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Abstract 

 

This report summarizes a Bachelor Degree Project in Integrated Product 

Development, carried out during the fall 2007 till spring 2008 by three students at 

the Product Design Engineering Program at the University of Skövde. The project 

was performed in cooperation with Lundbergs Möbler AB in Tibro. Lundbergs 

wants to start selling furniture to the public eldercare.  The purpose of this project 

was to adjust one of their chairs.  

 

The project layout was to first make a preliminary investigation where the market, 

competitors’ assortment and the purchasing process are studied. This preliminary 

investigation also contains visits to old age homes and interviews with the staff 

members and the responsible managers.  After the preliminary investigation 

comes the product development process containing idea generations, concept 

development and manufacturing of the prototype. In this phase tools like CAD- 

models, sketches and ergonomic data are used.  

 

The result was a chair for the public eldercare, with the possibilities to adjust the 

height and the depth for the seat. It also has functions to make it easier to use for 

both the elders and the staff members.  

 

Finally, a small evaluation of the definitive prototype was carried out in order to 

gather information about potential customers’ opinions regarding the prototype.  

 

This report contains all documentation from the project and also explains the 

process from start to the evaluation of the final result. 

 



 

Sammanfattning 

 

Den här rapporten sammanfattar ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng som 

utfördes på Högskolan i Skövde hösten 2007 till våren 2008 av tre studenter på 

designingenjörsprogrammet. Examensarbetet utfördes i samarbete med 

Lundbergs Möbler AB i Tibro. Lundbergs vill ta sig in på den offentliga marknaden 

för äldreanpassade möbler och detta projekt går ut på att anpassa en av deras 

stolar.  

 

Projektets upplägg var att först göra en förundersökning där marknaden, 

konkurrenter samt inköpsprocess studeras. Denna del innehåller även besök på 

äldreboenden och intervjuer med personal, enhetschefer och boende.  Sedan 

följer produktutvecklingsprocessen innehållande idégenerering, 

konceptutveckling, prototyptillverkning och anpassning. I detta steg användes 

bland annat CAD-modeller, skisser, och ergonomidata.  

 

Resultatet blev en stol för den offentliga äldrevården, med möjligheter att 

anpassa sitthöjd och sittdjup. Den har även funktioner för att underlätta 

användning för både boende och personal.  

 

Slutligen genomfördes en utvärdering av den slutgiltiga prototypen för att se hur 

den mötte de potentiella kundernas krav och behov. 

 

Denna rapport innehåller viktig dokumentation insamlad under projektets gång 

och förklarar projektets delar från start till utvärdering av resultatet. 



 

Förord 

 

Den här rapporten presenterar det examensarbete inom integrerad 

produktutveckling som utfördes av tre designingenjörsstudenter vid Högskolan i 

Skövde hösten 2007 och våren 2008 åt Lundbergs Möbler AB. I examensarbetet 

har de samlade kunskaperna från designingenjörsprogrammet använts för att 

utveckla en äldreanpassad möbel. Arbetet innehåller en förundersökning, 

produktutveckling, prototyptillverkning samt en kort utvärdering av den slutgiltiga 

lösningen.  

 

Under projektets gång har många kontakter knutits med olika organisationer och 

människor som hjälpt oss i projektet. Tack till vår huvudhandledare Dan Högberg 

samt övriga handledare Ivar Inkapööl och Joel Svedlund. Vi vill tacka berörda 

äldreboenden som har mottagit oss och gett oss svar på våra frågor. Vi vill även 

tacka Skövde kommuns upphandlingsenhet och övriga som hjälpt oss i 

förundersökningen.  Slutligen vill vi tacka Mago Mekaniska AB för hjälp vid 

tillverkning av prototyp samt vår uppdragsgivare Lundbergs Möbler AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tack till 
 

Stefan Lundberg (VD), Peter Reit (Marknadschef) samt Peter Järkehed 

(Kvalitetsansvarig) på Lundbergs Möbler AB 

 

Huvudhandledare Dr Dan Högberg, universitetslektor i integrerad 

produktutveckling, Högskolan i Skövde 

 

Biträdande handledare Ivar Inkapööl, Industridesigner och universitetsadjunkt, 

Högskolan i Skövde 

 

Matz Göthensten (VD) och Katarina på Mago Mekaniska för deras hjälp med  

tillverkning av delar. 

 

Joel Svedlund, regionsansvarig Skaraborg på Design med Omtanke för 

handledning. 

 

Marie Löfgren, upphandlare på upphandlingsfunktionen, Skövde kommun 

 

Hjälpmedelsinstitutet  

 

Leonor Kristiansson, försäljare på Input Interiör, Göteborg. 

 

Margareta och Axel Nilsson för hjälp vid intervju och tester av stol 

 

Asta Hanson för hjälp vid intervju och tester av stol 

 
Anna-Märta Ekman för hjälp vid intervju och tester av stol 

 

Berörd personal på 

Tomtegårdens äldreboende, Skövde 

Attendo Care Hentorps äldreboende, Skövde 

Altplatsens äldreboende, Västra Frölunda, Göteborg 

Högsbotorpshemmet, Västra Frölunda, Göteborg 

Åkerhus äldreboende, Västra Frölunda, Göteborg 

 

Berörd personal på Albin i Hyssna, Stolab, Skandiform och NC-Möbler 

 

Övriga personer som hjälpt oss genom projektets gång 



 

Innehållsförteckning 
 

1. Presentation av projektgrupp ............................................................................................................. 1 

2. Inledning .............................................................................................................................................. 2 

2.1 Examensarbetet ............................................................................................................................ 2 

2.2 Företaget ....................................................................................................................................... 2 

2.3 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

2.4 Uppdragsbeskrivning ..................................................................................................................... 3 

2.5 Målsättning .................................................................................................................................... 4 

2.6 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 5 

2.7 Val av handledare .......................................................................................................................... 6 

2.8 Inclusive Design ............................................................................................................................. 6 

2.8.1 Definition ................................................................................................................................ 6 

2.8.2 Behovet av Inclusive Design ................................................................................................... 7 

2.8.3 Arbetssätt ............................................................................................................................... 7 

2.8.4 Exempel på Inclusive Design .................................................................................................. 8 

2.8.5 Inclusive Design i detta projekt .............................................................................................. 8 

3. Förstudie .............................................................................................................................................. 8 

3.1 Lundbergs Möbler idag .................................................................................................................. 8 

3.2 Målgrupp ....................................................................................................................................... 9 

3.3 Fakta om olika boendeformer ....................................................................................................... 9 

3.4 Intervjuer ..................................................................................................................................... 11 

3.5 Besök på äldreboenden ............................................................................................................... 11 

3.6 Lagen om Offentlig Upphandling ................................................................................................ 14 

3.7 Input interiör ............................................................................................................................... 14 

3.8 Så här sker upphandlingar i Skövde kommun ............................................................................. 14 

3.9 Konkurrentanalys ........................................................................................................................ 16 

3.10 Design med Omtanke ................................................................................................................ 18 

3.11 Ergonomi ................................................................................................................................... 18 

3.12 Framkomna problem ................................................................................................................. 19 

3.12.1 Förflyttning av stol .............................................................................................................. 19 

3.12.2 Möjlighet till att lätt resa och sätta sig ............................................................................... 20 

3.12.3 Sitthöjd ............................................................................................................................... 20 

3.12.4 Sittdjup ............................................................................................................................... 20 



 

3.12.5 Enkel rengöring av sits ........................................................................................................ 20 

3.12.6 Utseende ............................................................................................................................ 20 

3.12 Kravspecifikation ....................................................................................................................... 20 

4. Idégenerering .................................................................................................................................... 23 

4.1 Metoder ....................................................................................................................................... 23 

4.1.1 Brainstorming ....................................................................................................................... 23 

4.1.2 6-3-5 metoden ...................................................................................................................... 23 

4.2 Extra detaljer ............................................................................................................................... 24 

4.2.1Jack/väskhängare .................................................................................................................. 24 

4.2.2 Ryggdyna .............................................................................................................................. 24 

4.2.3 Ytterligare underlätta förflyttning av stol ............................................................................ 24 

5. Konceptutveckling ............................................................................................................................. 24 

5.1 Höj- och sänkfunktion ................................................................................................................. 24 

5.2 Förflyttning av stol ....................................................................................................................... 27 

Hjul .................................................................................................................................................... 27 

5.3 Armstöden ................................................................................................................................... 27 

5.4 Sitsklädsel .................................................................................................................................... 28 

5.5 Hjälpmedelscentralen ................................................................................................................. 29 

5.6 Resultat av konceptutveckling..................................................................................................... 29 

6 Slutgiltiga koncept .............................................................................................................................. 31 

6.1 Domkraft...................................................................................................................................... 31 

6.2 Hjul .............................................................................................................................................. 32 

6.3 Sits ............................................................................................................................................... 32 

6.4 Överdrag ...................................................................................................................................... 33 

6.5 Ryggdyna ..................................................................................................................................... 33 

6.6 Väsk/jackhängare samt handtag för förflyttning ........................................................................ 34 

6.7 Armstöden ................................................................................................................................... 34 

6.8 Material ....................................................................................................................................... 34 

6.9 Prototypframtagning ................................................................................................................... 36 

6.9.1 Ritningar ............................................................................................................................... 36 

6.9.2 CAD ....................................................................................................................................... 36 

6.9.3 Kontakt med Mago Mekaniska AB ....................................................................................... 37 

6.9.4 Lundbergs Möbler AB ........................................................................................................... 37 

6.9.5 Mönster/sömnad .................................................................................................................. 38 



 

6.9.6 Montering ............................................................................................................................. 38 

7 Resultat av projekt ............................................................................................................................. 40 

7.1 Utvärdering av stol ...................................................................................................................... 40 

7.2 Vidareutveckling .......................................................................................................................... 42 

7.2.1 Extra lösningar ...................................................................................................................... 42 

7.3 Marknadsföring ........................................................................................................................... 43 

7.3.1 Säljargument ........................................................................................................................ 43 

7.3.1.1 Miljömärkning ................................................................................................................... 44 

Slutord ................................................................................................................................................... 46 

Referenser ............................................................................................................................................. 47 

Tryckta/skrivna referenser ................................................................................................................ 47 

Personliga möten .............................................................................................................................. 49 

Bilageförteckning ................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Figurförteckning 

Figur 1. Hjul från Balzar Beskow........................................................................................................... 5 

Figur 2. Ursprunglig stol från Lundbergs Möbler AB............................................................................ 5 

Figur 3. Matsalsmöbler som används på Åkerhus äldreboende idag................................................... 12 

Figur 4. Matsalsmöbler som används på Altplatsens Äldreboende idag.............................................. 12 

Figur 5. Ergonomidata.......................................................................................................................... 19 

Figur 6. Teleskopfunktion..................................................................................................................... 25 

Figur 7. Sprintlösning............................................................................................................................ 25 

Figur 8. Domkraftsprincip som höj- och sänkanordning i pianostol..................................................... 26 

Figur 9. Pappersmodell på domkraftsprincip....................................................................................... 26 

Figur 10. Klossar................................................................................................................................... 26 

Figur 11. Slutgiltiga koncept................................................................................................................. 31 

Figur 12. Tippskydd............................................................................................................................... 32 

Figur 13. Test av baskeröverdrag..........................................................................................................33 

Figur 14. Slutgiltigt baskeröverdrag...................................................................................................... 33 

Figur 15. Stolens ryggdyna................................................................................................................... 34 

Figur 16. Tyget”Kuusama”från Marimekko.......................................................................................... 36 

Figur 17. CAD-modell över höj- och sänkfunktionen............................................................................ 37 

Figur 18. Rattar till höj- och sänkfunktionen........................................................................................ 38 

Figur 19. Montering av höj- och sänkanordningen...............................................................................38 

Figur 20. Glidhjul med fäste..................................................................................................................39 

Figur 21. Den färdiga prototypen med brun klädsel.............................................................................39 

Figur 22. Den färdiga prototypen med grön klädsel............................................................................. 40 

Figur 23. Stina provsitter stolen under besöket på Brittgårdens Äldreboende i Tibro......................... 41 

 

 

 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1. Kravspecifikation.................................................................................................................... 21 

Tabell 2. Exempel på utkast till utvärderingstabell...............................................................................30



1 

 

1. Presentation av projektgrupp 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Sävenstedt 

Anna är 22 år och är född i Umeå men är uppväxt i Järfälla, Stockholm. Annas 

intressen är att läsa, resa och att umgås med hennes franska bulldog Lilleman. 

Annas bästa egenskaper är att hon är positiv, stresstålig och metodisk.  

 

 

Karin Svantesson 

Karin är 22 år och kommer från Västra Frölunda, Göteborg.  Karins intressen är 

motion, den egna yorkshireterriern Knatte samt att resa. Hon är ambitiös, 

disciplinerad och målmedveten. 

 

 
Madelene Nilsson 

Madelene är 22 år och kommer från Hörken som ligger några mil söder om 

Ludvika. Hennes intressen är att matlagning, fiske och att resa. Hon är 

organiserad, effektiv och noggrann. 

 

 



2 

 

2. Inledning 

 

2.1 Examensarbetet 
Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling ges av Institutionen för Teknik 

och Samhälle vid Högskolan i Skövde. Examensarbetet är på C- nivå och omfattar 

22,5 högskolepoäng per student. Examensarbetet är den avslutande kursen på 

Designingenjörsprogrammet. 

Designingenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde är en tvärvetenskaplig 

utbildning som startades i Skövde 1994 och var då den första 

Designingenjörsutbildningen i Sverige. Utbildningen innehåller kurser både i 

ingenjörsvetenskap som till exempel mekanik och hållfasthetslära, designkurser, 

projektledning, CAD-modellering och ergonomi med mera. 

Syftet med examensarbetet är att studenterna ska få använda både de teoretiska 

och praktiska kunskaper som utbildningen gett under de tre år som de studerat 

vid Högskolan i Skövde. Examensarbetet ger studenterna färdighet och övning i 

självständigt arbete som till exempel informationssökning, planering av ett 

tekniskt projektarbete, att identifiera, analysera och lösa tekniska och 

formmässiga problem, samt att studenterna får användning för sina kunskaper i 

dokumentation och presentation. Genom att studenterna i stort sett arbetar 

självständigt med att genomföra ett tekniskt projekt med planering, och allt annat 

vad det innebär, så ges en djupare förståelse inom området Integrerad 

Produktutveckling. 

Examination av arbetet sker genom både en muntlig presentation, en rapport 

samt exempelvis grafiskt material som bilder och CAD-modeller. 

 

2.2 Företaget 
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Lundbergs Möbler AB. Lundbergs 

Möbler är ett familjeföretag som startades 1945 av Olle Lundberg. Idag drivs 

företaget i tredje generation av bröderna Stefan Lundberg och Peter Reit. 

Företaget är beläget i Tibro och har som specialitet att tillverka högkvalitativ 

skandinavisk möblering och inredning i trä för exempelvis köket, matrummet eller 

uterummet. Lundbergs Möbler producerar till största del sina produkter i den 

egna anläggningen i Tibro. Företagets sortiment finns att köpa främst i Sverige 

men mycket av möbelexporten går även till Finland, Norge och England. 

 

2.3 Bakgrund 
Företaget vill göra en satsning och ta sig in på en ny marknad här kallad ”Senior”. 

Den nya marknaden innefattar den offentliga äldrevården och dess 

”äldreanpassade” möbler. Sedan länge domineras denna marknad av fem stora 

tillverkare med sortiment huvudsakligen tillverkat i materialen björk och stål. 
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Lundbergs Möbler vill nu kunna erbjuda ett ”hemtrevligare” sortiment med 

möjligheten att kunna anpassa möblerna efter kundens önskemål. Detta skulle 

exempelvis kunna innebära att kunden hellre skulle vilja ha ett bord i valnöt, att 

en bordskiva kapas så att bordet får plats eller att tyget på en sittdyna går att 

väljas så att det matchar ett rums tapeter eller varför inte en högtid. 

 

2.4 Uppdragsbeskrivning 
Projektet delades enligt uppdraget upp i två delar: en förstudiedel och en 

konceptdel. En omfattande förstudiedel genomförs för att ge en förståelse för hur 

denna marknad är upplagd och fungerar idag, vad de olika ledande företagen har 

att erbjuda, hur inköpare och personal på dagens äldreboenden tänker gällande 

förbättringar och inköp av nya möbler samt vad Lundbergs skulle kunna erbjuda 

som skulle särskilja dem från konkurrenterna. Här ingår att besöka äldreboenden 

för att se hur det ser ut på plats, hur de arbetar och vilka problem personal och 

boende kan stöta på i sin vardag. Här ingick även att intervjua personer som är 

ansvariga för inköp och resurser inom till exempel kommunen. 

 

 Fokus kommer att läggas på en fördjupning inom ”Design för Alla/ Inclusive 

Design” då detta är ett projekt som i hög grad berör detta ämne och dess 

tankesätt. En design skall exempelvis inte behöva vara utmärkande på ett 

”negativt och tråkigt” sätt bara för att den anpassats för äldre. En bra design skall 

kunna nyttjas av så många olika sorters människor som möjligt och fortfarande ge 

en tillfredsställande upplevelse och resultat. Med hjälp av en bättre och djupare 

insikt inom ämnet samt resultaten av bland annat de användarundersökningar 

och observationer som kommer att ske, påbörjas konceptdelen. 

 

I konceptdelen kommer all den information som framkommit i förstudiedelen slås 

ihop och utvärderas. Sedan används detta för att på bästa sätt kunna generera 

fram designlösningar och anpassningar på möbler som skulle kunna ingå i 

Lundbergs framtida Seniorsortiment. Många idéer och förslag på lösningar 

kommer säkert att komma fram redan under förstudiefasen, men för vidare 

idégenerering finns ett flertal metoder som kan användas. CAD-modeller och 

enkla mock-ups kommer göras för att testa och utvärdera idéerna.  CAD-data från 

olika antropometriska böcker kommer att användas för att se hur olika lösningar 

fungerar ergonomiskt beroende på olika förutsättningar hos användaren 

exempelvis längd och vikt. Materiallära kommer att användas för att se vilka olika 

möjligheter som finns beroende på de materialval som görs. Detta är väldigt 

intressant då valet av material påverkar bl.a. vikt, pris, utseende, hållbarhet och 

eventuellt själva tillverkningsprocessen. Tillverkningsprocessen kommer även den 

att undersökas vidare med hjälp av våra tillverkningstekniska kunskaper. För att 

med säkerhet kunna fastställa att de slutliga lösningarna kommer att hålla och 

fungera i verkligenheten kommer slutligen hållfasthetslära användas för att 

genomföra nödvändiga beräkningar. Målet är att i slutet av projektet på minst 

prototypnivå, ha framställt en produkt med minst två olika designlösningar. Detta 
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skulle då exempelvis kunna vara en stol med tillhörande bord eller ett bord eller 

en stol med flera design-/funktionslösningar. Förutom de slutliga produkternas 

design och form kommer projektets slutresultat även att innehålla bland annat 

slutliga ritningar över lösningarna, CAD-modeller i ProEngineer/ Alias StudioTools, 

materialval och hållfasthetsberäkningar. 

 

Projektet skulle kunna sägas innehålla en tredje del och det är rapportdelen. 

Denna är till för att skriftligt dokumentera de resultat som framkommit och de 

tillvägagångssätt som använts för att uppnå dessa. 

Denna del kommer även, efter avslutat projekt, att publiceras offentligt via 

Högskolans i Skövdes hemsida och finnas tillgänglig för utlåning på Högskolan i 

Skövdes bibliotek. 

 

Nedan följer de krav som Lundbergs Möbler AB i Tibro ställer på det 

seniorsortiment de vill utveckla och vad slutprototypen i detta projekt bör 

satisfiera: 

 

• Användbarheten och ergonomin skall anpassas efter målgruppen så att en så 

stor del av denna som möjligt kan använda möblerna med ett tillfredsställande 

resultat. I enlighet med Inclusive Design är det även önskvärt att människor som 

ej tillhör denna målgrupp kan använda möblerna med likvärdigt resultat. 

• Designen på det nya sortimentet kommer att följa den eleganta 

skandinaviska design som företagets befintliga produkter har idag. 

• Tillverkningen av det nya sortimentet ska vara så kompatibel som möjligt 

med den tillverkning som sker på företaget idag. 

• Kvalitén på detta sortiments möbler kommer att hålla samma höga nivå som 

övrigt sortiment. 

• Dessa möbler (liksom företagets övriga sortiment) kommer att monteras 

ihop hos Lundbergs Möbler innan leverans. 

De slutgiltiga prototyperna skall vara framtagna i enlighet med Inclusive 

Design/Design för allas normer i och med att hänsyn tagits till begreppet under 

hela projektets gång. 

 

2.5 Målsättning 
Målet med detta projekt har varit att ta fram en lösning för en senioranpassad 

stol. Stolen ska inte ha ett tydligt äldreanpassat utseende och ska vara ett nytt 

tilltalande alternativ till de redan existerande produkterna. Stolen ska kunna 

erbjuda ovanstående utan att på något sätt inkräkta på säkerheten, ergonomin 

eller funktionaliteten. Denna produkt ska ge kunden något extra genom att 

erbjuda en snygg och funktionell produkt som inte liknar de standardprodukter 



5 

 

för äldre som finns idag. Nedan syns de vanligaste förekommande hjul på 

marknaden (figur 1) samt den stolsstomme som Lundergs Möbler AB valde som 

utgångmaterial för detta projekt (figur 2). 

 

 
Figur 1. Hjul från Balzar Beskow 

 

 
Figur 2. Ursprunglig stol från Lundbergs Möbler AB 

 

2.6 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet har genomförts i grupp bestående av tre studenter på 

Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Projektet delades upp i två 

huvuddelar, en förundersökningsdel och en konceptdel.  

Förstudien beslutades att bli relativt omfattande då detta önskades av Lundbergs 

Möbler. Denna del innefattar besök med intervjuer på olika äldreboenden och 

även olika återförsäljare för senioranpassade möbler. Dessutom har kontakt tagits 

med upphandlingsenheten i Skövde för att få en tydlig bild av hur inköp till 
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äldreboenden går tillväga. En konkurrentanalys har även utförts där de fem 

huvudkonkurrenternas samt Ikeas sortiment av stolar och bord har jämförts för 

att bland annat se vad som redan finns på marknaden. 

Konceptdelen innehåller en idégenereringsfas där olika metoder används. 

Därefter följer konceptval där bland annat konceptvalsmatriser används för att få 

fram en slutlig lösning. CAD, ergonomitabeller, hållfasthetsberäkningar samt enkla 

mock-ups kommer in i denna del av projektet. Slutligen görs en prototyp av det 

valda konceptet. 

 

2.7 Val av handledare 
En handledare är en ”person som (yrkesmässigt) ger hjälp och anvisningar till 

någon, som dock till stor del arbetar självständigt”(Nationalencyklopedin, 2008c). 

Som handledare till detta projekt valdes Dan Högberg, universitetslektor i 

integrerad produktutveckling, Högskolan i Skövde samt Ivar Inkapööl, 

Industridesigner samt Universitetsadjunkt på Högskolan i Skövde. Under 

projektets gång tillkom även Joel Svedlund (utbildad Designingenjör från 

Högskolan i Skövde och som numera arbetar på Design med Omtanke-kontoret i 

Lidköping) som biträdande handledare. 

 

2.8 Inclusive Design 
Inclusive design handlar om att involvera användare i designprocessen och ta 

hänsyn till människor med nedsatt förmågas behov. Med hjälp av detta kan 

produkter göras användbara, lämpliga och uppskattade. 

2.8.1 Definition 

Visionen med begreppet Inclusive Design/Design för alla är att designers och 

arkitekter m.fl. ska vidga sin målgrupp och fokusera på att så många människor 

som möjligt ska kunna använda/vistas i produkterna/miljöerna och därigenom 

undvika speciallösningar anpassade för personer med särskilda behov.  

 

 Att arbeta med Inclusive Design/Design för Alla kan vara en kreativ utmaning för 

designern eller arkitekten då denna kan mötas för en rad nya problem att ställas 

inför. Målet är att skapa en produkt/miljö som är lätt att förstå och använda av så 

många som möjligt (Inclusive Design Toolkit, 2008). 

 

Viktigt att tänka på då Inclusive design används i utvecklandet av en ny produkt är 

att det inte bara är ett steg i designprocessen utan måste inkluderas genom hela 

processen från förundersökning till färdig produkt. Inclusive Design är heller inget 

begrepp som menar att varje produkt ska designas för att kunna användas på ett 

enkelt och tillfredsställande sätt av hela befolkningen utan snarare av så många 

som praktiskt är möjligt.   
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Inclusive design handlar inte bara om att skapa en produkt som tillfredställer så 

många som möjligt utan ett förhållningssätt att använda och tänka på vid 

skapandet av vardagliga produkter och miljöer.  

Erfarenheter har visat att genom att använda ett tankesätt baserat på Inclusive 

Design- filosofi med en bättre förståelse för alla kunders behov, kan stimulera 

innovationen och resultera i bättre produkter, bättre säkerhet och minskade 

kostnader. Genom att göra lösningar som inkluderar en större del av populationen 

kan företag skapa en bättre lönsamhet, högre antal nöjda och lojala kunder och 

bättre företagsprofil (Inclusive Design Toolkit, 2008).  

 

Vid skapandet av en ny produkt är ofta tid och budget två viktiga faktorer som 

ofta strider mot varandra. Att lägga ner för lite tid i designprocessen eller helt 

försöka utesluta designen vid skapandet av en ny produkt kan anses som tids- och 

kostnadsbesparande men risken för att det resulterar i sämre design är stor och 

det hela kan resultera i fler återköp, returer, reklamationer och dåligt rykte hos 

konsumenter till produkten (Inclusive Design Toolkit, 2008).  

2.8.2 Behovet av Inclusive Design 

De senaste årens lägre födelsetal och den ökande medellivslängden har i världen 

inneburit att befolkningen hela tiden blir äldre och äldre. Med ett ökat antal äldre 

personer ställs helt nya krav på produkter och miljöer. Många äldre människor vill 

inte använda speciella handikappsanpassade produkter eller vistas i speciella 

miljöer. 

2.8.3 Arbetssätt 

All produktframtagning handlar om utmaningen att tillgodose ett behov och att 

kunna förvandla behovet till en lösning. Det finns många olika sätt att utföra detta 

men en av de metoder som beskrivs i Inclusive Design Toolkit är den så kallade 

”Vattenfallsmetoden”. Följande är en kortfattad beskrivning av metodens fyra 

olika steg: 

 

Upptäcka: Detta steg handlar om förståelse för det verkliga behovet och hjälper 

till att se till att rätt designutmaning antas. 

 

Översätta: Detta steg handlar om att ta fram en kategoriserad och väl definierad 

lista av designutmaningen och vilka behov som ska tillfredsställas. Detta ska leda 

till en kravspecifikation. 

 

Skapa: Detta steg handlar om att skapa ett antal koncept som tillfredsställer de 

krav som ställts i kravspecifikationen.  

 

Utveckla: Detta sista steg handlar om att utveckla de koncept som valts för 

tillverkning. Detta steg leder till den färdiga produkten. 

När projektgruppen utformar den slutgiltiga lösningen är det viktigt att utvärdera 

den mot kravspecifikationen samt dess förmåga att tillgodose de verkliga 
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behoven.  Det är viktigt att komma ihåg att utvärdera den slutgiltiga lösningen i 

sig själv och inte enbart fokusera på projektgruppens arbete mätt i kostnad och 

tid. Detta för att se till att produkten verkligen tillfredsställer det ursprungliga 

behovet. 

Denna metod är framförallt till för att förhindra att avgörande och avgränsande 

designbeslut tas i rätt ordning.  

2.8.4 Exempel på Inclusive Design 

Nedan följer två exempel på produkter som röstats fram på Design för Allas 

hemsida som goda exempel för begreppet (Design för alla.se, 2008).  

 

Äggkartongen 
De klassiska äggkartongerna är lätta att öppna och stänga, även för personer med 

ledbesvär. Äggen är lätta att komma åt då förpackningen är öppen. Förpackningen 

är även lätt att greppa och förvarar äggen på ett säkert sätt. Äggkartongerna är 

dessutom lätta at definiera för synskadade personer. 

 

Engreppsblandaren 
Engreppsbalandaren utvecklades från början som en handikappsprodukt för de 

som har svårt att hantera de då vanliga skruvkranarna. Engreppsblandaren gör det 

möjligt att med enbart en hand lätt ställa in rätt temperatur och önskat 

vattenflöde. Engreppsblandaren har idag blivit en självklar syn i såväl badrum som 

kök. 

2.8.5 Inclusive Design i detta projekt 

I detta projekt har Inclusive Design använts på det viset att hänsyn tas i varje steg 

under konceptutvecklingen. I och med att detta projekts mål är att ta fram en ny 

typ av äldreanpassad matsalsmöbel där fokus ligger på användbarhet samt design 

är det lämpligt att använda Inclusive Design för att möjliggöra att slutlösningarna 

passar så många människor som möjligt utan att se alltför anpassad ut.  

 

3. Förstudie 
Den första fasen i detta projekt var att göra en omfattande förstudie.  Förstudien 

ska ge information om hur marknaden för äldreanpassade möbler ser ut idag, hur 

möbler används på äldreboenden, hur personal, boende och enhetschefer 

upplever de möbler de använder, analys av konkurrenter samt hur inköp av 

möbler går till. Det är även i förstudien som målgruppen specificeras tydligare 

samt en kravspecifikation ställs upp. 

 

3.1 Lundbergs Möbler idag 
Det senaste decenniet har Lundbergs möbelsortiment förnyats form- och 

funktionsmässigt. Detta har skett med hjälp av ledande svenska designers och 
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deras sortiment består idag av klassiska och moderna skandinaviska produkter för 

matplatsen. Än idag sker den största delen av tillverkningen på företagets egen 

anläggning i Tibro. Företaget leds av bröderna Stefan Lundberg och Peter Reit och 

har en omsättning om cirka 40 miljoner kronor varav cirka 15 miljoner kronor 

exporteras till främst Norge, Finland och Storbritannien (Lundbergs Möbler AB, 

2008). 

  

3.2 Målgrupp 
En äldreanpassad möbel har flera målgrupper. En är användaren av den 

äldreanpassade möbeln, det vill säga äldre personer. En annan målgrupp är 

personal på äldreboenden som även de kommer att använda möbeln dagligen. 

Ytterligare en målgrupp är enhetschefer på äldreboenden då de bestämmer vilka 

möbler som ska köpas in. Andra målgrupper är kommuners upphandlingsenheter, 

arkitekter, inredare och återförsäljare som exempelvis Input Interiör. Dessa 

målgrupper är viktiga då de tar fram förslag på olika möbler då äldreboenden 

behöver förnya sitt sortiment. Kommuners upphandlingsenhet har även hand om 

motiveringar, budget och villkor vid köp av nya möbler. 

 

3.3 Fakta om olika boendeformer  
För att människor ska kunna fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt på 

äldre dagar ska kommunen kunna erbjuda vård och service även i det egna 

hemmet. Idag sker detta i form av till exempel hemtjänst eller dagverksamheter. 

När behovet av vård och service blir för omfattande har varje kommun enligt 

socialtjänstlagen en skyldighet att kunna erbjuda de äldre annat boende som kan 

tillgodose dessa behov. Detta erbjuds idag med ett antal olika boendeformer. 

Dessa beskrivs nedan (Stockholm Stad, 2008). 

 

Gruppboende 

Detta är den vanligaste boendeformen för äldre med demenssjukdomar. Ofta 

består gruppboendet av ett fåtal lägenheter med gemensamma utrymmen såsom 

kök, matsal och vardagsrum. De boende har tillgång till personal dygnet runt.  

 
Seniorboende 

Seniorboenden riktar sig ofta till personer som är 55 år eller äldre. Boendet består 

av vanliga lägenheter i ett hus med gemensamma utrymmen samt samordnade 

aktiviteter för de boende. 

 

Servicehus 
Även här bor de boende i egna lägenheter. De boende har gemensamma 

utrymmen och viss gemensam service. Personal finns tillgänglig dygnet runt. 
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Ålderdomshem 

De boende på ålderdomshem har antingen egen lägenhet eller ett eget rum. 

Omsorg ges dygnet runt och det finns gemensamma utrymmen för matlagning, 

måltider och samvaro. 

      

Sjukhem 

Sjukhem är för boende som har ett stort omvårdnadsbehov. Personalen har 

sjukvårdskompetens och de boende bor i rum om en eller två personer. 

 

Korttidsboende 

Korttidsboenden är till för kortare perioder av vård vid rehabilitering eller 

avlösning av anhöriga som vårdar närstående. 

    

Landsting och region 
Kommunen ansvarar och tillhandahåller dessa boenden samt sociala och 

medicinska insatser, förutom sådana som ges av läkare. Utgifter som skulle bli för 

stora för kommunen är det dock varje läns landsting eller region som står för. 

Detta innefattar bl.a. den offentliga hälso- och sjukvården. 

 

  Statistik 
På grund av det breda utbudet är det en bred målgrupp som nås, så hälsan och 

åldern på de boende kan variera stort. Seniorboendet riktar sig till personer i 55-

årsåldern och uppåt oavsett hälsotillstånd och inget av de olika boendena har 

någon övre åldersgräns. 

 

De boende 
Enligt statistik framtagen av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Socialstyrelsen 

var det 1 oktober 2006 ca 98 600 äldre i Sverige som permanent bodde på något 

av dessa boenden (korttidsboende är ej medräknat). Av dessa var ca 70 procent 

kvinnor och ca 81 procent var 80 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2008). 

 

För åldersgruppen 65 år och äldre innebar detta i förhållandet till antalet invånare 

inom denna grupp, en minskning från bland permanent boende från åtta till cirka 

sex procent sedan år 2000. För åldersgruppen 80 år och äldre innebar det för 

samma tidsperiod, en minskning från ca 20 procent till ca 16 procent.  

I Skövde var antalet boende vid denna tidpunkt uppe i 587 personer varav 419 av 

dessa var kvinnor och 168 var män. Av 587 personer var 479 bosatta i kommunala 

boenden i den egna kommunen (Stockholm Stad, 2008). 

 

Yrkesgruppen vård och omsorg  
Enligt en undersökning gjord 2006, var vård och omsorg i stor ledning, Sveriges 

största yrkesgrupp. Lite över 495 500 personer i åldrarna 16-64 år, var vid tillfället 

anställda som vård- och omsorgspersonal och 87 procent av dessa var kvinnor. 

Detta gör vård och omsorg till den största yrkesgruppen för kvinnor med tanke på 

antalet kvinnor som är anställda. Kvinnorna är även i majoritet när det kommer till 
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olika chefsyrken för denna yrkesgrupp. Inom vård och omsorg är drygt 80 procent 

av alla verksamhetschefer kvinnor. Vad gäller chefer för mindre enheter är denna 

siffra drygt 60 procent (Statistiska Centralbyrån, 2007). 

 

I detta projekt finns ett flertal målgrupper som produkten/produkterna måste 

anpassas för och de tre huvudsakliga målgrupperna är inköpare, personal och 

brukare. Inköpare i detta fall är ofta enhetschefer på äldreboenden. De är viktiga 

på grund av att det är de som bestämmer när inköp ska göras och har den 

slutgiltiga bestämmanderätten på äldreboendet om vad som ska köpas in. Detta 

gör enhetscheferna till en av de primära målgrupperna. Brukare och personal är 

naturligtvis minst lika viktiga då det är de som använder möblerna dagligen men 

har för det mesta ingen bestämmanderätt vid valet av möbler. Övriga målgrupper 

kan vara kommuners upphandlingsbolag eller återförsäljare som till exempel 

Kinnarps och Input Interiör. De senare nämnda målgrupperna är sekundära 

målgrupper men som ändå måste tas med i beräkningarna. 

 

3.4 Intervjuer 
Inför intervjuerna färdigställdes ett antal frågeformulär anpassade för olika 

grupper. Ett riktades mot boende på ett äldreboende (bilaga 1), ett till personal på 

äldreboenden (bilaga 2) samt ett till enhetschefer (bilaga 3) . 

 

3.5 Besök på äldreboenden 
För att utöka kunskapen om boendeformer och hur äldre personer lever, vilka 

problem de kan ha, vad vårdpersonalen kan ha för problem mm bestämdes att ett 

antal besök och kontakter med äldreboenden skulle utföras. Som första kontakt 

togs samtal med äldreboenden i Skövde och Västra Frölunda. De som låg nära och 

kunde ta emot besök besöktes.  Frågorna som ställdes är de som tidigare 

formulerats i frågeformulären men beroende på omständigheterna kan vissa 

frågor ha lagts till medan andra har uteslutits.  

 
Åkerhus äldreboende 

Detta var det första äldreboende som besöktes i Västra Frölunda. Med ett antal 

frågor till både enhetschef, personal och boende besöktes äldreboendet en 

förmiddag i september 2007. Först intervjuades äldreboendets enhetschef Roger 

Persson. Han ansåg att de hade stora problem med bordsben som var i vägen och 

bord som var för låga (se figur 3) Vid nyinköp av möbler är det ansvariga på 

respektive avdelning som valde möbler. Vid mindre kompletteringar som inte 

översteg driftsbudgeten kunde personalen köpa in själva. Nästa kontakt togs med 

personal på äldreboendet. De ansåg att det mesta fungerade bra men att det 

kunde vara problem då stora rullstolar skulle få plats runt matborden. Då mindre 

kompletteringsinköp skulle ske valde de oftast att åka till IKEA med motiveringen 

att ”- de har ju så bra priser”. 
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Figur 3. Matsalsmöbler som används på Åkerhus äldreboende idag 

 

Altplatsens äldreboende 
Altplatsens äldrebonde är cirka 10 år gammalt och har därför inte hunnit köpa in 

möbler sen nyinvigningen. På detta äldreboende i Västra Frölunda intervjuades 

enbart personal då enhetschef tyvärr hastigt fick förhinder. Personalen ansåg att 

de inte hade några stora problem med de möbler de hade idag. De matsalsmöbler 

de hade kom från Balzar Beskow och fanns med från invigningen. De ansåg att 

utseendet är viktigt och att matsalsmöblerna inte var lika ”roliga” i designen som 

soffgruppen de hade. De boende ansåg att de trivdes bra på boendet och 

angående matsalsmöbler tyckte de att det var väldigt viktigt med armstöd i bra 

höjd för att underlätta att kunna sätta och resa sig på ett smidigt sätt. Figur 4 

nedan visar de matsalsstolar som används på Altplatsens äldreboende idag. 

 

 
        Figur 4. Matsalsmöbler som används på Altplatsens Äldreboende idag 
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Högsbotorpshemmet 
Högsbotorpshemmet är ett äldreboende som är beläget vid Axel Dahlströms torg i 

Västra Frölunda. På grund av renovering av hela boendet är de tillfälligt placerade 

ett år på Glöstorpshemmet i Tuve där intervjuerna skedde. Till att börja med 

intervjuades enhetschefen Anette Koruner. Hon hade stor erfarenhet av 

möbelinköp och hon är den beslutsfattande i val av möbler. På boendet har de 

även boenderåd där de äldre kan få säga sin åsikt angående möbler och andra 

frågor. Hon ansåg att många av de möbler som finns att köpa anpassade för 

äldreboenden är för tråkiga angående färger, tyger med mera. Därför har boendet 

en hel del begagnade möbler i sällskapsutrymmen för att öka hemtrevnaden. Hon 

poängterade även vikten av att ha en del gamla möbler som de äldre känner igen 

sig i. Många av de boende är dementa och kan trivas bättre av att få vistas i de 

möbler de minns när de var unga.       

 

Tomtegårdens äldreboende 

Ett besök gjordes på Tomtegårdens äldreboende i Skövde. Där intervjuades 

enhetschef och personal om befintliga möbler. Dels fanns intresset att veta vad 

åsikten var om befintliga möbler på äldreboendet men framför allt hur möblerna 

kunde göras bättre på olika sätt var av stort intresse. Färdiga frågeformulär som 

tagits fram tidigare i förstudien användes för att få en bild av dagens läge. De 

flesta av möblerna på Tomtegården var relativt gamla och var från olika serier då 

de samlat in möbler från olika platser. Personalen hade försökt snygga till 

utseendet i matsalen genom bland annat dekorationer och växter men det 

framgick ändå av intervjuerna att utseendet på möblerna kunde göras bättre (lägg 

in bild). Det som framgick som viktigast vid detta besök var framför allt utseendet 

på möblerna. Både personal och enhetschef ansåg att träslaget kunde ändras, att 

björkutseendet gav en ”institutionskänsla”. Även hjulen kunde göras mindre och 

mer diskreta men inte minst snyggare. 

 
Hentorp äldreboende 

Detta äldreboende var det första som besöktes i Skövde. Här intervjuades 

personer om hur de ansåg att deras möbler såg ut och om de fungerade bra. 

Färdiga frågeformulär som tidigare framtagits användes. De flesta möblerna på 

detta äldreboende var gamla, en del över 20 år. Dock var de nöjda med möblerna 

på det stora hela och tyckte att det var hemtrevligt och charmigt att det fanns en 

historia i möblerna de använde. Det som fanns att klaga på var att mycket gjordes 

i björk och att det hade blivit ett återkommande utseende på möbler gjorda för 

detta sammanhang. Dessutom fanns där bord med ben utformade som kryss. 

Dessa ben var besvärliga att använda, mest för de som satt i rullstol då de 

hindrade dem från att ta sig ända in till bordskanten.  
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3.6 Lagen om Offentlig Upphandling 
Lagen nionde paragraf lyder: 

 

 ”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer 

på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt 

genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid 

upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet iakttas” (Rättsnätet, 

2008). 

 

3.7 Input interiör 
Input interiör finns på 17 orter med 18 kontor och är Skandinaviens ledande 

inredningskoncern. De har kompetens inom inredning av hotell, restaurang, skola, 

utbildning samt vård och omsorg (Input interiör, 2008). Input interiör är 

återförsäljare för flertalet av Lundbergs konkurrenter på marknaden för 

äldreanpassade möbler.  

 

3.8 Så här sker upphandlingar i Skövde kommun 
Upphandlingsfunktionen i Skövde 

Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar av varor och tjänster 

som sker i Skövde kommun. De har även som uppgift att samordna kommunens 

inköp. På så sätt kan kommunens sammanlagda inköpsvolym utnyttjas och på så 

sätt ge så förmånliga priser och villkor som möjligt. 

 

Så går det till i Skövde 

Då det blivit dags för ett boende att köpa in nya möbler tar boendes enhetschef 

kontakt med chefen för Omvårdnadsförvaltningen för att se om det finns någon 

budget för detta. Om pengarna finns tar enhetschefen kontakt med 

Upphandlingsfunktionen.  

De vill ha en kravspecifikation över vad boendet tänkt sig för möbler och vilka krav 

och behov de måste uppfylla. Kravspecifikationen samt en ritning över i detta fall 

boendet, bifogas sedan med en ”annons” kommunen lägger upp på sin samt på 

Allegos hemsida (allego.se). Allego är ett företag som fungerar som en sorts 

objektiv part mellan leverantörer och inköpare. Inköpare lägger upp sina 

upphandlingsannonser som olika företag sedan kan lägga sina anbud på (Löfgren, 

2007). 

 

Beroende på vilken sorts upphandling det är, har företagen en viss tid på sig att 

svara. Inköp för summor upp till 280 000 kr blir ofta så kallade direktriktade 

upphandlingar. Det innebär att Upphandlingsfunktionen kan välja ut till exempel 

tre olika leverantörer som får lämna anbud. Om inköpet är för summor över 

280 000 kr men under 1,8 miljoner kr kallas det förenklad upphandling och 
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annonser läggs ut. Vid en sådan upphandling har företagen en månad på sig att 

lämna sina anbud. Skulle inköpen gälla summor över 1,8 miljoner kr blir det en s.k. 

öppen upphandling och hela Europa får vara med och lägga anbud. Tidsperiod för 

en öppen upphandling är 52 dagar (Löfgren, 2007). 

 

Två dagar efter sista anbudsdagen sorterar Upphandlingsfunktionen de olika 

anbud som lämnats in. De olika leverantörerna kollas även upp hos 

Skattemyndigheterna för att kontrollera att inga skulder finns och att alla krav 

kommer att kunna mötas. Då alla godkända anbud sammanställts presenteras de 

olika förslagen för enhetschefen. Oftast är det priset som avgör vilket av de olika 

förslagen som slutligen väljs ut. Skulle istället ett av de dyrare förslagen väljas, ska 

detta kunna motiveras. Upphandlingsfunktionen tar sedan hand om att förmedla 

slutligt resultat och motivering till de olika leverantörerna i ett så kallat 

tillgivningsbesked. Alla leverantörerna får beskedet samtidigt samt tio dagar på sig 

att eventuellt överpröva beslutet ifall det lämnat någon missnöjd. 

Skulle en överprövning ske tas fallet till Länsrätten som undersöker om beslutet 

tagits på rätta grunder. Om det visar sig att beslutet tagits på ogiltiga grunder 

börjar hela processen om. Skulle allt vara i sin ordning går inköpet vidare och en 

beställning kan lämnas till leverantören. Detaljer såsom tyg på dynor, placering av 

möblerna vid leverans m.m. kan sedan ske i dialog mellan enhetschef och 

leverantör (Löfgren, 2007). 

 

Skulle det gälla ett väldigt stort inköp så är det inte ovanligt med ett så kallat delat 

anbud, vilket innebär att inköparen inte är låst vid en leverantör. Detta kan ske till 

exempel vid nyinköp av inredning till ett nybyggt boende. Rör det sig istället om 

ett väldigt litet köp som till exempel komplettering med två stolar, så har varje 

boende en egen driftbudget. Detta innebär att boendet med sin egen budget kan 

vända sig till vilken leverantör som helst, utan att först behöva gå igenom hela 

processen med Upphandlingsfunktionen. IKEA blir här ett lockande alternativ för 

många. De flesta är idag bekanta med deras sortiment, många har IKEA-möbler i 

sitt eget hem och det känns bekvämt, familjärt och lättillgänglig samt att deras 

varor i regel är relativt billiga. IKEA har valt att aldrig lägga anbud vid offentliga 

upphandlingar. På grund av att de redan är så stora och välkända så skulle detta 

bara innebära onödigt arbete för dem (Löfgren, 2007). 

 

Arkitekthjälp 

Då exempelvis ett nybyggt boende ska inredas kan boendet välja att ta hjälp av en 

arkitekt för detta. På grund av lagen om offentlig upphandling (LOU) måste också 

leverantörer få vara med och lämna anbud. 

Detta kan leda till en krock mellan arkitekten och dennes visioner och de olika 

leverantörernas anbud och priser. Det är som sagt ofta priserna som avgör då det 

ofta är en pressad budget boendet har att röra sig med. 
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Avtal med leverantör 

Ett ramavtal innebär att ett avtal sluts för en viss tidsperiod mellan en 

inköpsenhet och en leverantör. Skövde kommun har inget ramavtal vad gäller 

inköp av möbler, utan använder sig istället av ett så kallat rabattavtal. Idag finns 

ett sådant avtal med leverantörerna Input Interiör och Kinnarps. Detta innebär att 

skulle något av dessa leverantörers anbud väljas, så medföljer en viss rabatt 

beroende på leverantör och sortiment. 

 

Utvalda leverantörer 

Vid inköp för summor upp till 280 000 kr blir det som sagt så kallade direktriktade 

upphandlingar. Det innebär oftast att tre utvalda leverantörer får lämna sina 

anbud. Denna sortens upphandling är väldigt vanlig då det oftare handlar om 

mindre kompletteringsinköp än om stora nyinköp. 

De tre leverantörer som Skövde kommun idag oftast väljer ut sådana gånger är 

Input Interiör, Kinnarps och System Inredningar. Anledningen till att det blivit just 

dessa är på grund av deras breda utbud samt tidigare goda erfarenheter, både för 

inköparna och leverantörerna. 

 

Fördelen med leverantörer som har ett bredare utbud, som till exempel dessa tre, 

är att de kan ta fram ett inredningskoncept helt från det egna företagets olika 

sortiment. På så sätt underlättas frakten och kostnaderna kan eventuellt hållas 

ned med eventuella rabatter eller dylikt. 

 

Vid vissa inköp skulle det dock bli dyrare att använda sig av en större 

återförsäljare. Vid en förenklad upphandling är det öppet för alla leverantörer 

som vill, att lämna anbud på annonsen. Detta kan då innebära att anbud lämnas in 

från en viss leverantör men även från dess återförsäljare. Att använda sig av 

återförsäljaren blir då ofta det dyrare alternativet då det krävts ett större arbete 

att hitta och ta fram passande möbler från ett större urval.  

 

3.9 Konkurrentanalys 
Enligt vår uppdragsgivare på Lundbergs Möbler AB är deras fem största 

konkurrenter Stolab, Skandiform, NC-Möbler, Albin i Hyssna samt Helland. 

Gemensamt för dessa tillverkare är att de alla tillverkar senioranpassade möbler. 

För att ytterligare få en enkel överblick av konkurrenternas sortiment har även 

Lundbergs Möbler AB i Tibros egna sortiment av stolar och bord tagit med.   

 

Genomförande 
För att på ett enkelt sätt kunna få en överblick av konkurrenternas sortiment samt 

att kunna jämföra dem med Lundbergs Möbler i Tibro har mått som exempelvis 

sitthöjd, höjd till armstöd, totalhöjd mm tagits på konkurrenternas stolar. Andra 

funktioner som beaktats är om stolarna är stapelbara, om de går att hänga upp i 

bord, om det går att välja till glidhjul, vilket material de är tillverkade i samt om 

det är enkelt att dammsuga under dem. Med enkelhet att dammsuga under 
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menas om stolen är fri från lågt sittande stödramar som kan försvåra möjligheten 

att komma in med dammsugarmunstycket.  

 

Liknande mått/utföranden att föredra har en grön markering medan mindre bra 

mått/utföranden har en röd markering. Gul markering har mått egenskaper i 

tabellerna som inte gick att tydligt bedöma som bra eller dåliga egenskaper för en 

stol på ett äldreboende. Måtten har satts in i en exceltabell där varje företag finns 

representerat med sina produkter. Det har ibland upplevts som svårt att beskriva 

funktioner/utseende med hjälp av en tabell, därför finns även bilder på 

produkterna (i samma ordning som i excelfilen, bilaga 4).  

 

De flesta måtten och övrig information är hämtad från respektive konkurrents 

hemsida. I de fall oklarheter har funnits eller information har saknats för att 

likvärdigt kunna jämföra konkurrenternas sortiment har kontakt tagits med 

respektive konkurrent. För de konkurrerande företag som har ett speciellt 

seniorsortiment har bara stolar från detta sortiments beaktats. Med övriga 

tillverkare har hela stolsortimentet tagits med.  

 

Resultat 
De resultat som framkommit ur konkurrentanalysen är flera. Ett av dem är att de 

flesta av konkurrenternas möbler är tillverkade i ljusa träslag som bok och björk. 

Endast ett fåtal tillverkare erbjuder vissa av möblerna i ek. I flertalet fall går det 

även att beställa möbler som är tillverkade i exempelvis björk med någon annan 

slags bets, för att variera utseendet.    

De möbler som har en stoppad sits går i de flesta fall enkelt att ta av och tvätta. 

Hos Albin i Hyssnas senioranpassade stolar sitter stoppningen med en tillhörande 

vit urinväv fasthäftad i stolsramen och tygöverdraget är tillverkat med ett 

resårband runt kanterna (likt en basker) så att det med lätthet kan träs av och på 

stoppningsdynan (Albin i Hyssna, 2007). 

En del av konkurrenterna erbjuder möjligheten att montera på glidhjul på 

frambenen av stolen så att den lättare ska kunna skjutas. Glidhjul tillverkas av 

flera olika tillverkare men en vanlig variant som även används på flera av de 

besökta äldreboendena är hjul med vit stålinfästning från Balzar Beskow. Dessa 

hjul tillverkas enbart med vit infästning varför dessa hjul kan bli mycket 

framträdande vid montering på exempelvis en mörkbetsad stol. 

 

Det skiljer ytterst lite i sitthöjd och höjd till armstöd mellan konkurrenternas olika 

stolar. Den vanligaste sitthöjden är 46 cm respektive den vanligaste höjden till 

armstöden är 66 cm. Däremellan finns stolar som hade sitthöjd mellan 37-50 cm 

och höjd till armstöd mellan 64-73cm. Ingen höj- och sänkbar köksstol har 

påträffats i konkurrenternas stolsortiment. 
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3.10 Design med Omtanke 
Joel Svedlund är utbildad Designingenjör från Högskolan i Skövde och arbetar 

numera på Design med Omtanke i Lidköping. Design med Omtanke är en 

organisation som hjälper företag som vill göra om sin arbetsmiljö eller vill ta fram 

en ny produkt.  Design med Omtankes fokus ligger på att skapa attraktiva 

miljöer/produkter där fokus ligger i omtanke om människa och miljö. Design med 

Omtanke drivs av Västra Götalandsregionen och organisationens centrum finns i 

Lidköping, Borås och Dals Långed. Organisationen samarbetar med SVID, Svensk 

Form, Kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad, Högskolan för Design 

och Konsthantverk, Chalmers, Stenebyskolan, Högskolan i Borås samt Högskolan i 

Skövde (Design med Omtanke, 2008). Kontakten med Joel Svedlund knöts genom 

Dan Högberg.   

 

Joel berättade om olika projekt de varit med i samt gav sina synpunkter på de 

idéer som tagits fram. Han berättade även om olika sätt att miljömärka produkter 

samt hur produkter kan få ett mervärde och fler säljargument genom att ha 

extrafinesser som exempelvis medicinhållare på en stol tänkt använda inom 

vården (Svedlund, 2008). Joels synpunkter gav många nya reflektioner över sådant 

som inte beaktats tidigare. 

 

3.11 Ergonomi 
Ergonomi kan definieras som ”läran om människan i arbete; samspelet mellan 

människan och arbetsredskapen” (Nationalencyklopedin, 2008b). Ergonomi 

handlar bl.a. om hur människan använder sina krafter och hur yttre krafter 

påverkar människans kropp. Ergonomi finns i ett antal olika inriktningar. Exempel 

på dessa är kraftergonomi, synergonomi, samt informationsergonomi. 

Kraftergonomi syftar på människans arbetsställningar, rörelser, och olika sorters 

kroppsliga belastningar. Synergonomi handlar om hur människans syn påverkas av 

olika krafter då huvudet är i olika positioner samt om hur belysning och text bör 

vara för att underlätta för synen. Informationsergonomi handlar till exempel om 

hur information kan presenteras för att lättare kunna uppfattas och bearbetas. 

(Nationalencyklopedin, 2008b). Ergonomi kan användas som en tillämpningsbar 

teknik och det finns ergonomitabeller för olika mått som kan vara användbara vid 

tillverkning av exempelvis sittmöbler.  I detta projekt har främst kraftergonomi 

tillämpats genom antropometriska tabeller för att kunna bestämma sitthöjd samt 

höjd till stolens armstöd. Nedan ses exempel på information som togs fram för att 

vara till hjälp genom projektets gång (Figur 5, Bodyspace, 1996). 
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Figur 5. Ergonomidata 

 

3.12 Framkomna problem 
Nedan beskrivs de problem med matsalsmöbler på äldreboenden som framkom 

ur förundersökningen. 

3.12.1 Förflyttning av stol 

Ett av de problem som framkom under besöken på äldreboendena var att det är 

tungt att flytta stolar som inte har glidhjul. Även med glidhjulen kan det vara tungt 

att skjuta in äldre personer som inte klarar av det med egen kraft. Äldre 

människor kan även ha svårigheter att dra ut stolen från bordet och skjuta in sig 

själva till bordskanten.  

   

Figuren var till stor hjälp då 

relevanta mått skulle tas fram till 

stolen och dess möjliga 

användare. T.ex. kunde 

rekommendationer för höjd på 

sits och armstöd fås fram. 

Sifforna i figuren är ej mått utan 

hänvisningar (se bilaga 8)  

Figuren användes då höjden på 

ryggstödet skulle tas fram och 

visar ett intervall för 

rekommenderad arbetshöjd. 

Ex. Person X har utan klackar, 

armbågshöjden (elbow height, 

eh) 1090 mm från golvet (50e 

procentilen). Optimal arbetshöjd 

är då 50-100 mm lägre än 

armbågshöjden. 

I figuren används procentiler för 

att veta inom vilket måttintervall 

majoriteten av användarna 

befinner sig. 

Ex. 5:e procentilen innebär att  

5 % av användarna har lägre 

armbågshöjd än 1005 mm, 

medan 95 % har högre. 
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3.12.2 Möjlighet till att lätt resa och sätta sig  

Många äldre människor tycker att det är svårt att resa sig och sätta sig i en stol 

som saknar bra stöd att ta tag i med händerna. 

3.12.3 Sitthöjd 

Ett av de problem som upptäcktes under besöken var att sitthöjden ofta är ett 

problem då äldre personer ska resa och sätta sig. Långa personer kan vara i behov 

av en högre sitthöjd samtidigt som små personer kan behöva en lägre stol för att 

nå ner till golvet.  

3.12.4 Sittdjup 

Ett annat problem som framkom efter de intervjuer som gjorts på de olika 

äldreboendena är att en del äldre personer tycker att stolarna är för djupa. Detta 

kan då bli ett problem då de äldre ska resa/sätta sig eller att det helt enkelt blir 

obekvämt för benen och kan försämra blodcirkulationen i benen. 

3.12.5 Enkel rengöring av sits 

En del av dagens äldreanpassade stolar har dynor som kan vara svåra och 

krångliga att ta av för tvätt och detta kan upplevas som ett problem på flera 

äldreboenden. Önskemål om att eventuella dynor ska vara så enkla som möjligt 

att ta av och sätta dit har framförts från berörd personal under besöken.  

3.12.6 Utseende 

Under besken på äldreboenden ansåg både boende och personal att många stolar 

ser ”tråkiga” ut och att de skulle vilja ha något mer hemtrevligt. Ett förslag på att 

göra möbler med tyger som var moderna då dagens äldre var unga kom fram. 

Detta på grund av att personalen märkt att äldre personer, speciellt de med 

demens, ofta uppskattar om de känner igen sig i inredningen. 

  

3.12 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ”ett dokument som sammanställer de krav vilka utfärdats 

av köparen såsom underlag för offertgivning inför en kommande upphandling 

eller som del i ett upphandlingskontrakt” (Nationalencyklopedin, 2008d). De olika 

punkterna delas upp i önskemål och mätbara krav. Här följer projektets 

kravspecifikation (tabell 1). 
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Kravspecifikation 
 

 

Ö/K 
 

 

Funktionella krav: 

 
Stolen måste kunna stå stadigt och stilla under användning  

 
Stolen ska vara lätt att flytta (utan att repa golvet)  

 

Stolen ska gå att flytta/skjuta även under användning (utan att repa golvet) 

 

Stolen ska gå att stapla ihop med andra stolar av samma modell 

 

Stolen ska gå att hänga upp med hjälp av armstöden eller kunna stå upp 

och ner, på bordet vid till exempel städning av golvet  

 

Stolens alla hörn och kanter ska ha en radie på minst 2 mm 

 

Eventuell sittdyna ska vara skyddad med urinväv 

 

Eventuell sittdynas överdrag ska gå att ta lös och sätta på i ett moment 

utan att behöva ändra stolens läge. 

 

Eventuellt överdrag ska tåla 60° C maskintvätt 

 

Stolen ska vara höj- och sänkbar 

 

Alla ytor ska vara släta och ytbehandlade 

 

Ingen efterbehandling av stolens ytor ska krävas 

 

Alla ytor ska gå att torka av med trasa och vatten/diskmedel 

 

Eventuella reglage ska vara tydliga och lätta att förstå och använda 

 

 

 

 

K 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

 

K 

 

K 

 

K 

 

 

K 

 

Ö 

 

K 

 

Ö 

 

K 

 

Ö 

 

 

Estetiska krav: 

 

Stolens utseende ska tilltala en majoritet av målgruppen 

 

Kunden ska kunna välja material och tyg utefter vad företaget 

seniorsortiment har att erbjuda 

 

 

 

 

K 

 

K 
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Utseendet ska uttrycka säkerhet och hållbarhet 

 

Utseendet ska uttrycka kvalité  

 

Utseendet ska uttrycka bekvämlighet 

 

Designen ska inte dölja funktionen 

 

Stolen ska ha en ”hemtrevlig” inbjudande design 

 

Designen ska ej se ut att höra hemma på institution/se äldreanpassad ut 

 

Stolens design ska tillåta att dammsugare, mopp eller liknande kan 

komma åt under stolen från alla håll 

 

Stolens design får ej göra att den ser ”billig” ut 

 

Stolen ska se stabil ut utan att verka/se ”klumpig” ut 

 

Designen ska inte försvåra rengöring av stolen som till exempel hörn där 

damm lätt kan samlas och sedan vara svårt att komma åt 

 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

 

Ö 

 

Ö 

 

K 

 

 

 

Ergonomiska krav: 

 

Stolen ska vara bekväm att sitta i även under en längre tid 

 

Majoriteten av målgruppen ska kunna sätta sig i/resa sig ur stolen 

 

Stolen ska ha en bred sits för att passa de flesta användare 

 

Eventuell sittdyna ska vara bekväm att sitta på 

 

Eventuella funktioner ska vara lätta att nå för användaren 

 

Stolen ska vara lätt att lyfta/bära 

 

 

 

Ö 

 

K 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

 

Materiella krav: 

 

Majoriteten av materialen som används till stolen ska vara nedbrytnings-

/återvinnings-/återanvändningsbara 

 

 

 

 

 

K 
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Materialet ska vara så hårt att det ej repas oavsiktligt vid vardaglig användning   

 

 

Ö 

 

 

Hållfasthetskrav: 

 

Stolens underrede måste kunna hålla för en vertikal tryckbelastning av 

150 kg 

 

 

 

 

K 

 

Ekonomiska krav: 

 

Stolens pris får inte avvika markant uppåt från konkurrenternas 

likvärdiga produkter 

 

 

 

 

Ö 

 

 

Tabell 1. Kravspecifikation 

 

4. Idégenerering 
Efter avslutad förundersökning började idégenereringsfasen. I denna del av 

projektet ska så många idéer och tankar som möjligt tas fram med hjälp av olika 

metoder. Målet med dessa idéer är att de senare ska kunna vidareutvecklas till 

färdiga lösningar. 

I början av idégenereringsfasen är alla idéer viktiga, oavsett om de fungerar eller 

ej. Meningen är att inga begränsningar ska finnas då detta lätt leder till minskad 

kreativitet och låsta tankar. 

 

4.1 Metoder 
Vid idégenereringen har ett antal metoder använts för att öka kreativiteten och 

förhindra att projektgruppen låser sig alltför tidigt vid vissa idéer. 

4.1.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används vid idégenerering och går ut på samla så 

många idéer som möjligt för att lösa det aktuella problemet. Denna metod utförs 

med en eller flera personer i grupp som försöker undvika att kritisera varandras 

idéer negativt då de kan ha värdefulla lösningar som kanske kan användas 

tillsammans med en annan idé (Wright, 1998). 

4.1.2 6-3-5 metoden 

Denna metod går ut på att sex personer skissar tre lösningsförslag var i fem 

minuter. Sedan skickas skissen till nästa person i gruppen tills skisserna har gått 

runt och alla har fått tillbaka sin ursprungliga skiss. Den här metoden kan med 
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fördel användas då olika lösningsförslag på ett specifikt problem behövs. 

Dessutom stimuleras kreativiteten när alla i gruppen får ett förslag att fortsätta på 

och idétorka undviks, (Wright, 1998). 

 

4.2 Extra detaljer 
Under idégenereringsfasen framkom även ett förslag på ett antal extradetaljer 

som skulle kunna anpassas till stolen.  

4.2.1Jack/väskhängare 

En jack/väskhängare skulle kunna vara bra att ha om stolen exempelvis ska 

användas i en samlingslokal där äldre personer kommer in med ytterkläder på sig. 

En hängare skulle även kunna användas för tillbehör som äldre personer kan ta 

med sig till matsalen/samlingslokalen som exempelvis en stickpåse. 

4.2.2 Ryggdyna 

Många äldre personer kan uppleva matsalsstolar som hårda och dynor skulle 

kunna göra den äldreanpassade stolen mer bekväm.  

4.2.3 Ytterligare underlätta förflyttning av stol  

För att minska på personalens belastning vid förflyttning av stol är bra handtag 

nödvändiga . Personalen ska lätt kunna flytta en sittande person utan att behöva 

vrida händerna onaturligt för att få grepp om stolen. 

   

5. Konceptutveckling 
I denna del av produktutvecklingsfasen vidareutvecklas ett antal idéer från 

idégenereringsfasen vidare till koncept. Ett koncept är ett lösningsförslag som är 

mer specificerat än en idé. För att ta fram nedan valda koncept valdes de mest 

lämpliga idéerna från idégenereringen med hjälp av matriser och diskussion. 

Skisser gjordes för att lättare illustrera förslagen.  

 

5.1 Höj- och sänkfunktion 
Ett av de problemen som framkom i förundersökningen var stolarnas höjd. Många 

av de tillfrågade kunde upplevda att stolarna var antingen för höga eller för låga 

och idéer genereras därför på en höj- och sänkbar stol.   
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Teleskop 
Sitsen ska i denna lösning fästas i ramen som har teleskopfunktion. Detta innebär 

att delarna som bygger upp höjd ligger i varandra och på så sätt sparar plats (se 

figur 6). Beroende på antalet delar kan önskad höjd fås. Denna funktion kan bland 

annat ses i teleskop och radioantenner.  

 

 
Figur 6. Teleskopfunktion 

 

Sprint 
I denna lösning finns det handtag under sitsens sidor (se figur 7). Då dessa hålls in 

lossar en sprint med hjälp av en fjäder och sitsen kan klacka i ett högre eller lägre 

spår i sidorna för att höjas eller sänkas. När önskad höjd är nådd släpps handtagen 

och sprinten låser sitsen i dess läge. Lösningen kan ses i armstöden på vissa 

kontorsstolar. 

 
Figur 7. Sprintlösning 

 
Domkraft 
Sitsen är i denna lösning fäst i stänger som med hjälp av muttrar höjs eller sänks 

då en gängad axel vrids. Funktionen används bland annat i domkrafter och 

pianopallar. Figur 8 nedan visar hur en höj- och sänkbar pianopall med inbyggd 

domkraftsprincip ser ut och i figur 9 ses en modell av domkraftsprincipen. 
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Figur 8. Domkraftsprincip som höj- och sänkanordning i pianostol 

 

 
Figur 9. Pappersmodell på domkraftsprincip 

 

Klossar 
Denna lösning går ut på att med klossar bygga på eller ta bort bitar för att erhålla 

önskad höjd (figur 10). Ett visst antal klossar skulle ingå vid köp av stol. 

 

 
Figur 10. Klossar 
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5.2 Förflyttning av stol 
Detta var ett problem som kanske främst gällde personalen på de olika boendena. 

De behöver ofta hjälpa de boende med att till exempel skjuta in sin stol till bordet 

eller att över huvud taget ta sig till bordet. I förundersökningen visade det sig att 

många av de tillfrågade äldreboendena köper in sina möbler från affärer som IKEA 

och liknande. Därför blir det ofta möbler som varken anpassats eller gjorts på ett 

sådant sätt att de underlättar för personalen i det redan tunga och fysiskt 

påfrestande vårdyrket.   

 

Tassar 
Tassar fästs på benens undersidor och stolarna kan på så sätt lätt dras fram över 

golvet utan att skada det. 

Hjul 

Hjul fästs på två eller fyra av stolens ben och kan på så sätt underlätta 

förflyttningen. 

 

2 hjul 
I lösningen med endast två hjul skulle de två övriga benen fungera som spärrar 

och stolen skulle således behöva lyftas så att dessa inte tar i golvet och bromsar 

stolens förflyttning. 

 

4 hjul 
Skulle fyra hjul användas skulle istället en yttre spärr behövas för att förhindra att 

stolen kan rulla iväg utan att så önskas.  

 

Tippskydd 
Då idén med hjul kom fram och olika studier gjordes på de hjul som redan finns på 

marknaden blev det tydligt att det framförallt vid två hjul även skulle behövas ett 

så kallat tippskydd. Detta var av stor vikt då risken annars finns att stolen tippas 

för mycket och istället åker undan och användaren blir liggandes på golvet.  

 

5.3 Armstöden 
Ett av de genomgående problemen var att många hade problem att själva kunna 

sätta sig i/resa sig ur stolen. Detta är egentligen ett samlingsproblem av tidigare 

nämnda problem, nämligen att många upplevde stolarna som antingen för höga 

eller för låga. Lösningen på detta problem skulle vara att inkludera armstöd, fasta 

eller justerbara. 

 

Justerbara armstöd 
För att den som sitter enklare ska kunna resa sig och sätta sig i stolen framkom 

idén med att justera armstöden så att dessa kan vikas åt sidan. Då behöver inte 
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personen i fråga skjuta ut stolen för att resa sig/sätta sig utan kan komma åt den 

från sidan. 

 

Fasta armstöd 
Fasta armstöd var ett annat koncept då det gör stolen lite enklare i sitt utförande 

och stadigare i sin konstruktion. Dessutom drar det ner kostnaderna för stolen 

samt att stabiliteten med största sannolikhet ökar. 

  

5.4 Sitsklädsel  
Nedan följer de koncept som kom fram angående stolens klädsel. 

 

Form på sits 
Formen på den skumgummidyna som finns i stolen gjordes om för att möjliggöra 

att ha en enkel klädsel som träs på likt en ”basker” över sitsen. De skarpa hörnen 

kapades av och skapade plats för överdraget och fingrar då det träs på vid de 

bakre benen. 

  

Fastsättning av överdrag 
Ett annat problem som tillkom var eventuella överdrag skulle sättas fats. Nedan 

beskrivs de koncept som togs fram som lösning på detta problem: 

 

Kardborrar 
Kardborrar var främst till för att fästa en eventuell ryggdyna. Kardborrar används 

på flera av konkurrenternas ryggdynor och är en enkel fast- och 

avtagningslösning. Den kräver ingen stor precision och tål att tvättas i 

maskintvätt. Detta koncept innebär att ryggdynan är formsydd som en rektangel 

och kardborrar fästs på ett band som går längs ryggen. 

 

Resår 
Resår var främst tänkt att användas i sitsöverdraget för att fästa runt om sitsen. 

Detta på grund av att denna lösning redan används av flertalet av konkurrenterna 

och den är enkel och uppskattad av personal på äldreboenden. Därför 

betraktades detta inte som något problem att lösa för projektgruppen utan 

problemet blev istället att kunna anpassa detta koncept till den form på dynan 

som stolen har. Detta koncept går ut på att kapa av de vassa hörnen längst bak på 

plywoodskivan i botten av sitsen och låta skumgummi gå ut utanför så ändras inte 

sitsens utseende och på detta sätt möjliggörs det att få in fingrarna under sitsen 

vid på- och avtagande av dynan. 

 

Tryckknappar 
Ett annat koncept är att använda tryckknappar för fäste av en eventuell ryggdyna. 

Dessa skulle kunna fästas istället för kardborrar. 
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Band 
Ett tredje alternativ är att använda band att knyta ihop ryggdynan med. Detta 

alternativ kräver mer precision än de tidigare lösningarna men är samtidigt en 

billig och enkel lösning. 

 

Inom den breda seniormålgruppen som stolen riktar sig till, kan fysiska och 

psykiska förutsättningar, ålder och hälsa skilja sig markant och det är därför viktigt 

att stolen är så användarvänlig som möjligt. Detta med förhoppningen att 

tillmötesgå kraven och behoven hos så många som möjligt inom målgruppen. 

 

 

5.5 Hjälpmedelscentralen  
Då användarvänligheten måste vara hög kontaktades Hjälpmedelscentralen i 

Skövde, för att få hjälp med detta. Framför allt hjulen på stolen diskuterades. I 

detta skede var det inte beslutat om stolen skulle ha två eller fyra hjul och vart 

dessa skulle placeras. Hjälpmedelscentralen togs till hjälp för att komma fram till 

den mest användarvänliga lösningen, både för brukare och vårdare. Under mötet 

kom det fram att fyra hjul var den optimala lösningen om problemet med spärr på 

hjulen kunde lösas. Spärren var nödvändig på grund av säkerheten, det fick inte 

finnas någon risk att stolen rullade iväg. Dessutom satt en del och sparkade med 

fötterna när de satt intill bordet och då måste stolen stå stilla. Då Lundbergs 

Möbler gärna ville se en elegant och diskret lösning vägde vi av om det verkligen 

var intressant att sätta fyra hjul på stolen. Två hjul skulle göra stolen lite tyngre att 

flytta men å andra sidan fanns då en automatisk spärr bestående av de två ben 

som inte har hjul. I detta skede beslutades inte helt vilken lösning som skulle 

användas men detta möte låg till stor grund för besluten som togs senare i 

projektet angående hjulen.  

 

5.6 Resultat av konceptutveckling 
För att välja ut de slutgiltiga koncepten att vidareutveckla och tillverka prototyp 

på användes olika listor. I dessa listor jämfördes de framtagna koncepten och 

utvärderades mot varandra med hjälp av tabeller med för- och nackdelar (tabell 

2). Dessa tabeller lade grunden till de slutgiltiga koncept som valdes.  

Även ergonomidata samt diskussion med hjälpmedelscentralen, handledare, 

Mago Mekaniska och Lundbergs Möbler var till stor hjälp vid valet av koncept.  

 

Koncepten ”Teleskop” samt ”Sprint” valdes bort som höj- och sänkanordning på 

grund att de blev svåra att tillverka för att kunna hålla en vikt av minst 150 kg.  

 

Två hjul på frambenen valdes på grund av den är en vedertagen och väl 

fungerande lösning idag och själva problemet med lösningen som finns på 

marknaden snarare är dess utseende och höga inköpspris på grund av bristande 

konkurrens. Tid har därför lagts ned på att minska glidhjulens storlek för att göra 

dem mer diskreta samt att förfina designen. 
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Armstöden valdes att behålla fasta även fast det finns klara fördelar med 

löstagbara samt justerbara armstöd. Detta på grund av diskussion med Lundbergs 

Möbler samt den högre kostnaden som detta skulle medföra. 

 

Dynan valdes att fästas med resårband som sys in i dynöverdraget då detta 

föreföll som den bästa och enklaste lösningen. Andra alternativ såsom 

tryckknappar, kardborreband och liknande fanns men efter noggrann utvärdering 

valdes resårband som slutlig lösning. Det är en enkel och smidig lösning som inte 

kräver så stor precision, är hållbar och går snabbt att använda. 

 

 1 2 3 4 

Personal kan spärra tom stol Ja - Nej Nej 
Personal kan spärra stol då den används Ja  - - - 
Personal kan lossa spärr och rulla sittandes Ja Ja - Nej 
Personal kan lossa spärr och rulla ståendes Ja Ja Nej - 
Personal kan lossa spärr på tom stol Ja Ja Nej - 
Personal kan lossa spärr då den används Ja Ja - Nej 
Stolen kan tom rullas m h a hjul ståendes A-->B Ja Ja Nej Ja 
Stolen kan då den används rullas m h a hjul ståendes A-->B Ja Ja Ja Nej 
Stolen kan flyttas av den som sitter i Ja Ja Ja Nej 
Är stolen i rullbart läge då den inte används (ospärrad)? Ja Nej Nej Ja 
Är stolen i rullbart läge då den används (ospärrad)? Ja Nej Ja Nej 
Kan boende sätta sig i stolen (neutralt läge) utan risk att den rullar iväg? Nej Ja Ja Nej 
     

 

Tabell 2. Exempel på utkast till utvärderingstabell 
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6 Slutgiltiga koncept 
Nedan presenteras de slutgiltiga koncepten samt prototyptillverkning av dessa 

lösningar och material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Slutgiltiga koncept 

6.1 Domkraft 
Domkraftsprincipen valdes för att denna princip kunde klara av att höja och sänka 

stolen mer än 6 centimeter och rymdes inom stolens ram. Den är en stark 

konstruktion som inte kräver någon särskild service och kräver inga dyra material 

eller komplicerade processer vid tillverkningen. Den är även lätt att förstå och 
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behöver heller inte vridas till fasta lägen. Då risken fanns att sitsen skulle bli 

vinglig beslutades det även i samarbete med Mago Mekaniska att stabilisatorer 

skulle monteras i hörnen inuti stolsramen. 

 

Beräkningar och hållfasthet 
För att kunna bestämma dimensioner på höj- och sänkanordningen var 

hållfasthetsberäkningar nödvändiga. Krysset frilades och nödvändiga beräkningar 

utfördes (bilaga 6). I beräkningarna användes materialdata för kolstål SS – 

141312–00, som är ett mycket vanligt kolstål. Beräkningarna resulterade i att höj- 

och sänkanordningens dimensioner kunde bestämmas innan tillverkning (Bilaga 

7). 

 

6.2 Hjul 
Två hjul på de främre stolsbenen valdes då detta föreföll som den bästa lösningen 

utifrån våra konceptval. De främre benen kortas av lite och hjulen placeras under 

benen för att synas så lite som möjligt. Ett tippskydd (se figur 12) fästs även 

framför dessa ben för att försäkra att stolen inte far undan. Dessa valdes att göra 

så små som möjligt för att vara diskreta.  

 

 
Figur 12. Tippskydd 

 

6.3 Sits  
För att lättare få dit överdrag på sitsen gjordes formen om. Under 

förundersökningen framgick det att stolar för äldreboenden behöver vara klädda 

med urinväv för enkel rengöring av sitsen. Det ordinarie tyget på sitsen togs bort 

och urinväv häftades fast för att sedan kunna trä på ett överdrag. 
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6.4 Överdrag 
Det slutgiltiga sitsöverdraget som valdes var att sy ett ”baskeröverdag” och med 

resårband insytt längs kanterna. 

Innan den slutgiltiga lösningen syddes gjordes två olika tester på olika 

överdragslösningar (se figur 13). Detta för att lättare kunna testa vad som funkar 

bäst. Ett av dessa syddes som ett vanligt baskeröverdrag med ett resårband som 

löper längs hela överdragets kant. Detta överdrag testades och det satt bra och 

var lätt att trä på över dynan. Det andra testöverdraget som syddes var ett där 

resårbandet var uppdelat i två sektioner. Ett för den bakre sektionen som går 

mellan den bakre stolsstommen och en för den främre sektionen. Detta överdrag 

satt inte lika bra på dynan och ett vanligt baskeröverdrag valdes därför (se figur 

14). 

 

 
Figur 13. Test av baskeröverdrag 

 

 
Figur 14. Slutgiltigt baskeröverdrag 

 

6.5 Ryggdyna 
Till ryggdynan valdes att använda kardborreband som fäste. Detta för att det inte 

kräver någon stor precision vid ihop- och isärtagande. Ryggdynan formsyddes 

efter en rektangulär skumgummibit och anpassades så att den enkelt går att ta 
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isär och tvätta likt ett örngott. Två breda band fästes på ryggdynans över- och 

underdel som går längs stolens rygg och möts i nederkanten med hjälp av 

kardborreband (se figur 15). 

 

 
Figur 15. Stolens ryggdyna 

 

6.6 Väsk/jackhängare samt handtag för förflyttning  
Framför allt för att underlätta för personalen valdes att översta delen på 

ryggstödet skulle förlängas för att ge ett lättare och mer ergonomiskt grepp då 

personalen behöver skjuta in någon till bordet. Denna del fungerar även som en 

väsk/jackhängare för de som vill kunna hänga av sig. 

 

6.7 Armstöden  
De armstöd som till slut valdes var fasta. Anledningen till detta var att fasta 

armstöd blir mer stabila och hållbara och färre delar kan gå sönder. Dessutom 

drar detta ned priset på stolen. Dessa justerades höjdmässigt med hjälp av 

ergonomidata (bilaga 8), för att ha lämplig höjd i förhållande till sitthöjden. En vila 

för armbågen ca 200-250 millimeter ovanför sätet är generellt sett bekvämt 

(Pheasant, 1996). 

 

6.8 Material  
Nedan följer en beskrivning över de material som stolen är tillverkad av och som 

använts i höj- och sänkfunktion, hjul samt dynor/klädsel. 
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Stolen 
Stolen stomme är tillverkad i massiv björk. Björken med sin lätt igenkännbart vita 

och svartfläckiga stam, hör till de medelhårda träslagen och är ett av de absolut 

segaste Sverige har att erbjuda. Detta gör att björken fungerar väldigt bra till bl.a. 

komplicerade listprofiler då dessa går att framställa och bearbeta utan risk för 

brott och sprickbildning. Kombinationen av hård- och seghet gör även att björken 

är ett klassiskt materialval vid tillverkning av möbler. Träslagets böjhållfasthet 

tillåter att klena dimensioner används utan att materialet förlorar hållfasthet. 

Virkets elasticitet gör att det är lätt att svarva och profilera, det är relativt lätt att 

torka men har en tendens att deformeras, samt att virket har mycket låg 

beständighet i fuktig miljö. Björk är däremot väldigt lätt att limma, polera, 

ytbehandla, impregnera m.m. Sittmöbler och inredning i björk är mycket vanligt 

och kan ofta ses inom offentliga miljöer (Nordiska träd och träslag, 2004). För att 

få ett annat utseende på stolen och gå ifrån det klassiska björkutseendet som är 

så vanligt på äldreanpassade möbler betsades stolen med en oljebaserad bets. 

Oljebaserad bets valdes därför att det är lätt att lägga på flera gånger tills 

uppnådd nyans erhållits samt att den inte ger några tydliga ”kanter” då 

betsningen sker. Valet av bets föll på en brun kulör som gör att stolens kulör liknar 

den som finns hos ek. Detta för att komma ifrån det ljusa björkutseendet som 

annars är utmärkande för vårdmöbler. 

 

Höj- och sänkfunktion 
Höj- och sänkfunktionen är tillverkad i stål. Detta för att stål är ett starkt material 

som möjliggör att anordningen inte behöver så stora dimensioner.  Nackdelen 

med stål är att det har en hög densitet och tankar på att tillverka anordningen i en 

lättare metall fanns men då stål är ett billigt material som Mago Mekaniska AB 

arbetar med, valdes detta.  Då konstruktionen är gjord i metall och behöver klara 

av vissa rörelsemoment under höjning och sänkning av stolen, kan visst underhåll 

behövas som till exempel smörjning av gängan. Delarna ytbehandlas även för att 

skydda mot yttre påfrestningar som fukt med mera. 

 

Hjul 
Hjulen är köpta på Clas Ohlson och de är tillverkade av nylon. ”Nylon var 

ursprungligen varumärke för en textilfiber av polyamid 6.6, men ordet används 

numera i dagligt tal som beteckning för polyamid i allmän bemärkelse” (Bra 

böckers lexikon, 1988). Enligt tillverkaren klarar hjulen en belastning på 75 kg var, 

vilket gör att stolen klarar en belastning på 150 kg. 

 

Dynor/klädsel 
Stolens sittdyna är klädd med skumgummi med ett lager urinväv häftat utanpå. 

Ryggdynans stoppning består även den av skumgummi. Tyget som användes till 

klädsel av sitt- och ryggdyna kommer från Marimekkos tyg ”Kuusama” som 

betyder ”kaprifol” (se figur 16), designat av Tanja Orsjoki i grönt och brunt 

utförande (Marimekko, 2008).  Marimekko OY är ett finskt textilföretag som 
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grundades 1951 av makarna Armi och Viljo Ratia. Marimekko präglas än idag av 

enkla och färgstarka mönster som symboliserar en glad och avspänd livsstil 

(Nationalencyklopedin, 2008e). Idag tillverkas förutom kläder och textilier bland 

annat även väskor, ljus, servetter och glas.  Tyg från Marimekko valdes att 

användas på stolen för att ge den ett gladare uttryck samtidigt som det ger den en 

”retrokänsla”. Tyget som använts är vanligt bomullstyg (100 % bomull) men då 

stolen är en prototyp valdes tygets som en illustration om hur utseendet skulle 

kunna se ut snarare än att fungera som ett riktigt överdrag som kräver ett mer 

slitstarkt tyg. De tyger som används på stolar som ska säljas till äldreboenden ska 

även tåla en tvättemperatur av 60 grader Celcius. 

 

 
Figur 16. Tyget”Kuusama”från Marimekko 

 

6.9 Prototypframtagning 
Vid framtagning av prototypen av det slutgiltiga konceptet användes först ett 

antal pappmodeller för att testa höj- och sänkanordningen samt hjulens funktion. 

Dessa pappmodeller hjälpte till att bestämma längd på ”krysset” i höj- och 

sänkanordningen samt vinklar på tippskydd till hjulen. Enklare pappersmönster 

ritades även upp innan tillverkning av sitt- och ryggdyna.  

6.9.1 Ritningar  

Inför framtagning av prototypen av den äldreanpassade stolen skapades ritningar 

på de delar som krävde tillverkning. Ritningar till höj- och sänkfunktionen, hjulen 

samt rattarna togs fram med datorhjälp. Övriga ritningar, som mönster till dynor 

gjordes för hand. 

6.9.2 CAD 

CAD är en förkortning av computer-aided-design och är ett ”integrerat 

datorbaserat system för konstruktion och produktion, till exempel för tillverkning 

av maskindelar inom verkstadsindustrin” (Nationalencyklopedin, 2008a). I detta 

projekt har CAD-programmet Pro/Engineer använts för att göra modeller och 

ritningar till höj- och sänkfunktionen. Dessa ritningar mailades sedan till Mago 

Mekaniska AB innan tillverkning av delar. 3D-modellerna användes för att ge en 
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tydlig bild av hur lösningen skulle se ut och fungera. Nedan syns en CAD-modell 

över höj- och sänkfuntionen (se figur 17). 

 

 
Figur 17. CAD-modell över höj- och sänkfunktionen 

 

6.9.3 Kontakt med Mago Mekaniska AB 

Många delar i stolen behövde tillverkas i metall för att fungera 

hållfasthetsmässigt. Därför anlitades en mekanisk verkstad. Mago Mekaniska är 

ett företag som arbetar gentemot kunder framförallt inom vissa industrier som 

livsmedels-, kemi-, bil-, off-shore- och processindustrin. Deras produktion 

innefattar båda enskilda arbetsmoment och totala lösningar (Mago Mekaniska AB, 

2008). 

 

Innan Mago Mekaniska kunde starta tillverkningen av höj- och sänkfunktionen 

behövdes ritningar lämnas in. Dessa ritningar togs från de CAD-modeller, i Pro 

Engineer, som skapats av det slutgiltiga konceptet och skickades in digitalt till 

Matz på Mago Mekaniska (Bilaga 7). 

6.9.4 Lundbergs Möbler AB 

Lundbergs Möbler AB förhöjde armstöden på stolen samt tillverkade en längre 

pinne till toppen av stolen. De tog även kontakt med en snickare i Tibro som 

tillverkade rattar (figur 18) efter ritningar inskickade av projektgruppen. 

 



38 

 

 
Figur 18. Rattar till höj- och sänkfunktionen 

 

6.9.5 Mönster/sömnad 

Sömnad av dynor utfördes av projektgruppen. Då dynorna endast är prototyper 

och inte kommer att utsättas för det slitage som riktiga dynor gör användes 

vanligt bomullstyg och sytråd. Kardborreband användes som fästen. 

6.9.6 Montering 

Inför montering inhandlades skruv och muttrar på Beijer Byggmarknad i Skövde. 

Monteringen utfördes av projektgruppen i Högskolan i Skövdes modellverkstad. 

Figur 19 nedan visar hur höj- och sänkanordningen monterats i stolen. Figur 20 

visar när ett av glidhjulen med tillhörande fäste är monterat på stolen Detta ledde 

fram till den slutgiltiga prototypen (figur 21 och figur 22). 

 

 
Figur 19. Montering av höj- och sänkanordningen 
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Figur 20. Glidhjul med fäste 

 

 

 

 
Figur 21. Den färdiga prototypen med brun klädsel 
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Figur 22. Den färdiga prototypen med grön klädsel 

 

7 Resultat av projekt 
Detta kapitel behandlar vad de resultat som projektet lett fram till och innehåller 

en utvärdering av den slutgiltiga prototypen samt möjlig vidareutveckling och ett 

avsnitt om miljömärkning. 

 

7.1 Utvärdering av stol 
För att erhålla en uppfattning om vad personal och boende på ett äldreboende 

anser om den färdiga prototypen beslutades att stolen skulle testas av personal 

och boende på ett äldreboende. Ett antal frågor gällande de funktioner som den 

slutliga prototypen innehåller förbereddes inför besöket på Brittgårdens 

äldreboende i Tibro. Väl framme på äldreboendet ställdes stolen upp i ett av 

matsalsutrymmena så att den med lätthet kunde jämföras med äldreboendets 

befintliga matsalsstolar. Stolen testades först av personalen som vid första 

anblicken ansåg att stolen såg trevligare ut än dagens äldreanpassade stolar, 

sedan av Stina som är boende på äldreboendet (se figur 23). Nedan följer 

personalens och de boendes åsikter om de olika lösningarna i korthet:    
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Figur 23. Stina provsitter stolen under besöket på Brittgårdens Äldreboende i Tibro 

 
Glidhjul 
Personalen ansåg att glidhjulen såg stilrenare ut och smälte in i stolens övriga 

design samt att det var positivt att de var små och inte tog stor plats. 

 

Höj- och sänkfunktionen 
Personalen ansåg att höj- och sänkfunktonen var av stor nytta då de ofta behöver 

komplettera med olika sorters sittkuddar för att individanpassa stolarna. Det var 

positivt att lösningen är mekanisk och inte behöver någon elmotor. De ansåg även 

att lösningen är snygg samt att den kändes stabil och inte behövde någon speciell 

skötsel för att fungera.  

 

Rattar på höj- och sänkfunktionen 
Att rattarna satt fast ansåg de var nödvändigt då stolarna ofta förflyttas, vänds 

upp och ned med mera. De tyckte att rattarna hade en bra form, de ansåg att de 

fick bättre grepp med triangulära rattar än att de exempelvis hade varit runda. 

Rattarnas placering tyckte de om och ogillade idén om att sitsen höjs genom att 

skruva under sitsen. De tyckte inte att rattarna störde utseendet utan var mer 

som en extra utseendefiness. Däremot ansåg de att en ratt kunde räcka att ha 

men att det samtidigt var bra att ha två stycken på var sin sida då det är enklare 

att skruva upp sitsen från alla sidor av stolen.  

 

Dynor 
Då dynorna testades ansåg de att de var estetiskt tilltalande och såg ut att passa 

bra ihop med stolens utseende. Sittdynan hade samma princip som deras 

befintliga stolar (baskeröverdrag) och de hade därför ingen speciell åsikt om dess 

funktion. Ryggdynan ansåg de var något för tjock för de som enbart ville ha dynan 

som komfort för ryggen. För de som däremot ansåg att stolen är för djup fyller 

ryggdynan sin funktion. Ryggdynan skulle gärna även kunna vara mer justerbar i 
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höjdled då en del äldre människor är väldigt kutryggiga och är extra känsliga för 

dynans placering.  

 

Armstöd 
Armstöden i förhållande till sitsen i olika höjder ansåg de att de fungerade. De 

tyckte det var bra att armstöden var svängda så att det är enklare för människor 

att komma in i stolen.  

Den slutgiltiga prototypens armstöd är lite kortare än de armstöd som fanns på 

Brittgårdens äldreboendes befintliga matsalsstolar. Det tyckte personalen och de 

boende var både positivt och negativt. Positivt var att det är enklare att komma i 

och ur stolen. Negativt var att en del äldre människor är väldigt stela och kan ha 

svårt att böja tillbaka armarna så pass långt att de kan ta tag i armstöden på ett 

bra sätt. 

 

Pinnen 
Pinnen att hänga väskor på och att ta tag i vid förflyttning av stol ansåg 

personalen var både snygg och praktisk. Det upplevdes som positivt att ha något 

bra att ta tag i vid inflyttning av stolen så äldre människor sitter i och lyftet kan bli 

tungt.  

 
Armstöd som går att fälla ner vid behov 
Vi passade på att fråga vad personalen och de boende ansåg om den idén som vi 

tänkt på men beslutat att inte realisera. 

De ansåg att armstöd som går att fälla ner är onödigt och inget som behövs i 

dagsläget. De äldre är inte vana att använda en stol på det sättet så de ansåg att 

det var inget som de skulle sakna. De var även rädda för de instabilitetsproblem 

som denna lösning skulle kunna medföra. Personalen sa även att de hade en 

sådan lösning på de duschstolar som användes på boendet men det just den 

funktionen var inget de använde. 

 

Övriga synpunkter 
Då stolen testades av en av de boende med långa ben ansåg hon att sitsen var lite 

för grund. Personalen gav ett förslag på att det ideala vore att ha en sits som går 

att justera fram och tillbaka. Stolens ryggstöd är även rakt och detta skulle de 

gärna se som lite mera välvt med tanke på äldre människors kutryggighet.  

 

7.2 Vidareutveckling 
Nedan följer ett antal vidareutvecklingsförslag till stolen. 

7.2.1 Extra lösningar 

Under projektets gång har många lösningar kommit upp och en del lösningar har 

bortprioriterats under konceptvalsfasen eller på grund av för litet intresse från 

Lundbergs Möbler eller tillverkningsproblem. Dessa lösningar har valts att ändå 

tas med i denna rapport som en möjlig framtida vidareutveckling av stolen.  
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Vikbara armstöd 
En lösning som skulle kunna appliceras på stolen är armstöd som går att fälla ned 

vid behov. Ibland kan armstöd upplevas som att vara i vägen och denna lösning 

skulle kunna underlätta om en äldre person exempelvis kan fälla ned armstöden 

och resa sig upp från sidan på stolen istället för att behöva skjuta ut den först. 

 

Bord 
Då stolen är höj- och sänkbar väcktes även frågan om ett passande bord till stolen.  

   

Löstagbara rattar 
En idé som prioriterades bort under tillverkningen av höj- och sänkanordningen 

var att vridrattarna skulle kunna vara löstagbara. Detta skulle exempelvis kunna 

fungera om rattarna satt fast i en metallstav av ”insexnyckelform” och rattarna då 

blir som ett verktyg som passar i stången.  

Fördelar med denna lösning var till stor del design. Då det var viktigt att 

formspråket och designen på stolen från början bevarades uppkom iden med att 

kunna ta bort rattarna. Dessutom är det möjligt i detta fall att helt ta bort rattarna 

och istället justera höjden med ett vanligt verktyg, exempelvis en insexnyckel. Då 

skulle gängstaven i stolen formas i ändarna så att de passade ett vanligt verktyg 

och inga rattar skulle behövas. 

Problemet med denna lösning är dels att lösa delar kan komma bort och inte alltid 

finns till hands när användaren behöver dem. Dessutom finns problemet med att 

lösa delar eller verktyg behöver en plats och då ingen lämplig plats hittades på 

stolen och lösa föremål oftast inte uppskattas på äldreboenden där det ofta kan 

vara stor omsättning på personalen valdes istället att ha rattarna fasta. 

    

7.3 Marknadsföring 
Lundbergs Möbler AB skulle kunna marknadsföra sina framtida äldreanpassade 

möbler genom att maila/skicka broschyrer till enhetschefer, bjuda in till 

seminarier där möblerna demonstreras och testas. De skulle även kunna besöka 

äldreboenden och visa upp sina möbler för personal och enhetschefer.  Genom 

att miljömärka sina möbler kan de även komma med i Gröna Listan som är en 

sortimentkatalog för att hjälpa till vid valet av miljöanpassade möbler och textilier 

av beställarna. 

7.3.1 Säljargument  

De argument Lundbergs Möbler skulle kunna använda för att komma in på den 

äldreanpassade marknad och lansera den äldreanpassade stolen är exempelvis att 

miljömärka den. Detta skulle vid en större upphandling kunna innebära att en 

enhetschef kan välja Lundbergs Möbler som möbelleverantör även om de inte 

skulle ge det lägsta priset. Andra säljargument är att applicera en rad 

extrafunktioner tills stolen som exempelvis kryckställ, medicinförvaring med 

mera. Dessa skulle kunna demonstreras vid möbelmässor och andra evenemang. 
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7.3.1.1 Miljömärkning 

Nedan följer ett antal miljömärkningar som kan vara aktuella vid miljömärkning av 

möbler. 

 

Bra Miljöval 
Bra miljöval är Naturskyddsföreningens märke som tillsammans med handeln 

tagits fram för att underlätta för konsumenter att göra miljömedvetna val. 

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som kämpar för miljön genom att 

sprida kunskap, ge lösningar och de försöker på så vis påverka politiker och andra 

viktiga makthavare i samhället både nationellt och internationellt. Främst kämpar 

Naturskyddsföreningen för att värna om den svenska miljön men för att bli mer 

effektiv i sitt miljöarbete samarbetar organisationen med ett femtiotal andra 

partnerorganisationer i 30 olika länder runt om i världen. ”Naturskyddsföreningen 

anser att överkonsumtionen i de rika länderna och den orättvisa ekonomiska 

världsordningen är de grundläggande orsakerna till den globala miljökrisen”. 

Naturskyddsföreningens verksamhet finansieras av gåvor och andra former av 

ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. 

 

Naturskyddsföreningen har tagit fram en bok kallad ”Grön design” som är tänkt 

att vara en källa av inspiration till de som vill ha ett smakfullt och ekologiskt hem. 

Boken tar upp ekokläder, hus som värms upp av kroppsvärmen, och ekologiskt 

hållbara inredningsdetaljer. Boken tar även upp de negativa effekter västvärldens 

konsumtion har och konsekvensen av många människors shoppingintresse 

(Naturskyddsföreningen, 2008). 

 

Gröna listan 
”Gröna listan är en sortimentskatalog som underlättar valet av miljöanpassade 

möbler och inredningstextilier för beställarna. Att välja möbler och textilier från 

Gröna listan leder till en minskad användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier, 

minskad energianvändning, ökad biologisk mångfald och stimulerar dessutom till 

bättre arbetsförhållanden i textilproducerande länder. Listan har en koppling till 

Västra Götalandsregionens projekt Design med Omtanke.” (Västra 

Götalandsregionen, 2008). 

Då miljömedvetenhet blir en allt större fråga i samhället ses det som en stor merit 

för företag att vara med på Gröna Listan. Om den utvecklingen som sker idag 

fortsätter i samma takt är det troligt att det snart blir ett krav på företag att tänka 

på miljön. Detta kräver att både företagets egna produkter är anpassade efter 

miljön men även att företagets leverantörer uppfyller dessa kriterier. En av 

svårigheterna för redan existerande företag att veta exakt varifrån deras 

leverantörer får sitt material. Därför krävs ofta stor efterforskning och arbete för 

att lyckas bli med på Gröna listan men trots detta kan det för många företag vara 

lönande. Att hitta miljöcertifierade leverantörer kan vara svårt och även dyrare 

men trots detta anser många ändå att miljömärkning är viktigt och konsumenter 

söker sig allt mer till miljömärkta produkter. 
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Svanen  
Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en för Norden gemensam 

officiell miljömärkning. Under 1980-talet hade intresset för miljöfrågor ökat och 

behovet av en opartisk miljösymbol växte sig allt större. Standardiseringen i 

Sverige, SIS, ett icke-vinstdrivande bolag, fick av riksdagen och regeringen 

uppdraget att sköta arbetet med Svanenmärkningen. Med hjälp av tester från 

oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök kontrollerar Svanen om 

produkterna uppfyller uppsatta krav. De produkter som klarar testerna får märkas 

med Svanensymbolen vilket innebär och visar att produkten är ett bra val för 

miljön. Några av de krav som ställs på produkterna gäller utsläpp i luft och vatten, 

eventuell användning av miljöfarliga kemikalier samt avfallshantering. Det finns 

även krav på bra funktion och kvalité. I takt med att dagens kunskaper och 

produktutveckling når nya höjder, måste även miljökraven anpassas för att 

ständigt pressa fram en ökad miljöförbättring. Efter att en produkt haft sin 

märkning i ca tre år höjs dock kraven och produkten får ansöka om märket på 

nytt.  

Idag finns Svanensymbolen inom ca 60 olika produktgrupper innefattande allt från 

tvättmedel till hotell och möbler (Svanen, 2008a).  

 

Att svanenmärka möbler  
För att en möbel ska kunna Svanenmärkas ses först hela dess livscykel över. 

Kraven som ställs rör allt ifrån val av råvara till avfallshantering och återvinning. 

De möbler som uppfyller kraven och får Svanenmärkningen är de möbler som 

utgör minst miljöbelastning inom den gällande produktgruppen. Det finns dock en 

del begränsningar för vilka möbler som går att Svanenmärka. Möbler, inredningar, 

dörrar och ljusarmaturer för inomhusbruk går att märka. Produkter som primärt 

har en annan funktion än en möbel (sanitetsutrustning, mattor, kontorsmaterial 

med mera samt möbler som är menade för utomhusbruk faller utanför 

definitionen. För dessa gäller andra kriterier som kan fås av Nordiska 

Ministerrådet. 

 

EU-Blomman  
Miljömärket Blomman är sedan 1992 EU:s motsvarighet till Svanen. Ett antal olika 

nationella myndigheter har utifrån gemensamt fastställda kriterier, behörighet att 

märka ett 20-tal olika produkter och tjänster. Några av dessa produkter är 

charkvaror, målarfärg och textilier (Svanen, 2008b). 

 

Textiler och kläder 
I Sverige finns idag en hel del textilvaror märkta med Blomman bl.a. sängkläder, 

kläder och möbeltyger. 
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Slutord 
Detta projekt har varit lärorikt och intressant men även väldigt tidskrävande och 

krävt mycket tålamod i flertalet situationer. Förundersökningen med besök på 

äldreboenden, kommuner samt återförsäljare var tidskrävande men samtidigt 

nödvändig då den gav oss stor kunskap och lade en bra grund till 

produktutvecklingsfasen. Stefan Lundberg handledde oss på vägen och hjälpte oss 

att välja vad vi skulle fokusera på.  

 

Mago Mekaniska AB vare en stor tillgång då de hjälpte oss att tillverka höj- och 

sänkanordningen och även gav oss en del konkreta tips på vägen.  

 

Slutligen är målet nått och efter den positiva feedback vi fick vid utvärderingen av 

stolen på Brittgårdens äldreboende i Tibro är vi nöjda med vår prototyp och med 

detta projekt.   
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Bilaga 1. Frågeformulär boende 
 

 
1. Vad tycker ni funktion/utseende/allmänt om de möbler ni använder idag? 

 

 

2. Finns det några problem med era nuvarande möbler? 

 

 

3. Hur viktigt anser ni att utseendet är på de möbler som ska användas här? 

 

 

4. Kan handikappade personer använda möblerna som ni har? Exempelvis rullstolsburna? 

 

 

5. Trivs de boende med de möbler som finns idag? 

 

 

6. Hur stort inflytande har själva personalen/ de boende vid val av möbler? 

 

7.  Finns det behov av ytterligare någon möbeltyp idag?  
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Bilaga 2. Frågeformulär personal 
 

 

Vilket år är du född? 

 

Du är kvinna [  ] man [  ] 

 

Vilken är din anställning? 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du jobbat inom vården? 

 

Varför vill du jobba inom vården? 

 

Hur trivs du på ditt arbete? 

 

Vad tycker du om din arbetsmiljö? 

 

Hur många anställda är ni? 

 

Hur många boende är det? 

 

Finns det något personalrum på din arbetsplats?   ja [  ] nej [  ] 

 

 Är personalens möbler likadana som möblerna 

 i de boendes gemensamma lokaler?  ja [  ] nej [  ] 

 

 Om nej, hur skiljer de sig? 

  

Vilka gemensamma utrymmen/lokaler finns idag för de boende och hur ofta används de? 

 

Hur skulle du beskriva de boendes möbler som finns på din arbetsplats idag vad gäller material, färg, 

form, dynor, karmar etc.? 

 

Var är möblerna för de boende införskaffade? 

 

Vad tycker du utseendemässigt om de boendes möbler (material, färg, form)? 

 

 

 Vad ger dem dig för intryck? 

 

Varför skulle du kunna tänka dig/inte kunna tänka dig att ha dessa möbler i ditt eget 

hem? 
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 Vad tycker de boende utseendemässigt om möblerna enligt din uppfattning? 

 

 Vad tycker övrig personal om möblernas utseende enligt din uppfattning? 

  

 Vad skulle du vilja ändra på om du hade möjlighet? 

 

Vad tycker du funktionsmässigt om de boendes möbler? 

 

Vilka problem har du stött på då de boende behövt hjälp vid användandet av möblerna? 

 

Vilka problem har du stött på vid rengöring av de boendes möbler? 

 

Vilka problem har du stött på vid rengöring runtom matplatsen? 

 

Vilka övriga problem har du stött på vad gäller de boendes möbler? 

 

Vilka problem har de boende själva stött på vid användandet av möblerna enligt din uppfattning? 

 

 Kan rullstolsburna sitta intill bordskanten? ja [  ] nej [  ] 

  

 Om ja, har höga bord köpts in speciellt för detta? ja [  ] nej [  ] 

  

Om ja, hur har övriga boende behövt anpassa sig efter detta då bordet används 

(fotstöd, högre sits etc.)? 

 

Har ni idag några möbler som kan justeras i höjdled? ja [  ] nej [  ] 

 

Möter dagens möbler enligt dig de krav och behov som finns? ja [  ] nej [  ] 

 

Om nej, vad skulle behöva ändras funktionsmässigt enligt din uppfattning? 

 

Är möbler något ni i personalen diskuterat med varandra? ja [  ] nej [  ] 

 

 Om ja, har önskan om nya möbler uttryckts? ja [  ] nej [  ] 

 

 Har de boende uttryckt sådan önskan?  ja [  ] nej [  ] 

  

 Om ja, har önskan nått någon i inköpsposition? ja [  ] nej [  ] 

 

Har det köpts in några möbler under tiden du varit anställd? ja [  ] nej [  ] 

 

 Hade du något att säga till om vid valet av möbler? ja [  ] nej [  ] 

 

 

Hur mycket borde personalen ha att säga till om enligt din uppfattning och varför? 
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 Hade de boende något att säga till om?  ja [  ] nej [  ] 

 

Hur mycket borde de boende ha att säga till om enligt din uppfattning och varför? 

 

 Tycker du att det börjar bli dags för nya möbler? ja [  ] nej [  ] 

 

Hur tror du att nya möbler skulle mottas av övrig personal och varför? 

 

Hur tror du att nya möbler skulle mottas av de boende och varför? 

 

Känner du att dagens möbler slutligen valdes på grund av funktionen [  ] design [  ] priset [  ] 

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga 3. Frågeformulär enhetschefer 
 

1) När är du född? 

 

2) Kvinna [  ] Man [  ] 

 

3) Vad är din titel? 

 

4) Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

5) Hur länge har du haft denna tjänst? 

 

6) Hade du jobbat inom vården på annat sätt innan du fick denna tjänst? ja [  ] nej [  ] 

 

 Om ja, vilken tjänst hade du då? 

 

 Hur länge hade den tjänsten? 

 

 Vilka var dina arbetsuppgifter? 

 

7) Om ett inköp av möbler skulle ske idag, vilka skulle dina arbetsuppgifter ang. detta vara? 

 

8) Har det skett något/några inköp av möbler under din nuvarande tjänst? ja [  ] nej [  ] 

 

 Om nej på denna fråga, men ja på fråga 6 – gå till fråga 10, annars fråga 11. 

 

 Om ja, hade personalen något att säga till om ang. valet av möbler? ja [  ] nej [  ] 

  

 Varför/varför inte? 

 

 Hade de boende något att säga till om ang. valet av möbler? ja [  ] nej [  ] 

 

 Varför/varför inte? 

 

9) Var möblerna som köptes de möbler du ville ha?   ja [  ] nej [  ] 

 

 Om nej, varför inte? 

 

 

10) Köptes det in några möbler under din tidigare tjänst?  ja [  ] nej [  ] 

 

 Om ja, hade du något att säga till om vid valet av möbler? ja [  ] nej [  ] 

 

 Hade de boende något att säga till om?   ja [  ] nej [  ] 
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11) Hur skulle du beskriva de boendes möbler som finns på din arbetsplats idag vad gäller material, 

färg, form, dynor, karmar etc.? 

 

 

12) Var är möblerna för de boende införskaffade? 

 

  

 Varför valdes just denna leverantör/dessa leverantörer? 

 

 

13) Vad tycker du utseendemässigt om de boendes möbler (material, färg, form)? 

 

 

 Vad ger dem dig för intryck? 

 

 

Varför skulle du kunna tänka dig/inte kunna tänka dig att ha dessa möbler i ditt eget 

hem? 

 

 

Vad tycker de boende utseendemässigt om möblerna enligt din uppfattning? 

 

 

 Vad tycker övrig personal om möblernas utseende enligt din uppfattning? 

 

 

  

Vad skulle du vilja ändra på om du hade möjlighet? 

 

 

14) Vad tycker du funktionsmässigt om de boendes möbler? 

 

 

 

 Vilka problem har personal och boende stött på vad gäller möblerna? 

 

 

15) Saknar du något/någon möbel i de sortiment som erbjuds idag? 

 

 

16) Får du broschyrer och information från tillverkare, angående deras nyheter och sortiment av 

äldreanpassade möbler? 

 

Om nej, skulle du vilja ha det? 
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Bilaga 4. Konkurrenttabell 
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Referenser till Bilaga 4 
 

Albin i Hyssna (2007) Tillgänglig på Internet: http://www.albinihyssna.se/ 

[Hämtad 2007-05-11] 

 

NC-Möbler (2007) Tillgänglig på Internet: www.ncmobler.se [Hämtad: 2007-05-10] 

 

Skandiform (2007) Tillgänglig på Internet: www.skandiform.se [Hämtad: 2007-11-05] 

 

Stolab (2007) Tillgänglig på internet: www.stolab.se [Hämtad: 2007-11-05] 
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Bilaga 5. Konkurrenter till Lundbergs Möbler 
 

 
 

Tillverkar: Kvalitetsmöbler för service- och offentlig miljö.  

Möbeltyper: Stolar, fåtöljer, soffor, bord och bänk/möbelkonstruktioner. 

Seniorprofil: Ingen uttalad seniorprofil på hemsidan. 

Försäljning: Genom en rad återförsäljare i flertalet svenska städer samt och de har även agenter i 

Belgien, Danmark, Tyskland, Finland, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, USA och Österrike. 

Träslag: De flesta möbler tillverkas i träslagen björk eller bok men även ek finns hos att välja hos vissa 

av möblerna.  

Övrig information: Knapphändig information om företagsprofil på hemsidan.  De är miljöcertifierade.  

Bilden nedan visare ett möbelexempel i form av stolen ”Järven” som är klädd i sits och rygg, 

tillverkad i bok, är staplingsbar, går att få med kopplingsbart armstöd samt notfack som bilderna 

nedan visar. 
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Tillverkar: De formger och tillverkar möbler för offentlig miljö och hemmiljö. 

Möbeltyper: Stolar, bord, soffor, fåtöljer, förvaringsmöbler samt övrigt till exempel speglar, galgar, 

klädhängare mm. 

Seniorprofil: Ingen uttalad seniorprofil på hemsidan. 

Försäljning: De säljer sina möbler i hos möbelaffärer och andra återförsäljare i Sverige och Norge. 

Träslag: De tillverkar många möbler i ljust trä som björk men erbjuder även olika betslösningar (se 

nedan) för att sätta färg på möblerna.  

 
Övrig information: 17 stycken anställda formgivare. De tillverkar funktionella kvalitetsmöbler sedan 

50 år tillbaka och låter varje år nya talangfulla unga formgivare bidra med nya möbler. De har ett 

stort miljöengagemang. De nämner inget om särskild seniorprofil på hemsidan men en del av deras 

sortiment passar bra för seniorer. Nedan syns ett exempel i form av pelarbordet ”248 Gustav”. Det är 

100 cm brett, 140 cm långt och 73 cm högt. Materialet är massiv björk. En iläggsskiva á 50 cm ingår 

som standard och det går även att komplettera med ytterligare en till tre iläggsskivor. Bordet kan 

även fås med 4 cm förhöjning. Bordet kan fås i de olika standardbetsfärgerna. 
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Tillverkar: Företaget tillverkar möbler för kontor och offentlig miljö. 

Möbeltyper: 

Seniorprofil: De har en speciell serie kallad ”Care” som är mer senioranpassad.  I denna serie har de 

flesta stolar hjul på de främsta benen för enklare in- och utskjutning . I denna serie är de flesta 

möbler tillverkade i björk. 

Försäljning: I Sverige finns återförsäljare i hela landet och de har ”showrooms” i Stockholm, 

Göteborg och Oslo. De exporterar även över hela världen.  De har återförsäljare i Australien, Belgien, 

Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Nederländerna, Island, Italien, Japan, Kanada, 

Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern 

samt USA. 

Träslag: I deras Care-serie är möblerna tillverkade av björk men många av möblerna är även 

tillverkade med stålkarmar. 

Övrig information: Huvudkontoret ligger i Vinslöv och företaget har funnits i 40 år. De har tjugofem 

anställda i organisationen. Nedan syns ett exempel i form av stolen ”Cleo” som är en stapelbar 

karmstol med hög rygg och hjul. Stativet finns i krom eller silverlack, tyget är avtagbart och det går 

även att beställa sittunderklädsel med gummiväv. Nedan syns även tillhörande bord inom samma 

serie med vit kompaktlaminerad björkfaner, ben i krom eller silverlackerad metall. De är alla 55 cm 

höga och ingen information angående justerbar höjd ges. 
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Tillverkar: Stolar, pallar, bänkar, bord, förvarings-/hallmöbler, fåtöljer, soffor samt sovrumsmöbler. 

Möbeltyper: De tillverkar stolar, pallar, bänkar, bord, fåtöljer, soffor, förvaringsmöbler samt 

sovrumsmöbler. 

Seniorprofil: Ingen tydlig profil/framhävning av vissa av möblerna på hemsidan. 

Försäljning: Försäljningen av möblerna sker hos olika återförsäljare i Sverige och Norge. 

Träslag: Tillverkar enbart möbler i massiv björk som de tydligt profilerar på hemsidan men erbjuder 

nedanstående olika bets respektive lack/olja för att variera utseendet.   

  
 

 

 

Övrig information: Företaget grundades 1907 och ligger än idag i Smålandsstenar. De har som måtto 

att formge sina möbler med en medveten enkelhet för att de ska kunna passa in i många miljöer utan 

att vara för dominanta. De färdigmonterar alla sina möbler. Alla fåtöljer och soffor har avtagbar och 

tvättbar klädsel.. Önskar man en annan färg går det bra att köpa ett eget tyg för montering på den 

valda möbeln. Nedan syns ett av deras basbord kallat ”Björka” med generöst utrymme tack vare 

benens placering centrerade under bordsskivan.  
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Tillverkar: Möbler med form och funktion för den offentliga sektorn. 

Möbeltyper: I seniorserien har de stolar, sittmöbler samt bord. 

Seniorprofil: I deras kollektion ”Helsemøbler” erbjuds ett senioranpassat sortiment där ett av borden 

bland annat är höj- och sänkbart 

Försäljning: Är ledande för tillverkning av offentliga möbler i Norge.  De exporterar även en del av 

sina möbler till Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Japan, Storbritannien samt Island. 

Träslag: De tillverkar de flesta möblerna i björk, 

bok eller betsat i deras 

standardbetsfärger, nedan: 

 

Övrig information: Helland profilerar sig tydligt som en tillverkare som sätter det estetiska värdet av 

möbler för den offentliga miljön högt och strävar mot att producera designmässigt tilltalande möbler 

för den goda stämningens skull. Nedan visas ”Bo” höj- och sänkbart bord som har benen centrerade 

för ökat utrymme för benen samt för att ge plats åt rullstolar. Bordet kan med hjälp av veven 

undertill varieras mellan 68,5 och 80 cm.  
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Referenser till bilaga 5 
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Bilaga 6. Hållfasthetsberäkningar på domkraftsprincip 
 
Innan tillverkning av stolens höj- och sänkanordning utfördes följande hållfasthetsberäkningar för att 

få en uppfattning  om de dimensioner som antagits på stolens höj- och sänkanordning verkligen 

klarar en person på 150 kg.  

 

Följande mått kommer även att användas i beräkningarna: 

 

- konstruktionens bredd: 350 mm 

- hela konstruktionens höjd då sitsen är i sitt lägsta läge: 68 mm  

- hela konstruktionens höjd då  sitsen är i sitt högsta läge: 128 mm  

- kraften F som angriper konstruktionen är 1500 N (150 kg) 

 

Nedanstående figur visar hur de olika delarna i beräkningarna benämns. 
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Nedanstående figur visar den frilagda höj- och sänkfunktionen. Kraften F kommer från då en person 

sätter sig på stolen.  Vinkeln a är vinkeln mellan stavarna och det horisontala planet.   

 

 
 

Stavens längd beräknas med hjälp av trigonometri 

                              

 
 

Pythagoras sats ger:  

X=   

X   
 

Vinkeln a min, (då sitsen är längst ned) beräknas 

 

 

 
 

a min = cos  

a min ≈ 11° 
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Vinkeln a max, (då sitsen är högst upp) beräknas 

                        

 
 

X=   -  

X ≈ 333 

a max = cos  

a max ≈ 21°  

 

Beräkning  av stavarnas dimensioner  

Här används 375 N som kraft på varje stav då den maximala kraften på 1500 N (150 kg) i de här 

beräkningarna är jämnt fördelad på de fyra stavarna. Nedanstående figurer visar friläggningen av en 

stav respektive tillhörande krafttriangel. I krafttriangeln används beteckningarna T, F samt S för att 

kunna skilja dem åt vid uträkningen av kraft F och kraft T.                 
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Vinkeln β = 90 – a min/a max 

De två krafterna är:  

F= S • sin β 

T = S • cos β 

 

 (F utesluts då denna kraft aldrig angriper stången). 

Då det inte är känt om kraften som angriper stången är större i maximiläget eller i minimiläget räknas 

kraften ut för båda lägena. 

 

Kraften som angriper stavarna då sitsen är i sitt lägsta läge beräknas 

 

β = 90 - a min 

β = 90 -11 

β = 79° 

T = 375 • cos 79  

T ≈ 72 N 

 

Kraften som angriper stavarna då sitsen är i sitt högsta läge beräknas  

 

β = 90 – a max 

β = 90 –21 

β = 69° 

T = 375 • cos 69  

T ≈ 134 N 

 

 Av de senaste beräkningarna syns att påfrestningarna är större för stavarna då sitsen är i högsta 

läget (ty 134 N > 72 N ), maxläget. Därför används T ≈ 134 i kommande beräkningar. 
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Uträkning av  gränsvärdet för spänningen i stavarna 

 =  

r =              I =  
 

r =  

r ≈ 1.44mm 

 =     ( E för kolstål SS – 141312–00) 

 = •  
≈ 33, 4 Mpa 

 

Uträkning av spänningen i stavarna då lasten är 150 kg i det mest kritiska läget  ( då T ≈134 N)   

 

 = = = 2.68 Mpa 

 

 

Ovanstående beräkning visar att om stavarna har dimensionen 5 •10 mm håller konstruktionen för 

att den verkliga spänningen understiger den maximala med en säkerhetsfaktor (N) på cirka (33,4 / 

5,97) ≈ 12. Den verkliga spänningen som  uppkommer då en person på 150 kg sätter sig på stolen är 

alltså en tolftedel av den spänning som höj- och sänkfunktionen beräknats klara av.  

Med en säkerhetsfaktor på 12 menas då att stolen håller för 12 gånger den belastning som den 

egentligen är konstruerad att hålla för. Att ha en så pass hög säkerhetsfaktor kan i detta  fallet vara 

bra då lasten inte alltid kommer jämnt uppifrån (till exempel om någon sätter sig på yttersta kanten 

av stolen). 

Om stavarna har dimensionen  5 •10 mm  bör de därför hålla  för en last av 150 kg (med en 

säkerhetsfaktor på 12).  Utifrån detta fungerar det alltså att använda detta mått eller något tunnare 

beroende på hur hög säkerhetsfaktor som eftersträvas. I det här examensarbetet har en 

säkerhetsfaktor på 12 antagits som godtagbart. 
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Bilaga 7. Ritningar på domkraftsprincip 
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Bilaga 8. Ergonomidata  
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