför vidare undersökning innan idén varken kan förkastas eller 
användas. Däremot så iakttogs fördelarna med multikroken, som erbjöd mycket 
förvaring med små medel, så kanske kan själva kroken användas fast med en 
lösning av infästning som är mer skonsam för bordsskivan.    
 
Att under projektet få en funktionsmodell tillverkad var värdefullt och den gav 
många insikter om användningen av bordet som inte kunde utvärderats utan den. 
Bland annat att det inte är bra med snabb justering som det tidigt i processen 
antogs, utan att det istället är mycket viktigare med en stabil, jämn och lite 
långsammare justering. Detta påvisar vikten av att använda olika former av 
prototyper för att verkligen kunna utvärdera koncept. Användningen av 
funktionsprototypen gjorde också att justeringsintervallet kunde verifieras som 
lämplig trots att dess lägsta höjd inte motsvarade armbågshöjden för den 5 % -
ilens sittande 10-åring. Även om en annan höj- och sänkmekanism hade använts 
så hade det fortfarande inte varit korrekt att göra bordet mycket lägre just för att 
lärarna skall kunna hjälpa eleverna vid borden utan att behöva böja på ryggen så 
mycket. Dessutom, som också nämns tidigare i rapporten, så kan högre stolar med 
fotstöd användas så att även de kortaste eleverna kan sitta bekvämt och arbeta. 
Därför anses bordet vara ergonomiskt anpassningsbart för hela målgruppen.  
Under projektet var det verkligen till stor fördel att få all denna hjälp med 
prototyptillverkningen men det gjorde det också svårare att planera hur arbetet 
kring det skulle ske eftersom det när som helst kunde komma in andra projekt 
som hade högre prioritet. Detta var en av anledningarna till att planeringen och 
processen flertalet gånger fick planeras om och anpassas för att hitta nya, inte 
sämre men alternativa, vägar för att nå ett bra resultat. Att kunna anpassa 
tillvägagångsätt och metod efter hur förutsättningarna förändras är en kunskap 
som ses som mycket viktig och något som har utvecklats under projektets gång. 
Det har också blivit tydligt att full kunskap om vad utvecklingen av en viss produkt 
kommer att innebära är svår att erhålla innan ett projekt inleds och 
informationsinsamlingen, och till viss del även processen, behöver anpassas för 
vad som är optimalt för just utvecklingen av den specifika produkten. Hur detta 
ska ske är något som blir tydligare när mer och mer kunskap inhämtas.  
 
Eventuella brister i förstudien skulle kunna vara att det inte var möjligt att utföra 
studiebesök hos hela målgruppen, däremot så anses det funnits en så pass stor 
uppfattning om denna lärmiljö ändå att det inte tros haft så stor inverkan på 
slutresultatet. Under konceptutvecklingen hade det också kunnat vara 
fördelaktigt om en tätare återkoppling med uppdragsgivaren hade kunnat utföras 
exempelvis under konceptutvärderingarna. Detta för att synpunkter och aspekter 
från personer med djupare kompetenser inom det aktuella området kunde ha 
erhållits. En kontinuerlig återkoppling med uppdragsgivaren är alltså något som 
ses som viktigt och som skulle ha implementerats i större utsträckning än vad som 
gjordes.  
 
Under utvärderingen av storleken på bordsytan missades tyvärr en aspekt att ta 
hänsyn till och det var att undersöka hur stort ett klassrum brukar vara och hur 
många bord som bör få plats, förhoppningsvis hade undersökning av detta inte 
förändrat utfallet men det är definitivt något som borde ha utförts. Det var också 
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svårt att avgöra om antalet ifyllda viktningsmatriser var tillräckligt. Om fler hade 
fyllt i den så hade det också återspeglat fleras åsikter vilket alltid är positivt, men 
detta hade troligtvis också gjort så att resultaten och skillnaderna mellan behoven 
hade jämnats ut och då hade det inte varit lika lätt att tolka resultatet. Eftersom 
det i det här projektet också var viktigt att följa och anpassa bordet efter de 
trender som pågår så var det viktigt att jämförelsematrisen inte fylldes i av någon 
som inte ser positivt på denna utveckling då det skulle kunna ge ett missvisande 
resultat. Att, som det blev, istället använda en mindre referensgrupp av personer 
med en bra blandning av relevanta kompetenser som alla var positivt inställda till 
att använda höj- och sänkbara bord ansågs därför vara att föredra framför en stor 
mängd ifyllda jämförelsematriser.  
 
Under projektet var det inte aktuellt med materialval eftersom 
konstruktionsmaterialet redan var valt utav Kinnarps. Detta gjorde så att 
materialval baserat på vad som är bra för miljön inte kunde göras, däremot så 
uppfyller materialen som Kinnarps redan använder många miljökrav, så detta 
anses inte vara ett problem. Men det upplevs ändå som att hållbarhetstänk har 
kunnat implementeras under projektet, dels genom den sociala hållbarheten som 
hela projektet faktiskt innebar, men också genom att försöka att konstruera för 
enkel isärmontering och att borden kan transporteras tätt ihop eller 
isärmonterade. Detta sparar in på antalet transporter som är nödvändiga, vilket 
ger reducerad miljöpåverkan.  
 
Vid återkopplingen mot kravspecifikationen klargjordes det att mer än hälften av 
önskemålen är uppfyllda och att det inte är några krav som är rödmarkerade vilket 
påvisar att resultatet möter de krav och många av de latenta behov som 
identifierats att finnas på marknaden. Om kravspecifikationen kan anses vara 
fullständig och att inte några viktiga aspekter har missats så borde elevbordet ha 
alla möjligheter att bli en lyckad produkt.  
Elevbordets design har tagits emot mycket väl av både omgivning och företaget 
vilket anses som mycket roligt och det har varit givande att kunna bidra med 
någon form av förbättringsmöjlighet för barns utbildningsmiljöer. 

6.1 Att använda QFD i produktutvecklingsprojekt 
En del av projektet var också att använda och utvärdera QFD. Att använda QFD 
som en metod under utvecklingsprocessen gav ett välstrukturerat sätt att få ett en 
djupare förståelse för designproblemet eftersom varje utfört delmoment hade ett 
tydligt mål och syfte. 
QFD uppfattades inför projektet som enbart ett delmoment under processen men 
uppfattas nu som ett helhetstänk och en metodik som följs under hela förstudien 
och återkopplas till kontinuerligt under hela processen.  
Att följa metodiken och dess olika steg gav en gemensam förståelse över vad som 
behövde genomföras och vilken typ av information som behövde samlas in för att 
kunna genomföra nästa steg i processen. Denna tydlighet upplevdes som en av de 
största fördelarna med att använda QFD.   
Eftersom användningen av QFD i princip säkerställer att alla aspekter av 
kundbehov har analyserats och genomgåtts grundligt gjorde det också att följande 
konceptutveckling blev enklare och mer effektiv då välgrundade beslut kunde tas 
enkelt eftersom det fanns en så pass stor förståelse över vad det är som gör att 
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kundbehoven uppfylls. Svårigheterna med QFD uppkom främst vid ifyllnad av 
House of Quality-matrisen, då detta kräver kunskaper inom många olika områden 
och detta hade med fördel utförts av ett större team med många olika 
kompetenser vilket kanske hade kunnat resultera i ett annat utfall. I House of 
Quality-matrisen lämnades fälten över hur svåra de tekniska specifikationerna är 
att uppfylla blanka. Det hade självklart varit en fördel om de hade fyllts i men då 
de var så pass beroende över hur den slutgiltiga lösningen skulle se ut var det inte 
möjligt att fylla i dem i det stadiet. Att fylla i målvärden till de tekniska 
specifikationerna var också utmanande eftersom det inte fanns någon tidigare 
version eller direkt konkurrerande produkt att jämföra med. Att kunna fylla i 
dessa faktorer antas vara enklare då det inte är en helt ny produkt som utvecklas, 
alltså en produkt vars komponenter är bestämda, eftersom det då faktiskt finns 
mer konkreta mätdata att jämföra med.  
Den del av QFD som uppfattades som allra mest givande var arbetet att 
sammanställa alla uttryckta kundbehov till tio stycken. Att göra detta krävde 
många och grundliga diskussioner som var mycket värdefulla under resten av 
projektet.  
Under konkurrentanalysen var tanken att konkurrenter skulle kunna ha 
undersökts och jämförts mot varandra vid samma tillfälle. Tyvärr blev det så att 
borden inte kunde köpas in och därför kunde inte detta steg utföras på det sätt 
som hade varit mest optimalt. Matrisen fylldes i men vid de faktorer som inte 
tillräcklig kunskap ansågs ha erhållits lämnades det tomt. Vikt lades istället på den 
konkurrentanalys som sammanställdes i form av en PNI som utförts vid sidan av.  
 
Som alltid med metoder som dessa så finns det en risk att resultatet kan bero på 
vilka som har utfört den även om målet är att de skall genomföras så objektivt som 
möjligt. Det som uppfattas som en risk vid användning av denna metod är att vid 
utveckling av en ny produkt missa att implementera det som kanske är latenta 
behov eller ”wow”-faktorer då viktningen kanske visar på att dessa inte är lika 
viktiga eftersom de som viktar kanske ännu inte inser fördelen med dem. 
Exempelvis så viktades yteffektiv förvaring av borden som lågt, men då detta var 
något som hade identifierats hos många andra nya bord kunde behovet av det inte 
frånskrivas helt och valdes därför ändå att tas i beaktning.  
Att implementera arbetssättet som QFD innebär uppfattas generellt som riktigt 
givande då det ger en kontinuitet och ett gemensamt arbetssätt för alla i ett team. 
Detta medför att det är lätt att kunna sätta sig in i någon annans arbete eller gå 
tillbaka i processen/tidigare projekt och förstå vad som utförts och varför.  

6.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Det som behöver göras med bordet är att fullt anpassa dess utformning så att den 
går att tillverka på ett kostnadseffektivt sätt samt att fortsätta arbetet med att 
klargöra specifikationerna för en gaspelare som inte har för snabb 
justeringshastighet eller kräver för stor kraft att justera. Bordet måste också 
testas enligt de standarder som bord av denna typ måste uppfylla.  
Det som också kräver vidare utveckling är konstruktionen av infästningen till 
multikroken så att denna inte skadar bordsytan. Viktigt är också att 
vidareutveckla det reglage som har konstruerats eftersom det finns en viss 
klämrisk hos de som används idag och anses därför inte vara lämplig för barn att 
använda. Andra rekommendationer är att kanske göra rundningar på 
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bordsskivornas hörn så att de inte är lika skarpa och kanske därmed är ännu 
säkrare att använda för barn. Att på något sätt hitta möjligheter hur information 
om hur bordet skall hanteras skall förmedlas till användarna, exempelvis genom 
instruktioner eller handtag som förmedlar hantering. Ett förslag som också har 
framkommit är att kunna visa på de kombinationsmöjligheter som erbjuds med 
de bord som finns i ett klassrum på ett överskådligt sätt, exempelvis en poster.   
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuunderlag för intervju på skola 
 
Pedagogerna: 

• Hur skulle du beskriva studiemiljön/klassrummen? 
• Känner du att klassrummen möter de behov som du som pedagog har? Vad 

skulle du vilja ha/ändra? 
• Vad tycker du är bra med studiemiljön/klassrummen? 
• Hur ser du på flexibilitet i inredningen? Tillräckligt, nödvändigt, problem, 

fördelar etc. 
• Hur sitter eleverna, i par eller individuellt? Påverkas det av studieaktiviteten? 
• Är storleken på borden bra för verksamheten? 
• Använder ni teknologi, på vilket sätt? Problematik med strömförsörjning? 
• Eluttag vid varje bänk? 
• Hur ser ni på höj- och sänkbara bord? 
• Används borden till annat än traditionell lektionsverksamhet? 
• Hur fungerar det med lokalvård, måste ni göra något för att underlätta för 

dem? 
• Förflyttas borden/förvaras dem? 
• Lärarcentrerat/elevcentrerat? 
• Olämplig användning? 
• Hur arbetar ni? individuellt/grupp/helklass? 
• Påverkar utseendet på bordsytan koncentrationen? 
• Olika koncentrationssvårigheter? 
• Förvaring i klassrummet, vad skulle finnas, vad finns inte, vad fungerar dåligt 

etc?  Vart? 
• Avskildhet, behövs det ibland? 
• Vilka typer av verksamheter bedrivs i lokalerna? Vad gör ni under 

lektionerna? 
• Vad används borden till? Vilka typer av aktiviteter? 
• Ljudnivåer i klassrummen, när är det bättre/värre? 

 
Eleverna: 

• Ljudnivåer? 
• Vad brukar du ha på bordet? 
• Känner du att du får plats med allt du vill ha på bordet? Vad skulle du vilja få 

plats med mer? 
• Känner du att du får mer gjort när du sitter själv eller i par? 
• Önskemål om funktioner som du skulle vilja ha? 
• Påverkar färgen på bordet dig? 
• Har du stått/suttit på bordet? 
• Hur koncentrerar du dig som bäst? 
• Får du ont av att sitta på lektioner? Hur löser du det? 
• Vill du ha möjligheten att stå upp? 
• Gillar du individuellt arbete/grupp?  
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Bilaga C – Formspråksanalys över Kinnarps sortiment 



 

Bilaga D - Moodboards  



 

  



 

  



 

Bilaga E – Skisser av koncept  
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