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Sammanfattning 
Denna rapport har skrivits i samband med ett examensarbete i integrerad 
produktutveckling. Rapporten genomfördes under den avslutande kursen på 
designingenjörsprogrammet vid högskolan i Skövde 2008 i samarbete med företaget 
Lundbergs Möbler AB i Tibro.  
Rapporten redogör för designprocessen där en lösning för att integrera företagets 
iläggsskivor tas fram för deras matbord. Rapporten skildrar projektets olika delar från 
förstudie till slutligt koncept. 
Projektets inledande förstudie påvisade framförallt hur konkurrenternas 
lösningsprinciper ser ut, hur hanteringen av dagens iläggsskiva ser ut och dess 
hanteringsproblem samt ergonomin kring hanteringen av iläggsskivan. Det som 
framkom i förstudien låg därefter som beslutsunderlag för den fortsatta 
produktutvecklingen. Dessa områden gav en klarhet i om projektet var genomförbart 
och vidare vilka fysiska begränsningar och möjligheter projektet hade inför det 
fortsatta produktutvecklingsarbetet. 
Med den nya kunskapen bakom sig inleddes idégenereringsfasen. Här användes flera 
olika idégenereringsmetoder för att generera en mängd nya idéer. Idéerna utvecklades 
sedan för att därefter resultera i tre olika koncept. Förslagen pressenterades därefter 
för företaget som gick igenom koncepten och beslutade vilket koncept vi skulle arbeta 
vidare med. Efter företagets val använde vi oss av konceptvalsmatriser i den fortsatta 
produktutvecklingen för att nå fram till den bästa slutprodukten. 
Till sist framställdes en CAD-modell av det slutgiltiga konceptet och en teknisk 
prototyp tillverkad utefter denna modell. Prototypen gav en uppfattning om hur väl 
mekaniken hos konceptet fungerade. 



 

Abstract 
This report covers the result of a final thesis in Product Design Engineering, in partial 
fulfillment of the Product Design Engineering program held at the University of 
Skövde. This report describes a project that was carried out in conjunction with 
Lundbergs Möbler in Tibro. 
The objective of the report is to convey the design process of integrating a table leaf 
into a Lundbergs dining table. The report will also present the product as it goes 
through the whole design process from idea, materializing in a prototype and 
concluding to a final concept/product.  
A pre study displays an overall view of product handling and current market solutions 
of today’s table leaves, where handling issues and ergonomics of table leaf usage is 
illuminated. The information from the pre study has determined the feasibility of the 
project and has also been utilized as a foundation for a project specification upon 
which further product development can commence.  
With the information from the pre study as a foundation, the idea generation phase 
could begin. Different creativity methods are used to bring forth several innovatory 
ideas that can be utilized in improving the product. These ideas were improved on and 
evaluated to result in three different concepts. These concepts were then presented to 
Lundbergs Möbler who went through them and decided which concept to go forward 
with. Conceptual matrices were then used to steer further development of the product. 
When the concept was developed to satisfaction a CAD-model and a physical 
prototype has been built from the specifications and measurements from the CAD 
program. The prototype demonstrated the function of the mechanism that had resulted 
from the project. The prototype that resulted from integrating a table leaf in a dining 
table gave a functional mechanism that could be taken into production. 



 

Förord 
Efter en lång tid som kantats av hårt arbete från tidiga morgnar till sena nätter har vi 
nu nått slutet och har äntligen fullföljt projektet. Vi vill ge ett speciellt tack till 
nedanstående parter som hjälpt oss genom vårt examensarbete. Utan er hade det inte 
varit vad det är idag. 

Tack Till… 

Lundbergs Möbler AB, Tibro med personal. 
Speciellt vår industrihandledare Peter Reit. 

Lennart Ljungberg – vår huvudhandledare vid Högskolan i Skövde. 
Viktor Hjort af Ornäs – vår handledare vid Högskolan i Skövde. 

Eiler Karlsson – för hjälp med prototypbygget. 
Per-Olov Olsson – för hjälp med tillverkning av komponenter till prototypen. 

Lundell & Zetterberg AB, Hjo – för hjälp med beslag. 
Designingenjörer – studenter vid Högskolan i Skövde. 

Deltagare medverkande vid användarstudien – för er medverkan som gjorde det 
möjligt att genomföra användarstudien. 



 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund till projektet ................................................................................ 1 
1.2 Uppdraget .................................................................................................... 1 
1.3 Projektet ...................................................................................................... 2 
1.4 Tillvägagångssätt ......................................................................................... 2 
1.5 Vision .......................................................................................................... 3 

2 Förstudie ................................................................................................. 4 
2.1 Förstudiens syfte ......................................................................................... 4 
2.2 Tillvägagångssätt ......................................................................................... 4 
2.3 Lundberg Möblers sortiment ....................................................................... 5 

2.3.1 Resultat av Lundbergs Möblers sortiment ............................................... 5 
2.4 Konkurrensstudie ........................................................................................ 6 

2.4.1 Resultat av Konkurrensstudie .................................................................. 7 
2.5 Kontext ........................................................................................................ 9 

2.5.1 Resultat av Kontext ................................................................................. 9 
2.6 Användarstudie .......................................................................................... 10 

2.6.1 Genomförande av användarstudien ....................................................... 10 
2.6.2 Resultat av Användarstudie ................................................................... 11 

2.7 Målgrupp och Personas ............................................................................. 15 
2.7.1 Resultat av Personas och Målgrupp ....................................................... 16 

2.8 Ergonomi ................................................................................................... 16 
2.8.1 Resultat från Ergonomin ........................................................................ 17 

2.9 Utvärdering av förstudien .......................................................................... 19 

3 Problemformulering ............................................................................ 20 
3.1 ”Designbrief” ............................................................................................ 20 
3.2 Kravträd ..................................................................................................... 21 
3.3 Designspecifikation ................................................................................... 22 

4 Konceptuell utveckling ........................................................................ 23 
4.1 Idégenerering ............................................................................................. 23 

4.1.1 Idégenereringsmetoder .......................................................................... 23 
4.1.2 Utvärderingsmetoder ............................................................................. 25 

4.2 Resultat av idégenereringen ...................................................................... 25 
4.3 Utvärdering av idégenereringen ................................................................ 26 

5 Koncept på lösningsprinciper ............................................................. 28 
5.1 Koncept 1 .................................................................................................. 28 
5.2 Koncept 2 .................................................................................................. 29 
5.3 Gemensamt för koncepten ......................................................................... 31 
5.4 Hur koncepten förhåller sig till målgruppen ............................................. 32 
5.5 Konceptval ................................................................................................ 33 

6 Vidareutveckling av konceptet ........................................................... 34 
6.1 Fjädersystem .............................................................................................. 34 

6.1.1 Koncept “Nedtryckning” ....................................................................... 34 
6.1.2 Koncept “dragfjäder” ............................................................................. 35 
6.1.3 Koncept “gasfjäder” .............................................................................. 36 
6.1.4 Konceptval ............................................................................................. 37 

6.2 Låsningssystem ......................................................................................... 38 



 

6.2.1 Koncept “spår” ...................................................................................... 38 
6.2.2 Koncept “fjäderlås” ............................................................................... 39 
6.2.3 Koncept “hasp” ...................................................................................... 40 
6.2.4 Konceptval ............................................................................................. 42 

6.3 Resulterande koncept ................................................................................ 42 

7 Materialstudie ....................................................................................... 44 
7.1 Hållfasthet ................................................................................................. 44 
7.2 Material ..................................................................................................... 45 
7.3 Beslag ........................................................................................................ 47 
7.4 Resultat av materialstudien ....................................................................... 48 

8 Slutligt helhetskoncept ......................................................................... 50 
8.1 CAD .......................................................................................................... 50 
8.2 Prototyp ..................................................................................................... 53 

8.2.1 Utvärdering av prototypen ..................................................................... 59 
8.2.2 Hanteringen av den nya konstruktionen gentemot hanteringen av 
den befintliga iläggsskivan ........................................................................................ 59 

9 Överlämnandet ..................................................................................... 61 

10 Reflektioner .......................................................................................... 62 
10.1 Upplägg och arbetsgång ............................................................................ 62 
10.2 Resultatet ................................................................................................... 63 
10.3 Samarbetet med företaget .......................................................................... 64 
10.4 Framtidsutsikter ......................................................................................... 64 

11 Referenser ............................................................................................. 65 

12 Bilageförteckning ................................................................................. 68 

 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

 

Johan dos Santos Cardoso Olsson & Marie Karlsson 2008-02-26 

1 

1 Introduktion 
Denna rapport visar designförloppet av en produkt från idé till färdig produkt. 
Produkten som utvecklats är ett matbord där uppdragsgivarna till projektet är 
Lundbergs Möbler i Tibro (se bilaga 1). Projektet går ut på att integrera en iläggsskiva 
i ett matbord på ett sådant sätt att den kan appliceras till Lundbergs Möblers befintliga 
sortiment utan att på något sätt förta utseendet på matbordet. 

1.1 Bakgrund till projektet 
Bord med iläggsskivor har funnits i mer än hundra år. Men även om dessa bord 
fortfarande finns och eftertraktas på marknaden idag har utvecklingen inte underlättat 
hanteringen av iläggsskivan. I klassiska bord med iläggsskivor är iläggsskivan en 
separat del till bordet, vilket innebär ett störande moment vid hanteringen av bordet. 
Detta för att iläggsskivan ofta placeras på en annan plats än bordet t.ex. i källaren eller 
garderoben. Att iläggsskivan ligger på en annan plats än bordet kan leda till att träet i 
iläggsskivan skadas eller deformeras på grund av ändringar i luftfuktighet eller värme 
om den t.ex. sätts vid ett element. Ett annat problem är att iläggsskivan kan upplevas 
som tung av vissa, detta på grund av dess storlek och vikt, vilket gör hanteringen 
klumpig. Detta kan t.ex. leda till repor i träet, men lika väl kan användaren skada 
ryggen, speciellt då användaren utför felaktigt lyft.  

Problem 
För att förlänga Lundbergs möblers bord dras bordshalvorna isär, på så sätt 
uppenbaras en spalt där iläggsskivan sedan placeras. Iläggsskivan upplevs som nyss 
nämnts av vissa användare som tung och svårhanterlig. Detta kan leda till olyckor för 
dem som har svårigheter med att hantera iläggsskivan på ett kontrollerat sätt, olyckor 
som att man ofrivilligt repar iläggsskivan eller andra bordsytor. Det uppstår även en 
ökad klämrisk. 
Det finns alltså flera problem med att ha iläggsskivan som en separat enhet till bordet. 
Dessa problem skulle kunna minimeras om skivan kunde integreras med bordet så att 
alla komponenter finns i samma enhet. 

1.2 Uppdraget 
Uppdraget till projektet går ut på att ta fram ett lösningsförslag där en iläggsskiva 
integreras med ett befintligt matbord ur Lundbergs Möblers sortiment. Idén att ha 
iläggsskivan och bordet på samma plats är att underlätta momentet då man skall lägga 
i och plocka bort iläggsskivan. Handlingen skall kunna utföras av en person, på ett 
säkert sätt och utan större kroppslig ansträngning. Lösningen skall vara stabil, hållfast 
och får inte förta designen på bordet. Lösningsförslaget skall även passa ihop med 
Lundbergs Möblers befintliga sortiment. 

Avgränsningar för iläggsskivan: 
• Iläggsskivan skall integreras med bordet  
• Den skall vara lätt att hantera 
• Den skall kunna hanteras av en person 
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• Den skall väga under 6 kg 
• Konstruktionen skall inte förta designen på bordet  
• Passa ihop med Lundbergs befintliga sortiment 

1.3 Projektet 
Projektet är ett examensarbete på kandidatnivå med huvudämnet integrerad 
produktutveckling och omfattar 22.5 högskolepoäng. Detta examensarbete utförs vid 
Högskolan i Skövde för designingenjörsprogrammet. Utbildningen är inriktad mot 
design och produktutveckling på konceptuell nivå.  
Syftet med examensarbetet är att man med de teoretiska kunskaper, praktisk och 
analytisk förmågan som man tagit till sig under utbildningens gång självständigt skall 
tillämpa dessa i utbildningens avslutande moment. Man ges möjligheten att få 
utveckla det kritiska tänkandet och träna sin förmåga att självständigt identifiera, 
analysera och lösa problem av utvecklings- och forskningskaraktär.  
Detta examensarbete sker i samarbete med Lundbergs Möbler AB. Ett företag i Tibro 
som tillverkar möbler och är uppdragsgivare till projektet.  
Företaget har under de senaste 10 åren förnyat sitt sortiment i form och funktion, där 
de producerar klassiska och moderna skandinaviska produkter för matplatsen. Med 
design och produktutveckling i åtanke stävar företaget att skapa dagens och 
morgondagens funktionella matplatser. Vidare information om företaget kan beskådas 
i bilaga 1. 
Arbetet som ska utföras kommer främst ge en helhetssyn på produktens funktionalitet, 
upplevelser den framhäver och dess användbarhet samtidigt som fokus ligger på 
användaren, vilket utvecklingen sker utifrån. 

1.4 Tillvägagångssätt 
I den inledande fasen har en förundersökning utförts där den befintliga marknaden har 
undersöks, målgruppen vi riktar oss mot fastställts och en användar- och 
materialstudie har utförts. Resultaten av förundersökningen visar var designproblemen 
finns, hur marknaden ser ut och ger en inblick i material vilka är relevanta för 
konstruktionen. Under denna undersökning kommer olika datainsamlingsmetoder 
användas. Insamlingsmetoder som observationer, videodokumentering och 
datainsamling. 
Efter den inledande fasen kommer den konceptuella utvecklingsfasen ta vid. 
Utvecklingen under denna fas sker i samspel med den information förundersökningen 
förser oss med, samt med information från ett antal olika stimulimetoder, t.ex. 6-3-5 
metoden och brainstorming. Dessa är bra då de stimulerade till ett kreativare tänkande 
och är en bidragande faktor till nytänkande och spännande lösningar kommer ofta 
fram med hjälp av dessa metoder. Alla lösningar kommer därefter utvärderas för att 
därefter resultera i ett antal koncept. Dessa koncept utvärderas i sin tur ytterligare för 
att i slutändan resultera i ett vinnande koncept. 
När konceptets konstruktion och utformning bestämts inleds projektets fas där 
framställning av produkten tar fart. CAD-modeller tas fram och en teknisk prototyp 
framställs för realisering och en slututvärdering av konceptet.  
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Slutfasen i detta arbete är att förbereda och genomföra en presentation av det 
genomförda arbetet bestående av renderat material, grafiskt material och övrigt 
relevant material.  

1.5 Vision 
Då detta var den sista och mest betydelsefulla kursen i utbildningen fanns en vilja att 
nu avsluta starkt. Vi hade en ambition att ta fram en produkt som i slutändan skulle 
kunna tas ut i produktion. En produkt som uppskattas av såväl användaren som 
tillverkaren. 
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2 Förstudie 
Detta avsnitt tar upp och behandlar områden som är viktiga för det kommande 
produktutvecklingsarbetet, områden som t.ex. konkurrens- och användarstudie men 
även ergonomin kring iläggsskivan. Dessa områden har undersökts för att ge en större 
kunskap om produkten och ge stöd till kommande beslut under designprocessen. När 
kunskapen anses vara tillräcklig påbörjas den efterföljande idégenereringen. 
Resultaten som förstudien genererar kommer att användas i den kravspecifikation som 
ligger till grund och styr det fortsatta arbetet genom hela projektet. 

2.1 Förstudiens syfte 
För att lyckas genomföra produktutvecklingsprocess på ett bra sätt är det viktigt att 
förstudien genomförs väl. Förutsättningen för att nå ett bra och unikt resultat ökar 
avsevärt med en väl utförd förstudie.  
I början av en produktutvecklingsprocess är själva problemet inte speciellt 
väldefinierat, det är också därför viktigt att genomföra en bra förstudie för att få en 
uppfattning om vad det är man vill uppnå, vad själva problemet består i och vad som 
behöver genomföras för att uppnå ett lyckat resultat. 
Syftet med förstudien är att skapa en bild av de olika aktiviteter matbord med 
inläggsskiva stödjer. Detta innefattar förståelsen av de problem som uppstår vid 
hanteringen av Lundbergs Möblers befintliga iläggsskiva av den typ där iläggsskivan 
placeras i mitten. Studien tar även upp och kartlägger målgruppen matbordet inriktar 
sig mot, befintliga lösningsprinciper, befintliga produkter i Lundbergs sortiment, 
konkurrerande produkter på marknaden och hur den fysiska miljön som matbordet 
befinner sig i ser ut. 

Målsättning med förstudien 
Med denna förstudie skall dessa mål angående Lundbergs Möblers matbord med 
iläggsskiva erhållas: 

• En realistisk bild av den fysiska miljön där deras matbord används. 
• Hur användarmålgruppen ser ut? 
• Vilka moment användaren genomgår vid hantering av dessa matbord. 
• Vilka produkter som finns ute på marknaden och befintliga lösningsprinciper? 
• Resultat som kommer fram i denna undersökning kommer att fungera som ett 

underlag och stöd till beslut som fattas under det fortsatta 
produktutvecklingsarbetet. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Förstudien inleddes med att identifiera befintliga lösningarna på matbord med 
iläggsskivor som Lundbergs Möbler har i sitt sortiment, därefter undersöka och 
kartlägga marknaden för att ta reda på vilka befintliga lösningsprinciper och produkter 
konkurrenterna har ute på marknaden. Konkurrensundersökningen utfördes genom 
informationssökningar på Internet, i böcker samt genom besök hos olika 
möbelåterförsäljare i Skövde och Tibro, t.ex. Mio, Em och IKEA. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

 

Johan dos Santos Cardoso Olsson & Marie Karlsson 2008-02-26 

5 

Efter den inledande fasen undersöktes hur produktens fysiska miljö ser ut och i vilka 
sammanhang matbordet används, för att få en uppfattning om vad matbord  
påverkas av. 
Med en klarare inblick i den befintliga marknaden påbörjades en användarstudie. I 
användarstudien analyseras användaren för att ta reda på hur användaren förhåller sig 
till produkten. Denna studie dokumenterades i form av videomaterial. 
Användarstudien startade med en användarstudie där användarna fick försätta sig i ett 
scenario där de skulle expandera och slutligen förminska ett bord. Användaren 
iakttogs för att ge en bild av de moment som behövde utföras vid i och uttagande av 
iläggsskivan, hur de utförde dessa moment och vilka problem som uppstod vid 
hanteringen. 
När respektive användare utfört de moment som krävdes under studien tilldelades de 
en enkät där de fick svara på relevanta frågor för undersökningen, där användarens 
upplevda problem var den viktigaste frågan (se bilaga 2). 
När vi hade klart för oss hur användarna hanterade företagets befintliga iläggsskiva 
och vilka de övergripande hanteringsproblemen var skapades ett antal personas som vi 
ville utveckla produkten och underlätta hanteringen för, utförligare information om 
personas finns att läsa i avsnitt 2.7. 
Därefter undersöktes användaren vidare för att få en överskådlig bild på målgruppens 
behov och krav på produkten. Detta genomfördes genom att analysera de moment 
som utförs i användarundersökningen. 
Slutligen undersöktes ergonomin där en simulering utfördes för att undersöka de 
svenska användarnas användning av Lundbergs Möblers matbord med tillhörande 
iläggsskiva avseende dess ergonomi. 

2.3 Lundberg Möblers sortiment 
Med guidning av industrihandledaren Peter Reit studerade vi företagets sortiment på 
plats hos Lundbergs Möbler. Vi undersökte vid detta tillfälle vilka lösningsprinciper 
de olika borden är konstruerade enligt, samt de olika stilar och utföranden de har. 
Utifrån detta fick vi en bild av företagets sortiment och vad de ville erbjuda deras 
kunder design/stil- och konstruktionsmässigt (se bilaga 3). 

2.3.1 Resultat av Lundbergs Möblers sortiment 
Idag har Lundbergs Möbler tre olika serier i deras sortiment, Franklin, Staven & 
Tradition och Wilma, alla med olika stilar och utförande (se bilaga 3).  
Matborden i dessa serier är av princip 1 och 3 som precenterades i föregående avsnitt 
(se figur 1).  
Utöver matbord tillverkar företaget även kringprodukter som t.ex. skåp och skänkar. 
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Figur 1. Franklin, Matbord med internationell stil (Lundbergs Möbler, 2007). 

Serier
Franklin-serien är ett modernt, tillgängligt sortiment med enkla och rena linjer i dess 
design. Denna serie erbjuder produkter i ek, björk och valnöt vilket bidrar till en 
skandinavisk stil med internationella influenser (Lundbergs Möbler, 2007). 
Staven & Tradition skall reflektera en jordnära, solid möbelserie med inslag av 
moderna material och formelement. Designen är sprungen ur det svenska 
bondesamhälle där trasmattor, vedspis och plankgolv präglar inredningen. Denna serie 
erbjuder produkter i ek eller valnöt och kan fås i utförande med färgerna oljad ek, 
vitmålad och coffee-färg (Lundbergs Möbler, 2007). 
Wilma skall spegla en romantisk serie vilket är ett bra exempel på hur tidlös design 
och formkänsla förenats och anpassats till samtidens krav, genom gediget hantverk 
och möbelkunnande. Karaktären i möblerna är hämtad från förra århundradet. Denna 
serie erbjuder produkter i ek eller björk, vilka kan fås i utföranden med handmålade 
färger. Dessa färger är spovad eller laserad vit, honungsbets och kastanjbets 
(Lundbergs Möbler, 2007).  

2.4 Konkurrensstudie 
När en ny produkt skall tas fram är det viktigt att man först vet vilken målgrupp man 
ska skapa produkten för. Vet man hur målgruppen ser ut, vad den har för krav och 
behov ökar chansen att slutprodukt blir lyckad. 
Vid utveckling av en ny produkt bör produktutvecklingsprocessen alltid inledas med 
en marknadsanalys för att samla information, vilken kommer att utgöra grunden i 
utvecklings arbetet. 
Med marknadsanalysen erhölls en överskådlig bild på den befintliga marknaden och 
de olika lösningsprinciper den innefattar. Utifrån detta kunde en kravspecifikation 
fastställas vilket arbetet sedan utarbetas efter. 

Produkter på marknaden 
”I slaget om marknaden gäller det att välja rätt strategi och taktik. Ju mer man vet 
om konkurrenterna desto större är möjligheterna att kunna utmanövrera dem” 
(Expovera, 2006).  
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För att identifiera de produkter som finns ute på marknaden besökte vi de största 
återförsäljarna i Tidaholm- och Skövdeområdet. Informationssökning utfördes 
därefter på Internet där sortimenten hos de stora möbelåterförsäljarna i Sverige 
undersöktes. Återförsäljarnas hemsidor granskades varpå ett större, snabbare och 
globalare tillgång av information som var relevant och av värde för vår förstudie 
erhölls. I detta fall var detta olika typer av bord med iläggsskiva, där 
konstruktionsprincipen var av främsta intresse. 

Befintliga lösningsprinciper 
För att det ska vara möjligt att i slutändan av detta produktutvecklingsarbete stå med 
en unik lösning var det relevant att identifiera vilka lösningsprinciper som marknaden 
hade att erbjuda konsumenterna i dagsläget.  
Identifieringen av de befintliga lösningsprinciperna utfördes samtidigt som vi 
undersökte vilka typer av produkter marknaden hade att erbjuda. Detta genomfördes 
vid de besök som gjordes hos olika återförsäljare och under informationssökningen på 
Internet. 
De lösningsprinciper som intresserade oss mest var sådana lösningar där bordet 
förlängs i mitten, i enighet med de direktiv vi fått från Lundbergs Möbler. 

2.4.1 Resultat av Konkurrensstudie 
Efter besöken hos möbelåterförsäljare i Skövdeområdet och därefter studerat vilket 
utbud av produkter Sveriges största återförsäljare hade att erbjuda via Internet 
framgick det att det fanns ett antal typiska konstruktionsprinciper för matbord med 
iläggsskiva för konsumenten ute på marknaden. Det fanns fem stycken genomgående 
principer som vi fann generella för deras matbord med iläggsskiva, t.ex. Drop leaf- 
och Butterfly-principen. Informationen gav oss en bild av vad konkurrenternas 
produkter hade att erbjuda, det vi hade att matcha.  

Princip 1. 
Denna lösningsprincip är en av de 
vanligaste lösningsprinciperna ute på 
marknaden där idén går ut på att man ska 
dra isär bordsskivan som är delad på 
mitten för att därefter placera iläggsskivan 
i den öppning som uppstår (se figur 2). 
 

Figur 2. Matbord med iläggsskiva i mitten. 
Princip 2. 
En lösningsprincip vilken är mindre vanlig 
hos tillverkarna är denna princip där två 
skivor är placerade under matbordsskivan 
vilka kan dras ut för att förlänga 
matbordet. Denna lösning finns det 
prototyper på hos Lundbergs Möbler. 
Principen kallas för Draw Leaf  
(se figur 3). 

Figur 3. Matbord med utdragbara skivor. 
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Princip 3. 
Den här lösningsprincipen som finns ute 
på marknaden går ut på att erbjuda ett 
tilläggsbord som kan hakas på bordet för 
att förlänga bordsskivan. (se figur 4). 
 

Figur 4. Matbord med tilläggsskiva. 
Princip 4. 
Denna lösningsprincip fungerar på så sätt 
att en tilläggsskiva har kopplas samman 
men bordsskivans ena kortsida. När 
tilläggsskivan inte används så hänger den 
jämte bordsbenen på ena sidan för att 
därefter vikas upp och låsas fast. Denna 
princip kallas Drop Leaf (se figur 5). 
 
 

Figur 5. Matbord av modellen ”Drop leaf”. 
Princip 5 
Denna lösningsprincip är mycket populärt 
inom trädgårdsbord och kallas för 
Butterfly. Bordet är konstruerat med en 
iläggsskiva som är delad och ledad i mitten 
av skivan, vilket gör det möjlig att vika 
ihop skivan. En av iläggsskivans sidor 
sitter fäst i en axel med bordet vilket gör 
en vridning möjlig. Iläggsskivan göms på 
detta sätt under matbordets skivor. Denna 
typ av bord har därmed integrerad 
iläggsskiva och gör principen också till vår 
främsta konkurrent (se figur 6). 

Figur 6. Matbord av principen ”Butterfly”. 
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2.5 Kontext 
För att ta reda på i vilket sammanhang matbord används, när bord behöver expanderas 
och hur omgivningen generellt sett ser ut, gjordes hembesök hos användare med 
matbord med iläggsskiva. På detta sätt skapade vi en bild av den fysiska miljön 
matbord med iläggsskiva används i, i vilka sammanhang iläggsskivan används och 
vad matbordet i sig används för (se figur 7). 

 
Figur 7. Exempel på hur den fysiska miljön skulle kunna se ut där Lundbergs Möblers matbord 
används. 

Aktiviteter produkten stödjer 
Den främsta aktiviteten matbord används för är att äta diverse måltider vid det. Några 
mindre vanliga aktiviteter är användning som avlastningsyta eller för att t.ex. baka på 
bordet. De senare aktiviteterna kan utsätta bordet för stora påfrestningar i form av 
tryckkrafter.  

2.5.1 Resultat av Kontext 
Lundbergs matbord är designade för att vara i köket eller i matsalen. Det är tillräckligt 
stabilt i konstruktionen för att förutom vara en matplats t.ex. även kunna användas till 
att studera vid och baka på. Lundbergs matbord kan enkelt förlängas och kan därför 
placeras i de flesta storlekar av köksutrymmen.  
Den fysiska miljön matbord befinner sig i visar efter jämföranden vid de olika 
hembesöken ha den gemensamma nämnaren att de är belägna och används i kökets 
närmiljö. En köksmiljö som för Lundbergs Möbler karaktäriseras av en hög standard 
(se figur 7 - 9).  
Iläggsskivan används vid tillfällen då fler än sex personer skall få plats runt 
matbordet. Dessa tillfällen kan t.ex. vara kalas, då det kommer folk på besök och ska 
avnjuta diverse måltider vid matbordet. 
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Figur 8. Matbord från Lundbergs Möbler i dess 
tilltänkta miljö (Lundbergs Möbler, 2007). 

 
Figur 9. Matbord från Lundbergs 
Möbler i dess tilltänkta miljö 
(Lundbergs Möbler, 2007). 

2.6 Användarstudie 
Genomförandet av användarstudien genomfördes för att granska hanteringen av 
Lundberg Möblers nuvarande iläggsskiva av princip 1 (se figur 1). Genom att granska 
användarna i deras handhavande av iläggsskivan kunde eventuella problem som 
uppstod vid hanteringen uppdagas och därmed belysa områden som kunde förbättras. 
Detta genomfördes för att öka förutsättningarna för en bättre slutprodukt. 

2.6.1 Genomförande av användarstudien 
Den största studien som genomfördes ägde rum hos Lundbergs Möbler i 
laboratorieform där åtta deltagare medverkade i undersökningen. Personerna som 
deltog i studien stämde väl överens med de önskemål vi hade på hur studiegruppen 
skulle se ut. Önskemålen var att deltagarna skulle vara minst medelålders och bestå av 
kvinnor och män med olika kroppsbyggnad, med en varians så nära 5:e percentilens 
kvinnor till 95:e percentilens män som möjligt, där percentilvärdena avser 
kroppslängd. Denna varians är bra att ha med i undersökningen, då erhålls 
extremanvändarna i största möjliga utsträckning för studien och visar hur hanteringen 
och upplevda problem skiljer sig från korta till långa människor. 
Den största anledningen till att främst en omfattande studie utfördes på företaget med 
anställda som deltagare var att vi hade en stor tidspress och kände att en omfattande 
studie där flertalet hembesök hos verkliga användare vilka stämmer in med de 
personas vi skapat skulle ta alldeles för lång tid att leta upp och utföra. En studie på 
företaget var mest praktisk och tidsbesparande med ett urval utav företagets anställda 
som deltagare. Det utfördes dock ett par undersökningar vid hembesök hos användare 
innan detta beslut fattades. 
Vid genomförandet av användarstudien fick de deltagande personerna sätta sig in i ett 
scenario. Deltagarna skulle därefter genomföra scenariot en och en åtskiljda för att 
inte deltagare skulle lära av tidigare deltagares misstag. På så sätt kunde vi granska 
deltagarnas beteendemönster dem emellan.  
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Scenariot gick ut på att deltagarna skulle förbereda matbordet inför ett kalas, i och 
med detta så behövde de förlänga matbordet för att alla gäster skulle få plats vid 
bordet och behövde därmed använda matbordets iläggsskiva. Vid festens slut förs 
inlägget tillbaka till dess förvaringsplats och till sist försluts bordet. 
Till studien användes ett matbord ur Lundbergs Möblers sortiment med tillhörande 
iläggsskiva. Skivan placerades ett tiotal meter från bordet. Därefter fick var och en av 
deltagarna sätta sig in i det uppmålade scenariot för att därefter utföra de nödvändiga 
handlingarna. 
Deltagarna i studien började en och en med att först dra ut bordet för att därefter 
hämta inlägget från dess förvaringsplats och därefter applicera det korrekt på sin plats 
i mitten av bordet. När bordet förlängts och det inte längre var nödvändigt med den 
extra ytan var det dags för respektive användare att plocka ur och lägga tillbaka 
inlägget vid dess förvaringsplats, för att slutligen gå tillbaka och skjuta ihop bordet. 
När dessa moment var utförda fick deltagarna slutligen fylla i en enkät där de skulle 
svara på ett antal frågor, t.ex. vilka problem de upplevde vid hanteringen av 
iläggsskivan (se bilaga 2). 

2.6.2 Resultat av Användarstudie 
Efter användarstudien utförts på företagets matbord av princip 1, vilket var den 
lösningsprincip vi fått i uppdrag att utveckla stod vi med ny kunskap. Studien gav 
insikt i det som är viktigast för det fortsatta utvecklingsarbetet, nämligen var de 
största problemområdena för den befintliga konstruktionen ligger. Med 
användarstudien fick vi även information om hur användaren upplevde hanteringen av 
den befintliga produkten, hur de olika momenten utfördes och de aktiviteter matbordet 
stödjer. 
För att identifiera problemområdena hos produkten studerades hur användarna 
agerade i deras hantering av Lundbergs Möblers nuvarande iläggsskiva då uppgiften 
att förlänga och förminska deras matbord genomfördes. Detta gav en uppfattning av 
vilka problem som uppstod för användaren vid hanteringen av produkten.  
Till slut sammanställdes den enkät som tidigare nämnts och tilldelats användarna, där 
de fick svara på ett antal frågor angående användarstudien. Denna enkät gav en bild 
av användarnas upplevda hanteringsproblem och tidigare erfarenheter (se bilaga 2), 
men även att åtta av tio användare från vår studie skulle föredra ett matbord med 
integrerad iläggsskiva framför den nuvarande principen Lundbergs Möbler använder 
sig av (se figur 10), detta är ett resultat som baseras på vår studie och är sannolikt inte 
generaliserbar. 
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Figur 10. Andelen användare från vår studie 
som skulle föredra matbord med integrerad 
iläggsskiva framför den nuvarande 
iläggsskivan Lundbergs Möbler använder sig 
av. 

Hanteringsförlopp 
Efter att ha utfört studien med hjälp av de olika användarna framkom ett typiskt 
mönster av hur användarna tog sig an hanteringen av förfarandet av iläggsskivan. 
Ett typiskt förfarande för att förlänga Lundbergs matbord börjar med att användaren 
drar ut ena delen av bordet genom att lätt böjd lyfta bordet något för att därefter föra 
ena bordshalvan mot sig så att en öppning större än iläggsskivans bredd uppstår. 
Därefter hämtar användaren iläggsskivan genom att vanligtvis lyfta skivan genom att 
greppa dess långsidor, men det förekommer även att användare greppar dess kortsidor 
varpå skivan förs till bordet rak i ryggen. Iläggsskivan läggs sedan försiktigt ned på de 
två skenorna som håller samman bordets två delar, vid denna manöver greppar 
användarna vanligtvis skivans långsidor nära kroppen samtidigt som kortsidan 
närmast marken stöttas med kroppen, med ett fåtal undantag.  
Trots den stöttande åtgärden uppstår här en stor belastning på ryggen, med ett förlopp 
som drar ut på tiden då användarna är försiktiga när de sätter ned iläggsskivan, främst 
för att undvika slag på skivans kanter.  
När iläggsskivan lagts på skenorna passar användarna in skivan med en av matbordets 
skivor, med hjälp av styrtapparna på bordskivan styrs iläggsskivan rätt och lägger sig i 
linje med bordsskivorna. Slutligen lyfter användarna bordet något böjd för att föra 
ihop de två bordshalvorna med iläggsskivan i mitten och sedan stå färdig med det 
önskade resultatet. 
Då användarna ska plocka ur iläggsskivan från matbordet börjar de med att dra isär 
bordshalvorna, likt hanteringen då de drar isär bordet för att applicera iläggsskivan, så 
att iläggsskivan frigörs. När iläggsskivan frigjorts lyfter användaren upp den genom 
att ta tag i dess kortsidor och stötta den mot höften för att därefter lyfta upp skivan. 
Därefter flyttar användaren iläggsskivan till dess förvaringsplats för att sedan komma 
tillbaka och lyfta ena änden av bordet med lätt böjd överkropp för att slutligen avsluta 
uppgiften med att föra ihop bordshalvorna till en sluten enhet. Hanteringsförloppet vid 

Andelen användare som föredrar ett matbord  
med integrerad iläggsskiva 

8 

2 

Ja 
nej 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

 

Johan dos Santos Cardoso Olsson & Marie Karlsson 2008-02-26 

13 

förlängning av Lundbergs Möblers befintliga matbord kan beskådas i figur 11 och 
hela förloppet i bilaga 4. 

 
Figur 11. Hanteringsförlopp vid förlängning av Lundbergs Möblers befintliga matbord. 

Observerade hanteringsproblem  
Nedan följer de hanteringsproblem som observerats vid den genomförda studien  
(se tabell 1 och figur 12). 
Användarna hade t.ex. problem att avgöra när de skjutit isär bordet tillräckligt. 
Vissa användare hade problem att hantera iläggsskivan på ett kontrollerat och 
ergonomiskt sätt p.g.a. dess tyngd och storlek. Med ergonomiskt i denna mening 
avses att dessa användare har svårt att t.ex. vara rak i ryggen vid lyft av Lundbergs 
Möblers nuvarande iläggsskiva, de utför således moment med en felaktig 
kroppshållning. Detta kan leda till skador hos användaren. En bra ergonomisk 
hantering är då inget kroppsslitage uppstår. 

Observerade hanteringsproblem 

Person 

Användaren 
hade problem 
med att lyfta 
iläggsskivan 

Användaren hade 
hanteringsproblem 

Användaren hade problem vid 
inpassning av iläggsskivan med 

matbordet 

1 Ja Ja Ja 

2 Nej Nej Ja 

3 Ja Ja Nej 

4 Ja Nej Nej 

5 Ja Nej Ja 

6 Ja Nej Nej 

7 Ja Ja Nej 

8 Ja Ja Ja 

9 Ja Nej Nej 

10 Ja Ja Ja 
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 Tabell 1. Observerade hanteringsproblem. 

 
Figur 12. Observerade hanteringsproblem. 

Användarens upplevda hanteringsproblem 
Vid studien upplevde åtta av tio användare problem vid hanteringen av den nuvarande 
iläggsskivan Lundbergs Möbler använder. Nedan följer specifika hanteringsproblem 
som användare upplevde under genomförandet av studien, information som framkom 
av den enkät användarna svarat på (se figur 13 - 14 och bilaga 2): 

• Tunga lyft (speciellt om man är ensam). 
• Skivan är osmidig att hantera (speciellt för korta personer). 
• Det tar tid att hämta iläggsskivan från dess förvaringsutrymme tills dess att 

skivan slutligen är på plats. 
• Det är lätt hänt att man åstadkommer slagmärken på matbordets skivor och 

iläggsskivan vid inpassning. 
• Problem att hitta skivan då någon annan flyttat den, samt att hitta en bra 

förvaringsplats. 

Observerade hanteringsproblem 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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7 
8 
9 

10 

Användaren hade 
Problem med att 
lyfta iläggsskivan 

Användaren hade 
hanteringsproblem 

Användaren hade 
problem vid 
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iläggsskivan med 

matbordet 
Hanteringsproblem 
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Ja 
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Figur 13. Andelen användare som upplevde 
specifika hanteringsproblem under genomförandet 
av studien. 

Anderlen användare som upplevde 
hanteringsproblem med den nuvarande 

iläggsskivan

8

2

Ja

nej

 
Figur 14. Andelen användare vilka 
upplevde problem vid hanteringen av den 
nuvarande iläggsskivan Lundbergs 
Möblers använder. 

2.7 Målgrupp och Personas 
Målgruppen  
Målgruppen av användare för matbord med iläggsskiva är betydligt bredare än den 
målgrupp som vi har valt att rikta in oss på i detta projekt. Detta styrks i 
användarstudien som utfördes i samband med ett av de hembesök vi utförde. 
Det som begränsar hanteringen, gällande den lösningsprincip av iläggsskiva 
Lundbergs Möbler använder idag, för den valda målgruppen som iläggsskivan 
utvecklas för, är det fysiska tillstånd de befinner sig i. Är användaren allt för svag 
kommer denne att ha större problem med att klara av att lyfta och hantera en 
iläggsskiva av denna typ utan att riskera att missöden uppstår, som t.ex. ryggskador 
vid felaktigt lyft eller att skador på bordet uppstår p.g.a. att användaren har svårt att 
hantera iläggsskivan. Dessa användare är den målgrupp produkten kommer utvecklas 
utefter.  

Om arbetet i detta projekt resulterar i en produkt som förenklar hanteringen av 
iläggsskivan för den valda målgruppen förenklas även hanteringen för användare med 
bättre förutsättningar att hantera den nuvarande iläggsskivan. Detta har vi haft i åtanke 
när målgruppen valdes. 

Personas 
En persona är en profil av en typisk användare, det är en beskrivning av en 
ursprunglig användare sett från en serie av intervjuer med riktiga personer och 
inkluderar ett namn, ett socialt förflutet, och ett par mål som driver designen av 
produkten. Genom att noga förändra och definiera specifika mål för en persona ökar 
man sannolikheten att slutprodukten tillfredställer behoven för en större grupp 
användare, vilkas mål är liknande målen för personan. Processen är till och med ännu 
effektivare när produktutvecklarna designar för flera personas samtidigt, då kan de 
tillfredställa ett ännu större antal användares behov och förväntningar (Benyon et al., 
2005). 
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Personas är alltså ett porträtt av en eller flera användare vilken man vill utveckla sin 
produkt för. Beskrivningar av personas brukar ofta innehålla en personlig bakgrund, 
relationer, drömmar, uppgifter och mål personen har. Personas görs eftersom dessa är 
enklare att relatera till än verkliga användare. Detta görs också för att få en klar bild 
över den målgruppen man riktar sig mot samt för att ha ett underlag som man kan 
designa och utvärdera produkten efter. 
När de personas vilka skulle hjälpa till att driva produktutvecklingsarbetet i rätt 
riktning togs fram tog vi hänsyn till vilken typ av målgrupp vi ville utveckla 
produkten för, dess krav och behov. Utöver detta tillkom en gnutta fantasi för att 
komma fram med trovärdiga historier vilka ledde fram till personas Lars, Ulla och 
Linda. Att endast 3 personas valdes berodde på att vi ansåg att de gav en tillräcklig 
klar bild av den valda målgruppen och dess upplevda behov och krav (se bilaga 5). 

2.7.1 Resultat av Personas och Målgrupp 

Målgruppen 
Den information som framkom från användarstudien låg till grund för identifiering av 
Målgruppen. Där belyses användarkrav och behov.  Målgruppen vi valde att inrikta 
oss mot består av äldre personer, eftersom dessa människor upplevde flera 
hanteringsproblem (se bilaga 5).   
Med hänsyn till att människan åldras och blir allt mer fysiskt nedsatt vid slutskedet av 
ens livscykel (Sreekumaram, 2005), framförallt är pensionärer representerade här, är 
det också denna grupp av människor som har det svårast och upplever störst problem 
vid hantering av en iläggsskiva.  
Om man inriktar och bedriver produktutvecklingen för denna användargrupp, d.v.s. de 
som har svårt att hantera produkten, kommer slutprodukten också bli en bättre produkt 
för den användargrupp som är ung, stark och inte upplever några större 
hanteringsproblem med iläggsskivan (Coleman, 2006). 

Personas 
De personas som skapades representerar användare i det verkliga livet, typiska 
användare i 55-70 års ålder vilka har svårigheter att hantera en iläggsskiva. Det är 
dessa användare som produktutvecklingsarbetet inriktas mot och produkten designas 
för (se bilaga 5). 

2.8 Ergonomi 
Ergonomi är samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljön. Ergonomi innefattar både tekniska och organisatoriska faktorer som 
påverkar arbetets utformning (Arbetsmiljöupplysningen, 2007).  
Vid utformning av produkter och produktionsplatser är människans kroppsfiguration, 
d.v.s. längd och vikt på kroppssegmenten viktig kunskap.  
Den senaste större studien av svenskens kroppskonfiguration genomfördes i slutet av 
sextiotalet. Efter det har svensken blivit både längre och bredare, men ingen vet riktigt 
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hur mycket. En större studie genomfördes 2004 tillsammans med IFP, svensk textil 
och bilindustri (Lunds Universitet, 2007). 
Förutom användning av användarstudien, utfördes en simulering i programmet 
SAMMIE för att undersöka användningen av Lundbergs Möblers matbord med 
tillhörande iläggsskiva avseende ergonomin (SAMMIE CAD, 2004). Antropometriska 
mått på den svenska mannen och kvinnan som redan fanns i programmet användes 
som referenser då vi inte kunde finna ny data avseende mått. En utav de viktigaste 
riktlinjer inom ergonomin är att den lilla ska nå och den stora ska få plats. Därför 
användes den 5:e kvinnliga percentilen och den 95:e mannliga percentilen ur den 
svenska populationen under simuleringen för att uppnå ett brett omfång av användare. 
Percentilen valdes efter kroppslängd då det är räckvidden och kroppslängden som 
belyser hanteringsproblemen. 

2.8.1 Resultat från Ergonomin 
Matbordet används inte bara som ett ställe att sitta och äta mat vid, utan kan också 
användas för att studera, läsa, skriva, konversera vid m.m. Även om mycket kan 
hända vid matbordet är matbordsstolen designad för en kort stunds sittande.  

Enligt Henry Dreyfuss Associates har dagens matbord en standardhöjd på 711 
millimeter (Dreyfuss et al., 2001), Lundbergs Möblers matbord håller en egen 
standard på ca 746 millimeter. Även om skillnaden är 35 millimeter passar den bra till 
den större percentilen av den manliga populationen, vilka skulle kunna tänkas komma 
för nära och ta i undersidan av bordsskivan. Denna höjd passar även bra till 
standardstolen som har en sitthöjd på 480 millimeter (Tilley et al., 2002). 

Information om upplevda problem från användarstudien om hantering utav 
iläggsskivan simulerades och undersöktes vidare i SAMMIE. Användaromfånget som 
analyserades bestod som nyligen nämnts av svenska användare från 5:e percentilens 
kvinnor till 95:e percentilens män. Detta ger en längd på 1,51 meter för den kortaste 
användaren till en längd på 1,86 meter för den längsta, detta ger en höjdskillnad på 35 
centimeter. 5:e percentilens kvinna och 95:e percentilens man sittandes ved 
Lundbergs Möblers matbord kan beskådas i figur 15 - 16.  

 
Figur 15. 5:e percentilens kvinna sitter vid 
Lundbergs Möblers matbord. 

 
Figur 16. 95:e percentilens man sitter vid 
Lundbergs Möblers matbord. 
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Resultat från simuleringen belyste ett antal hanteringsproblem. För att utföra den 
expanderande handlingen krävs en stående position. Bordet måste dras isär för att 
frilägga plats för en iläggsskiva. Just denna handling utförs vanligen utan problem då 
bordet är utrustad med glidskenor och hjul som underlättar förlängning av bordet.  

Iläggsskivan har enligt användarstudien upplevts som klumpig och tung av merparten 
användare. För att lägga i iläggsskivan måste den lyftas upp i höjd med överkroppen 
varpå den ska positioneras mellan de två isärdragna bordsskivorna (se figur 17). 

Mindre och svagare användare upplever oftare svårigheter med att lyfta iläggsskivan 
och att placera den på bordet på grund av dess tyngd. Hanteringen av iläggsskivan blir 
där av ansträngande för användaren och kan orsaka ryggskada, speciellt vid felaktiga 
lyft. Denna ansträngning påverkar speciellt den nedre delen av ryggen eftersom det är 
i den delen de största krafterna uppstår, p.g.a. hävarmen är störst i nedre delen  
av ryggen (se figur 18), (MedicineNet, 2007). 

 
Figur 17. 5:e percentilens kvinna lyfter iläggsskivan i höjd med överkroppen. 

 
Figur 18. 5:e percentilens kvinna hanterar Lundbergs Möblers iläggsskiva (den röda pilen markerar 
den nedre delen av ryggen där störst belastning uppstår). 
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2.9  Utvärdering av förstudien 
Resultaten från förstudien visar att Lundbergs Möblers matbord med deras nuvarande 
iläggsskiva där iläggsskivan är en separat del av bordet ger upphov till ett antal 
hanteringsproblem, problem alla matbord med iläggsskiva av denna typ oavsett 
tillverkare sannolikt har. De största och återkommande problemen ligger i hanteringen 
av iläggsskivan. Tunga lyft vid hantering av iläggsskivan och dess placering är 
återkommande problem enligt användarstudien. Med detta som underlag ligger fokus 
på att underlätta hanteringsmomentet, men samtidigt erhålla en konstruktion som kan 
appliceras till matbord i Lundbergs Möblers sortiment utan att därav förta utseendet 
eller känslan hos dessa.  
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3 Problemformulering 
En problemformulering skapas genom att sammanställa en detaljerad specifikation av 
vad produkten kommer att vara. Problemformuleringen är till för att visa de 
förutsättningar och begränsningar där specifika mål skall upprättas och uppnås.  
Vi som utgör produktutvecklingsgruppen kommer att sammanställa en krav-
/designspecifikation för ett bord med tillhörande iläggsskiva med hjälp av ett kravträd. 
Denna specifikation kommer sedan att användas för vidare produktutveckling. 

3.1 ”Designbrief” 
Produktutvecklaren står ofta i början av designprocessen inför ett vagt specificerat 
problem. Detta problem ska produktutvecklaren sedan under projektets gång 
omvandla till en lösning som är väldefinierad. Oftast tilldelas produktutvecklaren 
problemet av en uppdragsgivare, t.ex. av en kund. För att beskriva problemet används 
med fördel en så kallad designbrief. Detta dokument ger uppdragsgivaren till 
produktutvecklaren. Utseendet samt upplägg av briefen varierar mellan olika 
uppdragsgivare. Briefen innehåller målet med projektet, krav och kriterier som bör 
vara klara vid uppdragets slut. Dessa punkter har dokumentet gemensamt oberoende 
vilken uppdragsgivare som står bakom projektet (Cross, 1994). 

Designbriefen 
Brukaren skall uppleva och känna trygghet, säkerhet, stolthet, smidighet och 
nytänkande vid användandet av den slutliga produkten. 
Konstruktionen för integreringen mellan matbordet och iläggsskivan har funktionen 
att den på ett smidigt sätt skall kunna möjliggöra en förändring i matbordets storlek, 
så att det finns en möjlighet att expandera bordet vid behov. 
Brukaren skall se matbordet med den integrerade skivan som ett smidigt, hanterbart 
och stabilt matbord ihop med dess smarta konstruktion för hanteringen av 
iläggsskivan. En konstruktion som inte förtar matbordets utseende för brukaren 
nämnvärt. 
Bordet beter sig varsamt, följsamt, och upplevs robust och användningen av bordet 
med dess funktion är väldigt tillmötesgående, så att användaren ska känna sig trygg 
och ha kontrollen. 
Det upplevda värdet erhålls av de egenskaper bordet med dess funktion innehar. 
Dessa egenskaper är känslor vi upplever, t ex känslan man får när iläggsskivan rör sig 
till dess utfällda läge, den stabilitet, form, lätthet och kvalitén bordet förmedlar i sin 
helhet.  
Produkten skall förmedla positiva känslor som överensstämmer med den image 
Lundbergs möbler har, d.v.s. att förse kunderna med en produkt av hög kvalité med en 
plusskännsla, till kunder som gärna lägger lite extra pengar för att få en extrafunktion 
som höjer huvudproduktens värde och gör den till en bättre produkt.  
Element som är avgörande egenskaper och speglar produktens kvalitet är valet av 
material, hur väl mekanismen för att skifta iläggsskivans position mellan uppfällt och 
nedfällt läge fungerar och opererar vid skiftningen.  
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Scenario 
Ulla är 73 år och bor ensam i sitt hus i Norrköping. Hon har bott ensam i 3 år nu sedan 
hennes man Hasse dog. Hon gillar att ha gäster över hos sig, men tycker att det är 
ansträngande att behöva ta i och ur iläggsskivorna i bordet själv. Till att utföra denna 
besvärliga och tunga handling brukar hon ringa hennes son som kommer och hjälper 
henne ibland eftersom hon inte klara av att av göra i ordning bordet på egen hand. 
Ulla skulle helst av allt inte vilja behöva ringa hennes son för att få i ordning bordet, 
hon klarar ju av att göra allting annat i hemmet själv. Helst av allt skulle hon inte vilja 
behöva besvära honom men känner sig tvungen. Detta är något som irriterar Ulla 
ibland, då bordet och dess handling påminner henne allt för mycket om att hon inte är 
lika självständigt, som hon annars vet att hon är. 

3.2 Kravträd 
Kravträdet är till för att analysera problemet man står inför. Uppför man ett kravträd 
ger detta en bra strukturering och förståelse för problemet. Därför är det bra att utföra 
ett kravträd innan designspecifikationen genomförs (Wright, 1998).  
Framställning av kravträd fungerar som en slags visualisering av hur 
designspecifikationen kommer att utformas och se ut.  Detta kan göras med hjälp av 
t.ex. ett behovsträd. Med detta som underlag kan det vidareutvecklas idéer där det 
verkligen behövs, för att komma fram till den ”unika” slutprodukt man arbetar på att 
få fram. I behovsträdet bryts huvudkraven ner på ett hierarkiskt sätt. Desto längre ner i 
trädet man kommer ju mer detaljerade blir kraven. Kravträden utförs men fördel i 
grupp då det stimulerar till fler intressanta tankar och diskussioner. 
Kravträdet får människor att tänka på vad det är de försöker att åstadkomma och att 
utveckla dessa krav till den grad då de kan specificeras i designspecifikationen.   
Kravträdets funktion är att tydliggöra de begränsningar vilket lösningen måste kvarstå 
inom och de förutsättningar som produkten kan lösas utifrån (Wright, 1998). Detta 
medför att produkten ställs inför innovativ produktutveckling då krav man annars 
skulle kunna missa framträder, vilket sannolikt frambringar en mer unik slutprodukt. 
Kravträdet upprättas genom att först definiera huvudkravet vilket kommer att leda 
vidare till förgrenade underkrav. Därefter kontrolleras om trädets förgreningar är 
logiska och utvecklar dessa så långt man kan nedåt i trädet. Skulle ytterligare ett krav 
önskas som man missat tidigare och om det inte passar in med den befintliga logiken i 
trädet kräver detta att ett högre uppsatt krav behöver modifieras eller läggas till. När 
det inte finns några fler krav som är mätbara undersöks det om det går att ta varje krav 
och förse dessa med ytterligare mätbara begränsningar. Genom hela 
utvecklingsprocessen används trädet med fördel som en basis för diskussion med 
kolleger och uppdragsgivare. Till sist dokumenteras det hela (Wright, 1998). 
Kravträdet vi tog fram för att analysera de problem vi stod inför och resultaten som 
framkom av detta träd ligger till grund för och resulterade i en designspecifikation 
som upprättades därefter. 
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3.3 Designspecifikation 
Designspecifikationen är ett mycket viktigt detaljerat dokument där ekonomiska och 
tekniska parametrarna av en produkt upprättas och sätts ut för att designprocessen ska 
bli så lyckad som möjligt. Kraven som fastställs och bildar specifikationen styr arbetet 
genom projektet och vid dess slut kan den användas för att kontrollera att 
slutprodukten pruduktutvecklingsgruppen tagit fram uppfyller de krav som 
uppdragsgivaren ställt (Wright, 1998).    
De ekonomiska specifikationerna förklarar mål-/kundgrupp, kostnad, utseende och 
prestandakrav produkten kommer att ha. Vid utveckling utav en produkt är just 
ekonomin en avgörande faktor när det gäller produktens design.  
Designspecifikationen visar krav som är mätbara i produkten och får varken vara för 
generella eller för specifika. Är något krav för generellt tillåter det olämpliga 
lösningar, är något krav däremot för specifikt riskerar den att hämma 
produktutvecklare att komma fram till innovativa lösningar. 
Designspecifikationen är inte ett styrande dokument som är fastställt utan kan ändras 
under projektets gång, om ny information framkommer. Information som kan leda till 
ändrade eller nya krav. Desto längre in i projektet arbetet löper ju mer detaljerad 
specifikation erhålls, vilket i sin tur leder till en allt klarare bild av produkten. 
Kravspecifikationer är mycket användbara under produktutvecklingsprocessen, då den 
fungerar både som dokumentation av de parametrar som borde finnas med i produkten 
och som en slags kontrollista att pricka av mot under projektets gång och krav 
uppfylls. Kravspecifikationen visar också en översikt om projektet är genomförbart, 
eftersom de flesta aspekterna av produktens livscykel visas (Pugh, 1990).  
Kraven i designspecifikationen markeras antingen med ett K eller ett Ö beroende på 
hur viktigt kravet anses vara. K står för att kravet måste uppfyllas och Ö innebär att 
det är önskvärt att kravet uppfylls men inte nödvändigt. Är ett krav märkt med K 
innebär detta att kravet skall vara mätbart så att det går att kontrollera om kravet är 
uppfyllt. 
Efter att ha framställt ovannämnda kravträd tog arbetet med att sortera kraven som 
framkommit vid. Kravträdet inleddes med att lista övergripande krav vilka därefter 
bröts ned till mer konkreta mätbara krav. De krav vi ansåg vara mätbara krav fick ett 
K eller endast ett Ö för önskvärt.  
I designspecifikationen ordnades kraven och önskemålen under lämpliga rubriker. Till 
vissa krav erfordrades det även förtydligande kommentarer. Designspecifikationen 
uppdaterades kontinuerligt under projektets gång för att aktuella krav alltid skulle 
ställas på konstruktionen, detta för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. Den 
resulterande designspecifikationen återfinns i bilaga 6. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

 

Johan dos Santos Cardoso Olsson & Marie Karlsson 2008-02-26 

23 

4 Konceptuell utveckling 
Konceptutveckling går ut på att identifiera och hitta lösningar på problem som 
produkten kan stödja, t.ex. som i vårt fall där en del problem framkom av förstudien. 
Idégenerering är ett viktigt verktyg för att komma på användbara och annorlunda 
lösningsförslag. Under idégenereringsfasen tar man sig an olika metoder för att 
komma på så många lösningar som möjligt, för att sedan gallra dessa och där efter 
arbeta vidare med ett fåtal realiserbara lösningsförslag för problemet. 

4.1 Idégenerering 
För att stimulera idégenereringen användes olika kreativitetsmetoder för att stimulera 
hjärnan till att bryta sitt tankemönster och tvinga fram ett annorlunda tankesätt med 
effekten att nytänkande lösningsförslag uppenbarar sig, (Mind Tools, 2008).  
Denna process används som sagt för att komma fram till så många lösningsförslag 
som möjligt, därefter gallras dessa fördelaktigt mot en upprättad kravspecifikation. 
Till slut granskas de hållbara lösningsförslagen som framkommit vid en idégenerering 
för att slutligen fastställa det/de starkaste och bästa möjliga lösningsförslag/ 
lösningsförslaget. 

4.1.1 Idégenereringsmetoder 

6-3-5 metoden 
6-3-5 är en metod som utförs i grupp och syftar till att deltagarna bygger vidare på 
varandras idéer. Namnet 6-3-5 kommer från det faktum att sex deltagare skissar tre 
lösningsförslag vardera under fem minuters perioder.  
Innan kreativiteten börjar flöda och metoden startar informeras gruppen om det 
problem som de skall ta fram lösningar för och vilka regler som gäller. Den främsta 
regeln säger att tystnad ska gälla under genomförandet. Varje deltagare tilldelas ett 
papper med sex rader och tre kolumner, en rad för varje person att tillgå. Tre förslag 
ska skissas eller skrivas ned under varje fem minuters period. Någon i gruppen 
kontrollerar tiden och meddelar när de fem minuterna passerat, därefter skickas 
pappret vidare till nästa deltagare som därmed har tre nya kolumner att fylla i och har 
nu de tre förslagen föregående person kommit fram till och kan inspireras och 
stimuleras till att bygga vidare på dessa idéer eller komma fram till helt nya. 
Processen upprepas tills dess att alla pappren är ifyllda. När alla papper är ifyllda är 
det dags att i en öppen diskussion utvärdera de idéer som framkommit under 
metodens gång (Wright, 1998). 
Vid genomförandet av metoden tog vi hjälp av fyra andra designingenjörer, med deras 
medverkan ökade förhoppningen om att många nytänkande lösningar och idéer skulle 
genereras. Innan metoden startades informerades deltagarna om vilket problem vi 
sökte lösningar för, så de var väl medvetna om vad vi efterfrågade. Metoden tog 30 
minuter att genomföra.  
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Brainwriting 
Brainwritingmetoden är den kändaste kreativitetsmetoden och används för att på ett 
effektivt sätt översätta mängder med tankar och idéer ner till papper. Brainwriting är 
en av dessa och går ut på att man i grupp om 5-12 personer ritar ner idéer på lösningar 
för ett förutbestämt problem på papper för att därefter lägga förslaget upp och ner i 
mitten och börja på nästa bild (Cross, 1994).  
Det första man gör är att bestämma vilka deltagare gruppen skall bestå av. Personer 
med olika bakgrund och erfarenhet inom området är att föredra då detta ökar chansen 
till att unika lösningar kommer fram då man sannolikt skulle tänka mer olika i denna 
grupp. Gruppledaren har till uppgift att uppdatera deltagarna med information om 
problemet och dess bakgrund innan metoden startar och se till att metoden genomförs 
på rätt sätt. Idégenereringen sker under ett fåtal minuter för att få fart på tankarna 
(Cross, 1994). 
Nästa moment vilken är det största under metodens gång är att varje person i gruppen 
en och en läser upp en idé från sin hög. Ingen kritik får ges av övriga 
gruppmedlemmar under denna fas. Skulle kritik tillåtas är risken stor att kreativiteten 
försvinner inom gruppen. De idéer som inte håller måttet kommer för eller senare 
sållas bort i vilket fall som helst. Istället ska deltagarna spinna vidare på dessa idéer 
och använda dem som en stimulerande källa för deras idéer eller kombinera idéer. 
Efter varje person som läst upp sina idéer följer en paus för reflektion eller 
nedskrivning av nya idéer. Hela metodens utförande bör inte ta längre tid än 20-30 
minuter. Slutligen samlar gruppledaren in idéerna för ytterligare utvärdering. Idéer 
sorteras och klassificeras så att större generella idégrupper framträder (Cross, 1994). 
Regler som gäller för brain storming enligt Cross (1994): 

1. Ingen kritik är tillåten under metodens genomförande. 
2. Det eftersträvas en stor mängd idéer. 
3. Idéer som verkar galna är välkomna. 
4. Håll alla idéer korta och träffande. 
5. Försök att kombinera och förbättra andras idéer. 

Stimulianalys á la POW 
Syftet med denna metod är att bryta ett inarbetat tankemönster och på detta sätt få en 
ny insikt i problemet. Metoden bygger på att man finner lösningar utifrån objekt i sin 
omgivning för att sedan tillämpa dessa på produktens delproblem. 
Denna stimulimetod tillämpas genom att välja ut tio objekt som inte har någon som 
helst anknytning till produkten, i detta fall bord med iläggsskiva. Därefter analyserar 
man objektet och listar dess egenskaper för att därefter se om de kan förbättra 
produkten man arbetar med på något sätt. 

Osbournes Idésporrar 
Denna metod är en väldigt enkel och välstrukturerad metod. Metoden bygger på att 
man ifrågasätter problemet och vad lösningen måste vara. Metoden tar upp en mängd 
frågeställningar vilka täcker mycket om produktens utseende och uppbyggnad. 
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Strukturvariationer 
Denna metod går ut på att bryta ned det tänkta konceptet i olika element och därefter 
ordna om dessa.  
Genom att ordna om elementen utan att ändra själva huvudfunktionen kan nya sätt att 
lösa problemet på uppdagas.  

4.1.2 Utvärderingsmetoder 

”Snabba modeller” 
”Snabba modeller” även så kallade mock-ups är en metod för att snabbt utvärdera 
idéer på lösningar man kommit fram till. Genom att göra enkla modeller av de 
lösningsförslag man kommit fram till kan man snabbt skapa en uppfattning om 
lösningsförslaget kan tänkas fungera som man tänkt sig i verkligheten. Modellerna 
tillverkas snabbt och syftar enbart till att utvärdera den tekniska bärigheten. Dessa 
modeller tillverkades typiskt i papper eller kartong. Allteftersom projektet kommer 
längre in i utvecklingsprocessen krävs allt mer avancerade och funktionella modeller 
så att funktionernas bärighet kan utvärderas mer exakt. 

4.2 Resultat av idégenereringen 
Idégenereringen gav upphov till ett antal lösningsförslag. Dessa förslag gallrades och 
utvärderades mot kravspecifikationen för att sedan vidareutvecklas. 
Lösningsförslagen som framställdes under idégenerering resulterade i ett antal 
skisser vilka beskrev funktionen hos de olika förslagen.  

6-3-5 metoden 
Under de 30 minuter som 6-3-5 metoden tog att genomföra stod ett smärre antal 
skisser klara. Många av dessa skisser påminde om varandra och det märktes tydligt att 
ju längre tiden löpte desto svårare vart det för deltagarna att komma fram till nya 
idéer. De skisser som framkommit på olika lösningsförslag klipptes ut för att därefter 
placeras i olika högar. Högarna representerade lösningsförslag som liknade varandra 
och kom att utgöra olika kategorier av generella lösningsprinciper, likt det förfarande 
som genomförs hos brainwriting metoden. 
Denna idégeneringsmetod gav inte så många lösningsförslag då försöksgruppen låste 
sig allt för mycket vid tanken på hur ett bord med iläggsskiva gennerellt sett ser ut 
idag och fungerar i dagsläget. Lösningsförslagen som framkom vid denna metod 
karakteriserades av befintliga lösningsförslag som redan fanns ute på marknaden t.ex. 
Drop Leaf principen (se bilaga 7).  

Brainwriting 
Resultatet från brainwritingmetoden gav ett stort antal skisser på lösningsförslag och 
även hos denna metod påminde många av dessa skisser om varandra. De skisser som 
framkommit på olika lösningsförslag klipptes ut för att därefter placeras i olika högar. 
Högarna representerade lösningsförslag som liknade varandra och kom att utgöra 
olika kategorier av generella lösningsprinciper. Dessa lösningsprinciper utvärderades 
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och generella lösningsförslag för respektive kategori skapades och utvärderades efter 
de krav som ställts upp i kravspecifikationen för att ta reda på hur väl de uppfyllde 
dessa krav. Efter utvärderingen vidareutvecklades lösningsförslagen ytterligare, varpå 
en slutlig utvärdering genomfördes för att ta reda på om något av dessa 
lösningsförslag hade potential att genomföras eller inte. Vilket ett par lösningsförslag 
från denna metod hade. 

Stimulianalys à la POW 
Denna metod används som ett hjälpmedel för att bestämma mellan ett antal olika 
kategoriska alternativ vilket det bästa alternativet är och därefter vidareutveckla dessa. 
Utifrån denna metod kom vi fram till idéer som var lite mer ”outside the box”.  
Denna metod var den som gav upphov till flest potentiellt materiallösningar som 
kunde användas i produkten, mer än konstruktionslösningar. De förslag till potentiella 
material som framkom av denna metod som lösningsförslag var bl.a. att använda en 
isolerad yta vilken skulle skydda iläggsskivan mot anbringande värme t.ex. från en 
varm kaffekanna. Kannan skulle kunna placeras på denna yta utan att skada 
iläggsskivan (se bilaga 8). 

Osbournes Idésporrar 
Osbournes idésporrar användes på de koncept som framkom under 6-3-5 metoden för 
att bygga vidare på dessa lösningsförslag. Med riktlinjerna Osbournes metod utgörs 
av gjorde vi ändringar på några lösningsförlag då detta skulle bidra till en bättre 
lösning. T.ex. en idé där tanken är att använda ett mekaniskt fjädrande hjälpmedel för 
att lyfta iläggsskivan (se bilaga 9). 

Strukturvariationer 
Denna metod uppdagade olika möjligheter och begränsningar som koncepten kunde 
erbjuda. Metoden tvingade också fram till andra tankebanor vilket medförde idéer på 
andra lösningssätt gällande placeringsutförande och elements utformning.  
Metoden gav oss insikt om olika sätt att föra iläggsskivan mellan övre och undre läge 
samt vilka relevanta sätt man kan tänkas dela iläggsskivan på. Utföranden som skulle 
kunna möjliggöra nya men kanske även förenkla olika metoder att växla mellan de 
olika lägena. Ett exempel på resultat från denna metod där vi kollat på olika sätt att 
dela iläggsskivan kan beskådas i bilaga 10. 

4.3 Utvärdering av idégenereringen 
Idégenereringsfasen avslutades med att utvärdera resultaten som framkommit under 
idégenereringsfasen mot kravspecifikationen. Detta gav ett underlag för de olika 
lösningsförslag vilka vi kunde arbeta vidare med. 
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“Snabba modeller” 
För att närmare undersöka lösningsförslagen utfördes ett antal ”snabba modeller”. Vi 
använde oss av trä, kartong och papper när vi konstruerade dessa modeller. 
Modellerna gav oss en snabb inblick angående de olika lösningsprincipernas 
funktionsduglighet. Med denna inblick erhöll vi även en uppfattning om vilka 
principer som troligen hade bärighet och skulle kunna fungera i verkligheten. Efter 
varje modellbygge utvärderades lösningen enligt kravspecifikationen för att se om den 
skulle kunna vara genomförbar i verkligheten, inte bara ur ett praktiskt perspektiv 
men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett exempel på en ”snabb modell” 
konstruerad i trä kan beskådas i figur 19. 

 
Figur 19. Här syns en ”snabb modell” konstruerad i trä för utvärdering av ett lösningsförslag på 
en vikbar iläggsskiva. 
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5 Koncept på lösningsprinciper 
När idégenereringen var över gallrades de lösningsförslag som framkommit av de 
olika kreativitetsmetoderna från konceptutvecklingsfasen där de starkaste stod kvar. 
Resultaten av de lösningsförslag som framkomm genererade koncept som utgjordes 
av en blandning av de lösningsprinciper som framställdes under idégenereringen. 

5.1 Koncept 1 
Detta koncept är inspirerat utav tryckpennor och de bord som finns ombord på SJ:s 
X2000 tåg. Tanken är att en fjädrande mekanism skall integreras mellan bordet och 
iläggsskivan för att med hjälp av denna mekanism underlätta det lyftande 
hanteringsmomentet för användaren. Den fjädrande mekanismen tillsammans med det 
faktum att iläggsskivan integreras med matbordet ska leda till att hanteringen av 
iläggsskivan underlättas. 
När bordskivorna separeras uppenbaras iläggsskivan i bordet. Tryck i form av 
handkraft utsätts på iläggsskivan vilket i sin tur frigör någon form av låsmekanism 
som skall hålla fast iläggsskivan i sitt nedfällda läge. När låsmekanismen frigörs tar 
krafterna från den fjädrande mekanismen över vilket ska leda till att iläggsskivan höjs 
till samma nivå som bordskivorna. Därefter kan iläggsskivan vecklas ut och 
bordsskivorna slutligen skjuts ihop. En Systematisk bild av den fjädrande 
mekanismens princip hos koncept 1 kan beskådas i figur 20. 

 
Figur 20. Systembild av den fjädrande mekanismens princip hos koncept 1. 
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Förutsättningar för koncept 1 
För att detta koncept ska fungera som det var tänkt undersöktes olika beslag och idéer 
som kom att möjliggöra bygget av det genomtänkta konceptet.  

Lås och Fjädersystem 
Fjädersystemet skall bidra till att underlätta hanteringen av i och uttagande av 
iläggsskivan.  
Lås och fjädersystem skall förvaras i en låda som kommer att vara placerad under 
bordet och aktiveras av ett pålagt tryck i form av handkraft som tidigare nämnts. 
Lådan kommer att hållas up av en konstruktion som fästs på undersidan av bordet 
eller via skenorna (se figur 21).  
Lås och fjädersystemet skall samverka med varan så att fjädersystemet kan fixeras i 
ett undre läge med hjälp av ett lås och då fjädersystemet är frigjort från låset strävar 
det efter att befinna sig i sitt övre läge. Då iläggsskivan befinner sig i det övre läget 
sker uppvikningen av iläggsskiva. 

 
Figur 21. Koncept 1 där iläggsskivan förvaras i dess låda, med exempel på ett låssystem. 

5.2 Koncept 2 
Koncept 2 framkom vid en variationsmetod där vi utgick ifrån att ändra i 
teleskopsskenorna. Det är dessa skenor som håller ihop bordsskivorna och möjliggör 
en separering av dessa.  
Genom att fräsa spår på bordets befintliga skenor skapas en möjlighet att kunna höja 
och sänka en integrerad iläggsskiva. Höjningen och sänkningen sker när iläggsskivan 
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förs längs spåren. Då iläggsskivan befinner sig i det förhöjda läget sker uppvikningen 
av iläggsskivan. En principiell skiss över koncept 2 kan beskådas i figur 22. 

 
Figur 22. Principiell skiss över koncept 2. 

Förutsättningar för koncept 2 
Istället för att ändra skenorna finns även idén att fräsa spåret i en separat del som 
därefter fästs på undersidan av bordet. Den främsta tanken med detta är att inte utsätta 
skenorna för en stor pålagd tyngd som sannolikt kan överbelasta och tynga ner 
skenorna på grund av iläggsskivans tyngd. Iläggsskivan utrustas med fyra hjul, två på 
vardera skena, vilka kommer att rulla i de frästa spåren. Dessutom kommer 
konstruktionen sannolikt att erhålla en enklare tillverknings- och monteringprocess 
samt vara kostnadseffektivare. 
Efter ett antal mock-ups kom vi fram till att lutningen på spåret inte fick överstiga 45 
grader för att hanteringen skulle vara medgörlig. Detta framkom då hanteringen blev 
allt mer krävande ju brantare vinkel som användes för spåren.    

Hjul 
Hjulen till konstruktionen är tänkta att antigen konstrueras i metall alternativt 
hårdplast. Hjulen skall kunna ta upp vikten av iläggsskivan och samtidigt med lätthet 
rulla i dess spår (se figur 23). 

 
Figur 23. Exempel på hjul i 
hårdplast (MOVING Hjulex, 2007). 
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Spårkonstruktion 
Denna konstruktion är tänkt att göras i aluminium, eftersom aluminium är en lätt 
metall och inte tillför så mycket tyngd till den totala bordsvikten, metallen används 
därmed med fördel. Aluminium minskar också friktionen mellan hjulen och spåret, 
detta medför i sin tur en smidigare hantering. 

5.3 Gemensamt för koncepten 
Iläggsskivan skall vara vikbar och kommer därmed att kunna förvaras skymd under 
bordet med dess sarg i nedfällt läge. 
Iläggsskivan har vi valt att dela upp i tre delar vilka förenas med lamellgångjärn. Att 
det var bäst att dela upp skivan i just detta utförande framkom av resultaten från den 
strukturvariationsmetoden som utfördes i idégenereringsfasen (se bilaga 10).  
Denna variant ansåg vi fungera bäst i samband med de olika koncepten vi kommit 
fram till och bordets konstruktion (se figur 24). 

 
Figur 24. Konceptuell skiss över iläggsskivan i dess tredelade utförande med dess 
tillhörande sarger. 

För att konstruktionen hos iläggsskivans koncept senare skulle fungera som planerat 
undersöktes olika beslag till konceptet vilket skulle säkerställa och ge goda 
förutsättningar för dess tekniska funktionalitet: 

- Gångjärn 
För detta koncept kommer lamellgångjärn att användas mellan iläggsskivans tre delar. 
Denna typ av gångjärn är konstruerad på ett sätt så att de inte skall synas när 
iläggsskivan är vikt. Vi vill inte att några beslag skall synas när iläggsskivan är 
utfälld, för att på så sätt bibehålla bordets enhetliga estetik, därmed lämpar sig 
lamellgångjärn ypperligt för detta ändamål (se figur 34). 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

 

Johan dos Santos Cardoso Olsson & Marie Karlsson 2008-02-26 

32 

Fjädergångjärn kommer att användas mellan iläggsskivans yttre delar och sargerna för 
att trycka upp sargerna till dess utfällda läge (se figur 25). 

  
Figur 25. Exempel på ett fjädergångjärn där fjädern delvis 
visas. 

5.4 Hur koncepten förhåller sig till målgruppen 
Koncept 1 och 2 värderades mot kravspecifikationen som upprättades i 
problemformulieringsfasen för att undersöka om kraven uppfylls gentemot 
målgruppens behov och krav. Hänsyn togs också till de ”snabba modeller” som 
utfördes där konceptens mekaniska funktion studerats och där vi dragit erfarenhet om 
hur väl de har fungerat. 
Båda koncepten eliminerar det tunga lyftande momentet som uppstår vid hantering av 
dagens befintliga iläggsskiva Lundbergs möbler tillhandahåller. Integreringen 
möjliggör en smidig och lätt hantering av iläggsskiva där konstruktionen tar upp 
iläggsskivans vikt.  
Den nuvarande iläggsskivan är uppbygg av MDF skiva och faner vilket resulterar i en 
tung skiva. Genom att ersätta iläggsskivans material med lättare material kommer 
iläggsskivan bli lättare och underlätta hanteringsmomentet ytterligare. 
Koncept 1 skulle tilltala personan Lars då det fjädrande systemet ger intrycket av ett 
”smart bord”, ett bord som omvandlar det tunga och klumpiga hanteringsmomentet 
till en smidig, enkel och rolig hantering. Låsmekanismen kommer även att ge 
användaren feedback när låset klickar i och ur. Denna upplevda feedback skulle 
tilltala Lars då det är ett bevis för konstruktionens funktionaliteten och matbordets 
användarvänlighet. Detta koncept kan appliceras till alla stilar som Lundbergs Möbler 
har att erbjuda, därmed kan Lars kombinera ett ”vackert” yttre med ett funktionellt 
bord.  
Koncept 2 skulle tilltala Ulla eftersom hon uppskattar tydlighet och enkelhet hos 
produkter. Med detta koncept är det enkelt att förstå sig på konstruktionens  
funktion och den kräver ingen manual för att förstå sig på hanteringsmomentet. Man 
drar iläggsskivan upp till rätt nivå varpå den låser fast sig i spåret. Därefter är det bara 
att veckla ut iläggsskivan och skjuta samman bordsskivorna. Denna konstruktion visar 
allt som sker vid upp- respektive nedskjutning och kommer därför uppskattas av Ulla 
som vill veta att hon gör rätt. 
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Linda skulle uppskatta både koncept 1 och 2 för att hon är öppen för modern design 
och är inte bekymrad över det tekniska i konstruktionen. Design är viktig för Linda 
och eftersom konstruktionerna inte kommer att förta utseendet på Lundbergs bord är 
både koncept 1 och 2 perfekta produkter för Linda. Lundbergs skandinaviska design 
med en plussfunktion blir ett utmärkt matbord för en skrytsam amatörinredare som 
Linda. 

5.5 Konceptval 
När vi stod klara med de slutliga koncepten var det dags att möta upp och stämma av 
med industrihandledaren Peter Reit, marknadschef för Lundbergs Möbler. Under 
mötet presenterades de olika koncept vi tagit fram varpå det starkaste konceptet 
utsågs, därefter fattade Peter sitt beslut.  
Under mötet presenterades de olika lösningsförslagen, där för och nackdelar 
diskuterades koncepten emellan. Peter såg mest potential i Koncept 1 vilket även var 
det koncept vi fann mest lovande. I och med detta beslutades att koncept 1 var det 
koncept som stod klart för vidareutveckling.  
Projektet kommer därmed in i konceptutvecklingens nästa fas där vidareutvecklingen 
av olika detaljlösningar för konceptet 1 tar fart. 
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6 Vidareutveckling av konceptet 
Vid vidareutvecklingen av det valda konceptet var det två system som var intressanta 
att vidareutveckla för att konstruktionen hos konceptet skulle fungera till fullo. Dessa 
system innefattar ett fjädrande system som har till uppgift att underlätta förflyttningen 
av iläggsskivan mellan ett övre och undre läge samt ett låsningssystem vars uppgift är 
att låsa illäggsskivan i ett specifikt läge. 

6.1 Fjädersystem 
Generellt gällande för fjädersystemet är att fjäderkrafterna för systemet anpassas efter 
den kraft som krävs för att lyfta iläggsskivan.  Fjäderkraften skall vara lite större än 
den nedåtriktade kraft iläggsskivan anbringar. Anledningen till detta är att 
iläggsskivan alltid skall sträva efter att befinna sig i ett övre läge där iläggsskivan 
befinner sig i nivå med bordsskivan. Detta är en förutsättning för att låsets 
funktionalitet ska bestå och framförallt skall detta bidra till att en minimal 
kraftansträngning från användaren krävs då iläggsskivan skall flyttas mellan de olika 
lägena. 

6.1.1 Koncept “Nedtryckning” 
Idén bakom konceptet “Nedtryckning” bestod av en idé som till största del kom från 
idégenereringsmetoden Osbournes idésporrar. Tanken var att med en lätt 
nedtryckning med händerna kunna föra iläggsskivan mellan ett övre och undre läge. 
Med kraft inbyggd mellan bordet och iläggsskivans upphängning där kraften tillförs 
genom att ett antal spiralflädrar placeras under iläggsskivan, antingen vanliga eller 
koniska tryckfjädrar. Dessa fjädrar är källan till den kraft som genererar den 
uppåtriktade tryckkraften, en kraft som i sin tur ser till att iläggsskivan stävar efter att 
befinna sig i dess övre läge. Iläggsskivan hålls på platts i det undre läget med hjälp av 
ett lås, vilket ska förhindra att iläggsskivan inte förflyttar sig uppåt. Den avvägda 
kraften hos fjädrarna är det som möjliggör att med hjälp av endast handkraft föra 
iläggsskivan från ett övre läge till ett låst undre läge. När iläggsskivan skall föras till 
sitt övre läge trycker man lätt på iläggsskivan och låsmekanismen öppnas vilket 
medför att tryckfjädrarnas kraft frigörs och iläggsskivan återgår till det  
övre läget (se figur 26). 
Låssystemet som kommer att användas för detta koncept fastställs efter konceptvalet 
av fjädersystem. Om detta koncept står som vinnare kommer olika koncept av 
låssystem utvecklas och utvärderas för att fastställa ett system som lämpar sig bäst för 
just detta koncept. 
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Figur 26. Konceptuell skiss över koncept ”nedtryckning”. 

6.1.2 Koncept “dragfjäder” 
Idén här är att fästa en dragfjäder mellan en bottenplatta och iläggsskivan, dragfjädern 
är källan till kraften som skall underlätta att flytta iläggsskivan mellan det övre och 
undre läget. Bottenplattan vilar på skenor vilka löper tvärsöver bordets kortsida med 
ett stag som i sin tur är sammankopplad mellan bottenplattan och själva iläggsskivan. 
Fjädern kommer alltid att generera en dragkraft vilken drar staget till sig, detta 
resulterar i sin tur i en lyftande rörelse som för iläggsskivan till dess uppfällda läge. 
Konstruktionen kommer alltid sträva efter att befinna sig i detta läge. Då den lyftande 
kraften alltid är närvarande krävs i sin tur ett lås för att hålla iläggsskivan i dess 
nedersta läge, liksom för konceptet ”Nedtryckning”. Att föra iläggsskivan från det 
övre läget till det undre läget sker med handkraft. Vid det undre läget förhindras den 
uppåtriktade fjäderkraften av ett lås. För att sedan föra iläggsskivan till det övre läget 
igen behöver användaren endast frigöra låset, därefter tar de frigjorda fjäderkrafterna 
över och för automatiskt iläggsskivan till dess övre läge (se figur 27). 
Låssystemet som kommer användas för detta koncept fastställs liksom vid föregående 
koncept efter konceptvalet av fjädersystem. Även i detta fall kommer olika koncept av 
låssystem utvecklas och utvärderas för att fastställa ett system som lämpar sig bäst för 
just detta koncept om konceptet står som vinnare. 
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Figur 27. Konceptuell skiss över koncept ”dragfjäder”. 

6.1.3 Koncept “gasfjäder” 
Konceptet ”Gasfjäder” bygger på idén att med hjälp av gasfjädrar åstadkomma en 
lyftande kraft. Gasfjädrarna placeras vinkelrätt längs iläggsskivans sidor, förankrade 
på ett konstruerat underrede där en länkarm i sin tur är fäst mellan underredet och 
iläggsskivan. Länkarmen har till uppgift att rikta om den horisontella kraften från 
gasfjädern så att en vertikal kraft uppstår. Gasfjädern strävar alltid efter att befinna sig 
i sitt yttre utdragna läge tack vare den tryckkraft som alltid finns närvarande. Den ”V” 
formade länkarmen fästs på en axel placerad i dess mitt. Detta skapar rörelsen kring 
denna axel och därmed kan den nödvändiga omdirigeringen av gasfjäderns kraft äga 
rum. Som tidigare nämnts strävar gasfjädern alltid efter att befinna sig i sitt utdragna 
läge, detta leder till att även iläggsskivan kommer att befinna sig i sitt uppfällda läge. 
För att föra iläggsskivan till det nedersta läget krävs att en yttre kraft anbringas 
motriktad gasfjäderns kraft. Kraften anbringas när användaren med handkraft trycker 
iläggsskivan nedåt. För att iläggsskivan sedan skall stanna i sitt nedfällda läge krävs 
att ett lås förhindrar iläggsskivans ständiga rörelse mot dess översta läge. Dessa 
egenskaper bidrar till att den enda ansträngningen användaren behöver göra för att 
iläggsskivan skall förflytta sig från det nedfällda läget till det uppfällda läget är att 
frigöra konstruktionens låsmekanism. För att föra iläggsskivan till det nedfällda läget 
är det enda som krävs en lätt applicerad tryckande kraft på iläggsskivan tills dess att 
låsmekanismen tar vid (se figur 28).  
Låssystemet som kommer användas för detta koncept fastställs liksom vid de 
föregående koncepten efter konceptvalet av fjädersystem. Även i detta fall kommer 
olika koncept av låssystem utvecklas och utvärderas för att fastställa ett system som 
lämpar sig bäst för just detta koncept om konceptet står som vinnare. 
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Figur 28. Konceptuell skiss över koncept ”gasfjäder”. 

6.1.4 Konceptval 
För att utse ett vinnande koncept av de tre alternativa lösningarna som skulle kunna 
tänkas utgöra ett fungerande fjädersystem skapades en viktad konceptvalsmatris 
vilken skulle belysa det starkaste av dessa tre koncept. I denna matris ställdes 
målsättningar för konstruktionen upp, betygsätts och viktas. Viktningen var 
nödvändig för att särskilja målsättningarna och premiera de viktigaste 
målsättningarna, därmed gavs de viktiga målsättningarna ett högre viktat värde.  
Viktningen sker genom att ställa upp de olika målsättningarna man har i matrisen mot 
varandra en mot en och därefter ge den målsättning som vinner i varje ”duell” ett 
poäng. Den målsättning som samlat på sig flest poäng får högst viktning och är 
därmed viktigast o.s.v. nedåt till den målsättningen med minst poäng som därmed 
erhåller den lägsta viktningen, denna målsättning är minst viktig och konstruktionen 
behöver inte lida speciellt mycket av ett dåligt betyg i samband med denna 
målsättning. Tack vare detta kan ett koncept med näst mest poäng premieras och tack 
vare viktningen lyftas fram och slutligen stå som det vinnande konceptet. 
Betygsskalornas betydelse kan beskådas i tabell 2.   
Tabell 3 visar de målsättningarna som ställs på koncepten. En av de mest 
betydelsefulla målsättningarna är att koncepten skall uppta högst åtta cm djup under 
bordsskivan. Koncept ”drag- och gasfjäder” klarar denna målsättning galant medan 
koncept ”tryckfjäder” har svårigheter att tillfredställa detta behov då det är svårt att få 
tag på fjädrar som är kort nog samtidigt som den har tillräcklig styrka, med koniska 
fjädrar är målet något mer nåbart. 
Målsättningen för stabilitet hos konstruktionen visar däremot att koncept 
”nedtryckning” är det enda som gavs ett dåligt betyg för stabilitet. Detta betyg är 
resultatet av test med hjälp av ”snabba modeller” där just stabiliteten undersöktes och 
visade sig vara undermålig. För denna målsättning var prestationen för drag- och 
gasfjädern betydligt bättre lämpad då dessa visade på goda resultat och gav en stabil 
konstruktion.  
Till sist är fjäderegenskaperna mycket viktiga. Koncept “gasfjäder” har den bästa 
fjäderkarakteristiken av koncepten. Med dess flacka linjära fjäderkarakteristik uppnås 
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en jämn och kontrollerad lägesförändring medan de övriga koncepten har en mer 
”våldsam” lägesförändring p.g.a. brantare fjäderkarakteristik (se figur 35).  
Alla koncept utvärderades med hjälp av ”snabba modeller” för att undersöka hur väl 
de olika koncepten uppfyller de uppsatta målsättningarna och kraven. Dessa 
utvärderingar ligger till grund för betygssättningen i tabell 3. 
Vi som genomfört detta projekt viktade konceptvalsmatrisen, ställde upp de relevanta 
målsättningarna och betygsatte till sist de olika koncepten där koncept ”gasfjäder” 
stod som vinnare och är därmed det koncept med störst bärighet (se tabell 3). 

Betygskriterie 
skala – 2 – 1 0 1 2 

betyder Värdelös Dålig Acceptabel Bra Utmärkt 

Tabell 2. Betygskriteriet för konceptvalsmatrisen. 

  "Nedtryckning" "Dragfjäder" "Gasfjäder" 

Målsättning Viktning Betyg Viktat 
betyg Betyg Viktat 

betyg Betyg Viktat 
betyg 

Konstruktionen ska 
vara stabil vilandes och 
vid rörelse. 

3 – 1 – 3 1 3 1 3 

Ska ha bra 
fjäderkarakteristik  
för en jämn och 
kontrollerad 
lägesförändring av 
iläggsskivan. 

2 – 1 – 2 – 1 – 2 2 4 

Konstruktionen ska inte 
överskrida ett djup på 8 
cm och förtar därav inte 
utseendet av bordet. 

5 0 0 2 10 2 10 

Konstruktionen skall 
kunna användas 
dagligen under en 10 
års period. 

1 0 0 2 2 1 1 

Obefintlig klämrisk. 0 0 0 1 0 1 0 
Realiserbar 4 0 0 1 4 1 4 
Summa   – 2 – 5 6 17 8 22 

Tabell 3. Viktad konceptvalsmatris för fjädersystem. 

6.2 Låsningssystem  
Den typ av gasfjädrar vi kommer använda till konstruktionen för koncept gasfjädrar är 
inte blockerbara. Därav behöver vi ta fram en låsmekanism som kan hålla 
iläggsskivan på plats under bordet i dess nedfällda läge. 

6.2.1 Koncept “spår” 
Denna låskonstruktion består av två delar och utformningen av detta lås är inspirerad 
av en typ av lås som man kan finna t.ex. i diverse badrumsskåp, med den skillnaden 
att låsets spår och fjädring är integrerade i en och samma enhet. Därutöver håller en 
magnet placerad på detta lås skåpsluckan stängd. Denna princip kan vi inte använda i 
detta utförande utan behöver anpassa konstruktionen utefter våra krav och 
förutsättningar. 
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Konstruktionen utformad för att uppfylla våra krav och förutsättningar kommer som 
sagt bestå av två delar. Den ena delen är formad som en cylindrisk stav vilken fästs på 
iläggsskivan, detta innebär att staven alltid kommer sträva efter att befinna sig i ett 
övre läge. Detta kommer i sin tur medför att en uppåtriktad kraft uppstår så fort den 
inte befinner sig i detta läge. Staven ska även vara rörlig i sidled. Den andra delen är 
blockformad med ett spår i blocket, denna del fästs på konstruktionens underrede. I 
detta spår skall staven löpa. Låsmekanismen får sin funktion utav att staven alltid har 
den uppåtriktade kraften då den löper i klossen och där med som sagt alltid strävar 
efter att röra sig uppåt. I och med detta krävs att en motriktad rörelse och kraft 
appliceras på staven för att hålla iläggsskivan i det nedfällda läget. Detta åstadkommer 
användaren när iläggsskivan pressas nedåt. Under stavens väg genom spåret fångas 
den först upp i botten av klossen för att sedan fångas upp av en klyka vilken låser 
iläggsskivan då användaren avlägsnat sin tryckande kraft på iläggsskivan, i denna 
position befinner sig iläggsskivan i sitt nedersta läge. När användaren åter igen med 
en tryckande kraft för staven nedåt frigörs den och kan löpa fritt ur låset. På detta sätt 
upprepas processen för att föra iläggsskivan mellan dess lägen (se figur 29). 
Delarna som används för att detta system skall uppnå sin funktionalitet hittas inte ute 
på marknaden som färdiga komponenter. Med största sannolikhet innebär detta att 
Lundbergs Möbler behöver anlita en leverantör som kan tillverka dessa komponenter 
som därmed är unika för detta system. 

 
Figur 29. Enkel skiss över koncept ”spår”, ett låssystem bestående av två delar. 

6.2.2 Koncept “fjäderlås” 
Låsets konstruktion består också här av två delar. På iläggsskivan fästs två fjäderlås 
och på konstruktionens underrede fästs i sin tur två klossar vilka skall fånga upp 
fjäderlåsen och hålla iläggsskivan på plats i sitt nedfällda läge. 
För att frigöra iläggsskivan drar man i fjäderlåsens cylindrar vilket i sin tur tillåter 
iläggsskivan att återta dess ”naturliga” övre läget. Detta medför att de yttersta delarna 
av fjäderlåsen, vilka befinner sig i klossarna när iläggsskivan är  
i det nedre läget, frigörs från klossen och iläggsskivan kan sättas i rörelse mot dess 
övre läge (se figur 30). 
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Figur 30. Konceptuell skiss över koncept ”fjäderlås”. 

6.2.3 Koncept “hasp” 
Tanken med detta koncept är att två haspar förenade med ett handtag ska förhindra 
gasfjäderkonstruktionens rörelse uppåt. Hasparna har varsin axel vilka är placerade 
ungefär i mitten av hasparna, dessa axlar ger hasparna dess rörlighet kring axlarna 
samt ger konstruktionen dess funktionalitet (se figur 31). 

 
Figur 31. Konceptuell skiss över koncept ”hasp”. 
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Utgår man ifrån att iläggsskivan är hopvikt och i nedfällt läge så förhindrar hasparna i 
detta läge iläggsskivan från att röra sig mot sitt uppfällda läge genom att hålla fast en 
cylindrisk del av fjädersystemet på respektive sida (se läge 1 i figur 32). För att 
frigöra fjädersystemet och tillåta dess rörelse mot det övre läget trycker man helt 
enkelt ned handtaget, i detta skede lyfts den del av hasparna som håller fast 
fjädersystemet och iläggsskivans rörelse mot det övre läget frigörs. Iläggsskivan förs i 
och med detta till dess övre läge (se läge 2 och 3 i figur 32). När iläggsskivan sedan 
skall föras till det undre läget passeras samma cylindriska delar som tidigare hölls fast 
av hasparnas främre del för att på nytt ta tag i de cylindriska delarna och förhindra 
rörelsen uppåt. Den främre delen av haspen är vinklad vilket medför att hasparna 
glider över cylindrarna när dessa förs förbi ett visst läge och hasparna slår till och 
gasfjäderkonstruktionen är låst. När iläggsskivan inte kan tryckas nedåt längre är de 
cylindriska delarna fasthakade av hasparna och iläggsskivan stannar i det nedre läget. 
Denna procedur möjliggörs just tack vare haspens utformning, vilken kan beskådas i 
figur 31.  
Detta system kräver endast ett lätt tryck på dess handtag för att iläggsskivan skall 
föras från det undre till det övre läget, därmed underlättas hanteringen av iläggsskivan 
avsevärt för användaren. En sekvens av denna hantering kan beskådas i figur 32. 

 
Figur 32. Sekventiell överblick den tekniska funktionen från 
iläggsskivans nedre läge till det övre läget. 
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6.2.4 Konceptval 
Åter igen användes en viktad konceptvalsmatris för att utse ett bästa koncept, men 
denna gång användes matrisen för att utse det bästa av tre koncept på 
lösningsprinciper för låsningssystem som tagits fram. Även vid detta konceptval 
viktades matrisen och målsättningarna utvärderades. Målsättningarna som sattes upp 
för denna matris utvärderades även denna gång men hjälp av ”snabba modeller” och 
viktades på samma sätt som vid föregående matris.  
Betygsskalornas betydelse kan även denna gång beskådas i tabell 2.  
Då den viktade konceptvalsmatrisen skapats med relevanta målsättningar stod det 
klart att koncept ”hasp” stod som vinnare och är det koncept som har störst bärighet  
(se tabell 4). 

Den mest betydelsefulla målsättningen här är att konceptet skall ha en pålitlig 
funktionalitet, en målsättning både koncept ”spår” och ”hasp” anses uppnå med 
tillfredställande resultat. 

Vi som genomfört detta projekt viktade även denna gång konceptvalsmatrisen, ställde 
upp de relevanta målsättningarna och betygsatte till sist de olika koncepten.  
  ”spår” ”fjäderlås” ”hasp” 

Målsättning Vikt Betyg Viktat 
betyg Betyg Viktat 

betyg Betyg Viktat 
betyg 

Enkel för användaren att 
låsa upp. 2 2 2 2 2 2 2 

Konstruktionen är lätt att 
montera. 0 0 0 – 1 0 2 0 

Ha en pålitlig 
funktionalitet. 3 1 3 0 0 1 3 

Realiserbarhet 1 1 1 0 0 1 1 

Summa   4 6 1 2 6 6 
Tabell 4. Viktad konceptvalsmatris för låsningssystem. 

6.3 Resulterande koncept 
Resultaten från konceptvalsmatriserna visar tydligt de samverkande systemen som 
behövs för att erhålla en lyckad slutprodukt.  Dessa skall tillsammans verka på ett 
smidigt och lätthanterligt sätt för att på så sätt möjliggöra en enklare hantering av 
iläggsskivan för användaren. 
Det slutliga konceptet är alltså uppbyggt av den speciella iläggsskivan vi tagit fram 
för just denna konstruktion. En konstruktion som är sammankopplad med 
fjädersystemet som är källan till kraften vilken alltid genererar den lyftande kraften åt 
illäggsskivan. Dessa konstruktioner tillsamman med det lås som kommer konstrueras 
och användas hos slutprodukten gör det möjligt att fixera den nya iläggsskivan i dess 
nedre läge.  All tyngd som genereras av dessa system bärs och tas slutligen upp av det 
underrede vilken vilar på bordets skenor. Detta enligt de olika konceptvalen som 
presenterats ovan. 
I och med att det slutgiltiga konceptet fastställts kommer nästa fas ta vid där material 
som kan tänkas användas till konceptets konstruktion studeras. Efter denna studie 
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kommer förhoppningsvis bäst lämpade material användas för de olika komponenterna 
beroende på de omständigheter som kommer påverka dem.  
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7 Materialstudie 
Materialval är ytterst viktigt vid tillverkning av en produkt. Rätt material är oftast 
avgörande för produktens prestanda och kvalité. Därför var det viktigt att undersöka 
olika materials egenskaper för att hitta material som passa bäst för de ändamål de 
skulle användas till och för produkten som helhet. Nya och okonventionella material 
betraktades och undersöktes även för att eventuellt hitta unika material med bättre 
egenskaper än de konventionella alternativ som finns ute på marknaden idag. På så 
sätt var det möjligt att ta fram en så bra produkt som möjligt. 
Hänsyn till faktorer som hållfasthet, densitet slagseghet, pris m.m. var nödvändiga 
faktorer att ta hänsyn till i förhållande till produktens design och funktion.  

7.1 Hållfasthet 
Hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid 
påtvingad deformation och till följd av växlande temperaturfält 
(Nationalencyklopedin, 1992a). 

Densitet 
Med densitet menas hur kompakt och tätt virket är. Densitet mäts i kg/m3 och är en 
viktig faktor för bestämning av virkets kvalité ur brukssynpunkt 
(Nationalencyklopedin, 1990). 

Hållfasthet 
Materialets förmåga att tåla belastningar kallas hållfasthet. Virke med ökad densitet 
har vanligtvis högre hållfasthet. Hållfastheten kan delas in i mätbara begrepp som 
draghållfasthet, tryckhållfasthet, skjuvhållfasthet, slaghållfasthet och böjhållfasthet 
(Nationalencyklopedin, 1992a).  
Det existerar ett antal standardiserade testmetoder för massivt trä med avseende på 
hållfasthetsegenskaper, t.ex. brinells metod. Hållfasthetsegenskaper för de träslag 
Lundbergs Möbler använder kan ses i bilaga 12. 

Hårdhet 
Materials hårdhet, då den mäts enligt Janka- eller Brinellmetoden definieras i korthet 
som materialets förmåga att motstå deformation av dess yta (Nationalencyklopedin, 
1992b).  
Då man undersöker hårdheten hos material pressas en kropp in i materialet varpå en 
deformation uppstår. Intryckets storlek som uppstår i materialet utgör ett mått på 
materialets hårdhet. Desto hårdare träet är desto högre värden får man som  
resultat (Ullman et al., 2003).  

Värdena för hårdhet hos de träslag företaget använder kan hittas i bilaga 12. 

Hårdhet hos olika träslag enligt Jankametoden kan beskådas i tabell 5.   
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Nötningshärdigheten ökar med stigande hårdhet, därutav ger hårdheten en 
uppskattning av hur reptåligt materialet är. Nötningshärdigheten är annars en 
egenskap som är komplicerad att bestämma. 

I Mycket mjuka (HJ<350) cembratall, gran, lind, tall, asp m.fl. 
II Mjuka (HJ 350-500) gråal, lärk, sälg, teak, masurbjörk m.fl. 
III Medelhårda (HJ 500-650) alm, hassel, sälg (S. Incana) m.fl. 
IV Hårda (HJ 650-1000) ek, rönn, lönn, mahogny, ask m.fl. 
V Mycket hårda (HJ 1000-1500) syrén, berberis 
VI Benhårda (HJ>1500) ebenholts, quebracho, pockenholts m.fl. 

Tabell 5. Hårdhet hos olika träslag enligt Jankaprovet (Ullman et al., 2003). 

Slaghållfasthet 
Slaghållfastheten hos material definieras som det minsta arbete som krävs vid en 
snabb belastning för att åstadkomma brott. Ett material karakteriseras som segt då det 
består god slaghållfasthet, kontra sprött. Slaghållfastheten kan påverkas drastiskt hos 
ett material vid temperatursänkning under omslagstemperaturen och då nedsättas 
avsevärt (Nationalencyklopedin, 1995).  
Värdena för slaghållfasthet hos de träslag företaget använder kan hittas i bilaga 12. 

7.2 Material 
Eftersom huvudmaterialet vid möbeltillverkning är virke undersöktes egenskaper hos 
de olika träslag som Lundbergs Möbler använder i sitt befintliga sortiment. Även 
andra material undersöktes för att erhålla en bred mängd materialvalsmöjligheter. 
Därefter utvärderades dessa material för att fastställa vilka material som skulle lämpa 
sig bäst till de olika delarna i vårt koncepts konstruktion med avseende på design och 
funktion. 

Lättviktsmaterial 
Utifrån resultat från användarstudien framkom huvudsakligen ett återkommande 
hanteringsproblem, iläggsskivan upplevdes som tungt. Lundbergs Möblers 
iläggsskivor tillverkas som tidigare nämnts av massivt trä, i form av MDF, som senare 
faneras. Användningen av detta material resulterar i en tung iläggsskiva på över fem 
kilo. Av denna orsak skulle det vara fördelaktigt att göra iläggsskivan av hållfast 
lättviktsmaterial för att på så sätt erhålla en lätt iläggsskiva med goda hållfasthets 
egenskaper samtidigt som hanteringsmomentet underlättas.   
Informationssökningar utfördes för att hitta produkter och material vilka är lättare än 
de material Lundbergs Möbler använder i deras iläggsskiva. Resultaten av dessa 
undersökningar gav slutligen ett antal potentiella material. Dessa har undersökts 
vidare och framkommer senare i rapporten. 

Sandwichkonstruktioner 
Sandwichkonstruktioner består utav ytskikt av skivmaterial och en kärna som 
vanligtvist inte är träbaserad. Skivor av denna princip har goda hållfasthetsegenskaper 
samtidigt som vikten är låg. Det finns även varianter där kärnan är värmeisolerande. 
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Dessa skivor är optimala att använda för produkter där minimal vikt samt goda 
hållfasthetsegenskaper efterstävs (Dahlgren et al., 1999). 
Ett alternativ till att använda lättviktsmaterial är att minimera massan på iläggsskivan. 
Detta kan åstadkommas genom att exempelvis fräs bort massa ur iläggsskivan. Detta 
skulle bidra till en lättare iläggsskiva men samtidigt bidra till att skivan förlorar dess 
ursprungliga hållfasthetsegenskaper som då försämras. 

Honeycomb 
Konstruktionsprincipen hos Honeycomb-material är inspirerad av honungskakorna bin 
producerar (se figur 33).  
Genom att härma och tillverka skivor enligt deras konstruktionsprincip erhålls skivor 
med unika hållfasthetsmässiga egenskaper. Skivor som tillverkas enligt denna princip 
blir väldigt lätta jämfört med solida skivor samtidigt som de bibehåller en mycket hög 
vridstyvhet. Skivorna erhåller en vikt som utgör ungefär 20 % av en massiv skiva med 
samma dimensioner (TMboard, 2005).  

 
Figur 33. Honeycombmaterialets konstruktionsprincip 
(Composite Materials Group, 2006). 

Ytbeläggningar 
För att skydda träytan från t.ex. värme, vatten och smuts undersökte vi värmetåliga 
material som skulle kunna appliceras till iläggsskivan. Lundbergs Möblers nuvarande 
iläggsskiva är ytbehandlad för att tåla vatten och smuts, men inte värme. 

Laminat 
Laminat som används i träbranchen är en produkt som består av exempelvis flera 
pappersskikt vilka impregnerats med melamin, formaldehyd och fenol formaldehyd 
och därefter sammanpressats under högt tryck och hög temperatur. 
Fördelen med laminat är dess beständighet mot nötning, ljus och vatten. Materialet tål 
även höga temperaturer som t.ex. i vårt fall skulle kunna tänkas komma från en varm 
kaffekanna, utan att deformeras. Laminat har även hög kemikalieresistens och låg 
vattenabsorption vilket betyder att det klarar ämnen som är vanligt förekommande i 
köksmiljöer utan att erhålla fläckar.  
Laminatet är en relativt billig produkt och kan framställas med olika mönster, 
ytterskikten består då av dekorpapper. Dekorpapper är vanligen papper med tryckta 
imitationer av t.ex. trästrukturer som bok och lönn, men det är givetvis även möjligt 
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att formge det tryckta skiktmaterialet enligt eget tycke. Dessutom är laminat en 
miljövänlig produkt då skivorna inte ytbehandlas och ger därmed inte ifrån sig några 
utsläpp från diverse lösningsmedel (Direkt Laminat, 2008).  

7.3 Beslag 
Förutom de vanliga skruvarna och muttrarna av diverse storlekar användes även 
beslag som skulle underlätta hanteringen av den nya iläggsskivan. Dessa beslag 
presenteras i detta avsnitt.  

Gångjärn 
Då vi eftersträvade att sargerna alltid skulle befinna sig vid dess uppfällda läge  
valde vi att använda fjädrande gångjärn för att säkerställa att sargerna alltid fjädras  
upp. I och med detta kommer sargerna alltid sträva efter att inta dess uppfällda läge 
och smälter enhetligt in med bordets övriga sarger när iläggsskivan vecklas ut (se 
figur 21, 25, 36 och 55). 
Då sargen fälls ned ska magneter hålla fast sargen tills dess att användaren med 
handkraft frigör sargerna från dessa magneter och sargerna intar dess uppfällda läge 
för egen kraft. 

Lamellgångjärn 
Lamellgångjärnen som vi använder oss utav tillverkades av stål och är förmässingat 
med mässing för en långsiktig beständig yta (se figur 34). 
Då iläggsskivans sidor fälls ned syns inte dessa gångjärn (se figur 49). 

 
Figur 34. Lamellgångjärn i utvikt position (Skånebeslag, 2008). 

Gasfjäder 
Gasfjädrar används med fördel i konstruktioner för avbalansering och avlastning. 
Tunga enheter kan vid avbalansering med gasfjäderns hjälp lyftas eller fällas med 
handkraft då större delen av enhetens vikt tas upp av just gasfjädern.  
Karakteristiskt för gasfjädern är dess flacka fjäderkarakteristik (långsamma 
utskjutningshastighet), låga kraftökning och sin låga egenvikt i förhållande till 
kraftresursen (se figur 35).   
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Gasfjädern utgörs utav en cylinder, en kolv, en kolvstång, en tätning och en styrning. 
Cylindern är fylld med komprimerad kvävgas vilket ger en kraft i cylinderns riktning. 
Kraften överförs av kolven vidare till den kolvstång som är förenad med kolven i 
cylindern. Då kolven pressas mot cylinderns botten minskar volymen i cylindern där 
kvävgasen verkar, gasen komprimeras och motkraften ökar. 
Genom att fylla cylindern till önskat tryck erhålls den förspänning (Fo) som önskas. 
Högsta tillåtna temperatur för Lesjöfors gasfjädrar som används är 80°C och lägsta 
temperatur är -25°C, vilket fyller de krav som ställs väl (Lesjöfors, 2007). 

 
Figur 35. Fjäderkarakteristik för olika fjädertyper 
(Lesjöfors, 2007). 

7.4 Resultat av materialstudien 
Resultaten från materialstudien gav flera tänkbara material som kan användas i det till 
tänkta konceptet. Dessa material har valts med noggrannhet efter bland annat dess 
hållfasthet, vikt, densitet och estetiska egenskaper och de som lämpade sig bäst till 
konstruktionen valdes därefter. 

Material till iläggsskivan 
Eftersom Lundbergs Möbler har riktat in sig på de träslagen som ovan tidigare nämns 
bestämdes det att dessa skulle behållas som standard för att inte förta utseendet på 
deras befintliga sortiment. 
Massivt trä och MDF ger upphov till en tung iläggsskiva, därav ersätts dessa tunga 
material med ett lättviktsmaterial (se bilaga 11).  
Det lättviktsmaterial som använts till konstruktionen är av typen  
Honeycomb-material. Detta material är som tidigare nämnt mycket lätt samtidigt som 
de har bra hållfasthetsegenskaper. Materialet har dock sina nackdelar, det är 
problematiskt att borra i materialet då det helt enkelt inte finns något material att borra 
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i och behöver därmed en ram vilken man kan fästa beslag i. Detta material faneras 
alternativt lamineras slutligen till önskat estetiskt tilltalande utseende.  

Ytbeläggning  
Laminat är lämpligast att applicera på iläggsskivan eftersom det kan tillverkas i tunna 
skikt och samtidigt bibehålla dess värmetåliga och nötningsbeständiga egenskaper. En 
annan orsak till att laminat är det bästa valet som ytbeläggning är av den orsaken att 
det kan tillverkas av dekorpapper. Dekorpapper kan enkelt tryckas och få den design 
man önskar applicera på iläggsskivan, t.ex. så kan som tidigare nämnts en träyta 
efterliknas vilken matchar bordets övriga träslag och nyans.  

Materialval för fjäderkonstruktionen 
För fjädersystemets olika komponenter lämpar sig aluminium bäst vid tillverkningen 
av detaljerna. Används aluminium bidrar detta till att konstruktionens vikt hålls nere 
samtidigt som ett hållfast material erhålls i förhållande till dess vikt. Materialen har 
även goda korrisionsegenskaper, vilket är positivt om bordet skulle placeras i en 
utemiljö.  
Axlarna som förbinder fjädersystemet med lådan har däremot högre krav på 
hållfasthet och kräver därmed ett material med hög hållfasthet. Här lämpar sig en 
stålsort med hög hållfasthet. 
Distanserna som håller de olika komponenterna på plats bör vara av ett slitstarkt 
material, då en viss nötning på materialet alltid förekommer. Nötningen uppstår då 
delarna placerade mot dessa distanser är i rörelse och genererar friktion. Vi har inte 
lagt ner någon tid på att ta reda på vilket material som lämpar sig bäst utan det 
överlåter vi till företaget p.g.a. tidsbrist. 
Materialet hos haklåset har inte speciellt höga krav på sig och kan därmed bestå av 
godtyckligt material. Vi finner dock att en metall alternativt ett trämaterial är att 
föredra, vi anser att dessa material är hållfasta nog att klara av de påfrestningar 
konstruktionen kräver vid en korrekt design av hasparna samtidigt som dessa material 
är lätta att införskaffa och bearbeta. 

Slutsats 
Med vetskap om hur det slutliga konceptet är tänkt att fungera och vilka material som 
skall användas tar nästa fas vid. Under denna fas går vi djupare in i en 
materialundersökning där vi vidare undersöker olika material för att hitta de som 
passar vår fysiska prototyp bäst. 
Under den slutliga fasen tar realiseringen av det genomtänkta helhetskonceptet vid. 
Med hjälp av CAD-programmet Pro/Engineer kommer Digitala modeller av den 
slutliga konstruktionen tas fram. När det slutliga Digitala konceptet sedan står klart 
kommer slutligen en fysisk prototyp att framställas och utvärderas.  
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8 Slutligt helhetskoncept 
Det slutliga helhetskonceptet presenteras med både en virtuell och en fysisk prototyp. 
CAD-modeller och en fullskalig teknisk prototyp byggs upp, finjusteras och 
utvärderas för att slutligen resultera i en färdig prototyp.  

8.1 CAD 
Med t.ex. CAD-programmet Pro/Engineer kan databaserade prototyper tas fram. CAD 
används med fördel av t.ex. produktutvecklaren för att modellera upp en digital 
modell av en produkt/fysisk prototyp och erhålla en digital modell av produkten/den 
fysiska prototypen utan att behöva bygga den fysiskt. Med den digitala modellen får 
produktutvecklaren en helhetsbild där det är möjligt att titta på prototypen 
tredimensionellt. En utvärdering av den digitala modellen kan utan större problem ske 
redan i datormiljön. 
Att modellera tredimensionellt är ett kostnadseffektivt sätt att ta reda på om lösningen 
har förutsättningar för att fungera pratiskt och ger en klar och överskådlig bild på hur 
produkten kommer att se ut när den är klar. 
Det är på detta sätt vi har använt oss av CAD:en. 
Ritningar på alla komponenter konstruktionen består av kan beskådas i bilaga 12 och 
ska fungera som vägledning för Lundbergs Möblers eventuella vidareutveckling.  

Renderingar av CAD-modell 
För att få en helhetsbild på hur produkten skulle komma att se ut framställdes  
CAD-modeller på bordet med iläggsskivan och dess fjädersystem i CAD-programmet 
Pro/Engineer. Modellerna renderades och placerades i enkla rum (se figur 36 - 41). 
Då bordet placeras i dess tilltänkta miljö ska miljön i rummet se ut som i 
miljöbilderna vilka kan beskådas i figur 7 - 9. 

 
Figur 36. Renderad bild på bordet med iläggsskiva. 
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Figur 37. Rendering av det slutgiltiga konceptets konstruktion. 

Handtag 
Handtaget vilken förbinder hasparna med varandra utformades med en bred räfflad 
yta. Skårorna som utgör den räfflade ytan har applicerats på handtaget för att förmedla 
en tryckande känsla till användarna. Denna känsla är ett resultat som uppnås och 
förmedlas av räfflorna man ser och känner när man tar tag i handtaget tillsammans 
med den breda ytan vilket också bidrar till att användaren kommer vilja trycka på 
handtaget. Tack vare denna känsla vet användaren undermedvetet att han/hon ska 
trycka på handtaget utan att behöva tänka efter för att förstå hur handtaget fungerar 
(se figur 38).   
Den typ av känsla utformningen förmedlar kallas för semantik och behandlar känslor 
som kan förmedlas med hjälp av olika typer av färg, form och texturer. 

 
Figur 38. Rendering av handtaget med dess skåror. 
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Figur 39. Rendering av iläggsskivan utvikt med det värmetåliga laminatet i mitten. 

 
Figur 40. Rendering av iläggsskivan hopvikt där lamellgångjärnen är dynliga. 

 
Figur 41. Rendering av gasfjäderkonstruktionen med dess låsmekanism. 
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8.2 Prototyp 
En fullständig teknisk prototyp är en fungerande modell med funktionalitet nära det 
resultat ens koncept är tänkt att uppnå. Prototyper används för att vid utvärdering 
visualisera designidéer, göra tester för att få relevant feedback, visa vad designbeslut 
resulterat i och förmedla interaktionen mellan användare och system (Dorrien, 2002). 
Prototypen användes i detta fall främst för att utvärdera hur väl de olika tekniska 
lösningsprinciperna fungerade och gav en indikation på om slutprodukten hade 
bärighet. 

Prototypframställning 
Prototypframställningen är en av de sista viktiga delarna av projektet där en prototyp 
av det slutliga konceptet tas fram. Från de CAD-modeller vi tagit fram framställdes nu 
en fungerande teknisk prototyp enligt dessa. Med den framställda fysiska prototypen 
undersöktes mekanismen hos konstruktionen varpå det framkom hur väl mekanismen 
fungerade. Prototypen byggdes i full skala utifrån mått från ett bord som vi fick från 
Lundbergs Möbler med tillhörande iläggsskiva, detta bord ingår i deras sortiment 
under namnet Franklin. Detta bord användes för att ta reda på om konceptet verkligen 
kunde tillämpas i samband med deras matbord (se figur 42-44). 

 
Figur 42. Prototypen i full skala placerad i 
Franklin bordet. 

 
Figur 43. Prototypen i full skala placerad i 
Franklin bordet. 

 
Figur 44. Den fullständiga konstruktionen med 
hopvikt iläggsskiva placerad i Franklin bordet. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

Johan Olsson & Marie Karlsson 2008-05-25 

54 

De material vi använde till prototypen baserades på resultaten från materialstudien. 
Då prototypbygget skedde under ekonomiska-, hantverkarmässiga- och tidsmässiga 
begränsningar ersattes några material. Honeycomb materialet ersattes t.ex. med en 
MDF-skiva där hål togs ut för att efterlikna honeycombmaterialets egenskaper. I detta 
fall var orsaken till att vi inte fick tag på riktig honeycomb av den enkla anledningen 
att de var svårt att få tag på i små mängder, varpå tidsbristen till slut satte stopp för 
alla ansträngningarna att få tag på just detta material.  
Iläggsskivan konstruerades utifrån den iläggsskiva vi fick från Lundbergs Möbler. 
Denna sågades upp och modifierades för att anpassas till vår lösningsprincip.  
Iläggsskivan utgörs som tidigare nämnts av tre skivor, huvudsakligen bestående av 
honeycomb material. Då det som sagt var svårt att få tag på detta material fick vanliga 
modifierade MDF skivor duga. För prototypen tillverkades ”snabba modeller” av 
MDF och faner. Vi borrade hål i MDF-skivorna i ett försök att efterlikna 
honeycombskivan (se figur 45). 

 
Figur 45. "Snabb modell" av honeycombskivan. 

Vi använde oss även av golvlaminat som efterliknade bordets träslag i största möjliga 
mån till iläggsskivan. Detta laminat tillsammans med MDF-skivan resulterade i en 
tung iläggsskiva. Hade den framställda iläggsskivan kunnat byggas med alla de 
tilltänkta materialen hade iläggsskivan med största sannolikhet blivit betydligare 
lättare och av bättre kvalitet. Då iläggsskivan blev tyngre än den eftersträvade vikten 
var vi tvungna att använda oss utav starkare gasfjädrar för att kunna bära upp skivans 
vikt. 
Utöver detta skall en laminerad yta placerad i mitten av iläggsskivan, hos prototypen 
hamnade denna yta på iläggsskivans kanter p.g.a. praktiska skäl vid bygget av 
prototypen och består delvis av ett synligt aluminiumskikt. Laminatet till denna yta 
har mycket bra värme isolerande egenskaper. I och med denna yta kommer det vara 
möjligt att placera varma föremål direkt på bordet, t.ex. en kastrull.  
Sargerna till iläggsskivan vi fick av Lundbergs Möbler var i dess orginalutförande för 
tjocka för att konstruktionen skall undergå 80 mm. Detta medförde att vi fick tillverka 
egna tunnare sarger (se ritning 10).  
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Till sargerna applicerades sedan de fjädrande gångjärn som förbinder sargen med 
iläggsskivan. Med dessa gångjärn applicerade erhåller sargerna de fjädrande 
egenskaperna som eftersträvas och fjädras automatiskt upp med hjälp av en lätt 
beröring av användaren. Beröringen krävs för att separera de magneter vi valt att 
använda för att hålla fast sargen i dess nedfällda läge och väl i uppvikt läge smälter de 
samman med matbordets sarger (Se figur 46 - 49). 

 
Figur 46. Bildsekvens där sargen frigörs från magneterna med en lätt beröring varpå de fjädrande 
gångjärnen tar vid.  

 
Figur 47. Bildsekvens där sargen fälls ned. 

 
Figur 48. Vikbar sarg med de fjädrande gångjärnen synliga. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

Johan Olsson & Marie Karlsson 2008-05-25 

56 

 
Figur 49. Den fullständiga konstruktionen med utvikt iläggsskiva och uppfjädrade sarger. 

Slutligen förenades iläggsskivans olika skivor med de avsedda lamellgångjärnen och 
iläggsskivan var därmed möjlig att vika. Då iläggsskivan är vikt passar den utmärkt 
mellan bordets skenor, vilka är de komponenter som gör det möjligt att skjuta isär och 
förlänga bordet och är en förutsättning för att ge platts åt iläggsskivan (se figur 50).  

 
Figur 50. Prototyp av slutliga konceptet med hopvikt iläggsskiva vilandes på bordets 
skenor.

Det primära konceptet går som tidigare nämnts ut på att använda ett fjädrande system. 
Ett system som får sin funktion av två gasfjädrar. Där gasfjädrarnas flacka 
fjäderkarakteristik skall ge en jämn, smidig och kontrollerad lägesförändring av 
iläggsskivan, vilket ska bidra till och förhöja användarupplevelsen (se figur 51). 
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Konceptet framställdes med insättning av två gasfjädrar vilka ska avlastar 
iläggsskivan och underlättar hanteringsmomentet. Gasfjädrarna ska alltid bära upp 
iläggsskivans vikt och även alltid generera en tryckande kraft uppåt därför har 
beräkningar utförts vilka visade att då iläggsskivan väger 5 kg behöver de två 
gasfjädrarna generera en kraft på 34 N vardera för att bära upp iläggsskivan (se bilaga 
13). Då vikten av prototypens iläggsskiva var dubbelt så tung som den eftersträvade 
vikten användes två gasfjädrar vilka genererar en kraft på 80 N vardera. Gasfjädrarna 
trycker i vårt fall med sammanlagt 24 N mer än vad iläggsskivans tyngdkraft 
genererar nedåt, den överflödiga uppåtriktade kraften genererar den eftersträvade 
tryckkraften vilket för iläggsskivan uppåt till dess övre läge. 

 
Figur 51. Gasfjäderkonstruktionen som fjädrar upp iläggsskivan. 

För att hålla upp och stöda fjäderkonstruktionen användes två profiler vilka placerades 
vilandes på matbordets skenor. Axlarna fjädersystemet är uppbyggt kring fästes 
därefter i träramar förenade med profilerna. Dessa axlar är de kritiska komponenterna 
hos konstruktionen då de utsätts för höga belastningar vilka de måste hålla för. Dessa 
belastningar utgörs främst av stora böjande moment. För att undvika att det sker en 
böjning av axeln måste axlarna klara den höga påfrestningen som uppstår då 
iläggsskivan förs mellan de olika lägena. Detta innebär att diametern hos axlarna 
måste vara så stor att påfrestningarna de utsätts för inte deformerar dem alternativt att 
man anpassar materialet hållfasthetsmässigt efter krafterna. Profilerna vilka vilar på 
bordets skenor fästs fast inspända med dessa. 
För att konstruktionen ska kunna skjutas med skenorna in under bordets ena skiva 
krävs att ena skenan speglas så att de inre rörliga delarna följer med en och samma 
bordsskiva (se figur 50). 
Gasfjädrarnas position för inspänning på profilen avvägdes noga med avseende på 
iläggsskivans vikt. Inspänningens läge är kritiskt för att iläggsskivan skall höjas till 
samma nivå som bordsskivans och kunna sänkas ner så att bordet därefter kan stängas 
och gömma iläggsskivan. Gasfjädrana är som tidigare nämnts inte blockerbara vilket 
krävde att en låsmekanism togs fram. Låsmekanismen har till uppgift att hålla 
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iläggsskivan fixerad under bordet när den inte används och samverkar därmed med 
fjädersystemet (se figur 52). 
Låsmekanismen utgörs av två hakar enligt det vinnande låskonceptet vilka fästs på 
varsin axel hos träsargarna och förenas av ett trähandtag. Dessa hakar håller 
gasfjädern spänd då iläggsskivan befinner sig i nedfällt läge tills dess att handtaget 
tryckes ned varpå fjädersystemet frigörs och iläggsskivan förs till bordsskivans nivå. 
Dessa system bidrar till att konstruktionens djup hålls lägre än sargens djup (se figur 
52 till 55). 

 
Figur 52. Sekvens där låsmekanismens och fjädersystemets samverkar från bild 1 där fjädersystemet 
befinner sig i låst och nedfällt läge till bild 3 där iläggsskivan befinner sig i dess övre läge. 

 
Figur 53. En av låskonstruktionens hakar då 
den håller fjädersystemet i dess nedfällda läge. 
 

 
Figur 54.  En av låsmekanismens hakar då 
fjädermekanismen befinner sig i dess övre 
läge.

 
Figur 55. Bordets undersida där konstruktionens djup håller sig 
lägre än sargens djup. 
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8.2.1 Utvärdering av prototypen 
Prototypen som framställts i detta projekt nådde inte den kvalitet och det utförande vi 
önskar hos slutprodukten men framställdes så nära det eftersträvade resultatet vi 
kunde komma. På grund av bristande resurser och tid blev prototypen inte exakt som 
den genomtänkta slutprodukten. Vissa material var svåra att få tag på varpå dessa 
ersättes med liknande material och några komponenter hade vi inte möjlighet att få tag 
på utan ersattes istället med enklare varianter. Detta gav upphov till en tyngre 
iläggsskiva än planerat, varpå starkare gasfjädrar användes för att ta upp den högre 
vikten. En smärre justering på låsmekanismen utfördes också där handtaget ersattes av 
en enklare modell.  Vi använde golvlaminat till iläggsskivan som efterliknade träytan 
på bordet vi fick från Lundbergs Möbler för att därigenom ge bordet en estetiskt 
homogenare utseende. Golvlaminaten var den främsta orsakerna till att vikten på 
iläggsskivan blev så tung som den blev. I sin helhet fungerar prototypen med gott 
resultat enligt förväntan och som den bör göra med alla rekommenderade material. 
Iläggsskivan lyfts upp utan större ansträngning med hjälp utav gasfjädrarna när man 
trycket ner handtaget. Handtaget behöver bara en lätt nedtryckning för att utlösa det 
lyftande momentet på ett smidigt och kontrollerat sätt. Detta är enligt målsättningen 
att ge användarna en bra användarupplevelse där känslan är att produkten fungerar på 
ett enkelt och säkert sätt, vilket eftersträvats.     

8.2.2 Hanteringen av den nya konstruktionen gentemot 
hanteringen av den befintliga iläggsskivan 

Hanteringen av den nya konstruktionen har eliminerat ett stort lyftande moment som 
krävs vid hantering av iläggsskivan företaget använder idag. De flesta användarna 
upplever som tidigare nämnts problem vid hantering av den nuvarande  
iläggsskivan (se figur 13 - 14). 
Tabell 6 nedan visar skillnaderna och förbättringarna som tillkommit med den nya 
konstruktionen. 

En sekventiell bildserie av hanteringsförloppet vid förlängning av den nya 
iläggsskivan kan beskådas i figur 56. 

 Befintlig konstruktion Nya konstruktionen 
Placering av 
iläggsskiva vs. bordet. 

Iläggsskivan och bord befinner sig 
ej på samma plats. 

Bord och iläggsskiva befinner sig på 
samma plats. 

Hantering av 
iläggsskivan. 

Hanteringen medför till största del 
tunga lyft vid hanteringen, speciellt 

då skivan lyfts i och ur bordet. 

Tunga lyft undviks vid hanteringen tack 
vare den hjälp gasfjädrarna bidrar med, 

vilket i sin tur medför en smidig hantering. 

Användarupplevelse. Ingen bra användarupplevelse. 

Den underlättande hanteringen av 
gasfjädrana och handtagen som är 
kopplade till låssystemet ger en bra 
användarupplevelse och feedback. 

Iläggsskivan. Tung iläggsskiva. Lättare iläggsskiva p.g.a. att nya material 
introduceras. 

Applikation till ”vanliga 
bord”. 

Konstruktion kan appliceras till alla 
bord. Konstruktion kan appliceras till alla bord. 

Tabell 6. Jämförelse mellan ny och gammal konstruktion. 
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Figur 56.  Hanteringsförlopp vid förlängning av Lundbergs Möblers matbord med den nya 
iläggsskivan, från nedfällt läge (bild 1) till uppfällt läge (bild 9). 
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9 Överlämnandet 
Det material som överlämnas till Lundbergs Möbler består av digitala CAD modeller, 
ritningsunderlag, skisser, fysisk prototyp av konstruktionen samt denna rapport. 
Materialet är ett underlag för företaget vilket syftar till att underlätta ytterligare 
utvärdering och vidareutveckling av konceptet om detta behov finns.  
De målsättningar som sattes upp i startskedet av projektet anses vara uppfyllda då det 
material som överlämnats motsvarar de krav som ställdes i uppdragsbeskrivningen. 
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10 Reflektioner 
Under vårterminen 2007 inleddes sökandet av företag att inleda ett samarbete med för 
att utföra det examensarbete vilket är den avslutande delen i utbildningen för 
designingenjörs studenter. Då vi båda tyckte att möbelindustrin var ett spännande 
område med ständig utveckling av utseende och tekniska finesser söktes vi ett 
samarbete med ett företag inom denna industri. En folder skapades för att beskriva oss 
själva, designingenjörsprogrammet, våra visioner och mål. Efter att ha ägnat mycket 
tid åt att ringa närliggande möbeltillverkare visade Lundbergs Möbler AB intresse för 
oss och presenterade ett mycket intressant och utmanande uppdrag vilket vi fattade 
tycke för och ett examensarbete påbörjades. 

10.1  Upplägg och arbetsgång 
Examensarbetets upplägg inleddes med en förstudie, därefter en 
konceptutvecklingsfas och slutligen utveckling av det slutliga konceptet. Förstudien 
var en mycket omfattande om tidskrävande del av examensarbetet där vi bland annat 
undersökte konkurrenter, kontexten, användarna och ergonomin. Den grundliga 
förstudien var en förutsättning för att ge oss rätt förutsättningar inför själva 
produktutvecklingen, så rätt beslut kunde tas senare i projektet och var till stor hjälp 
vid idégenereringen.  
Vi strävade hela tiden efter att ta fram en helt ny lösning för att integrera iläggsskivan 
i matbordet. Detta var möjligt då undersökningen av konkurrenternas 
lösningsprinciper gett oss en insikt i vilka lösningsprinciper de konkurrerande 
tillverkarna använde sig av.  
Då idégenereringsfasen tog vid startade en period av febrilt skissande vilket 
inledningsvis ledde till att många olika mer eller mindre bisarra idéer hamnade på 
papper. Ju längre in i denna fas vi kom ju svårare vart det att komma på nya idéer. För 
att råda bot på detta användes olika kreativitetsmetoder vi lärt oss under utbildningen. 
Med metoder som t.ex. Brainwriting bröts tankemönstret och ökade chansen till att 
ytterligare lösningsförslag skulle kommer fram. Dessa metoder var till stor hjälp och 
resulterade i ytterligare intressanta idéer på hur man skulle kunna integrera en 
iläggsskiva med ett matbord. Idégenereringsfasen gick bra och ledde till flera 
intressanta idéer, vilket var mycket till förstudiens förtjänst. Till sist utvärderades 
idéerna för att sammanställa de idéer som har tagits fram. 
Nästa fas i projektet var konceptutvecklingsfasen där vi gick vidare med att utveckla 
de sammanställda idéerna till några få koncept. Även i denna fas var den förvärvda 
kunskapen från förstudien till nytta. Att vi hade bra koll på konkurrenterna och vad 
som fanns ute på marknaden hjälpte oss att sålla bort idéer som liknade befintliga 
lösningsprinciper vilka redan fanns ute på marknaden. Redan tidigt under denna fas 
insåg vi att iläggsskivan behövde modifieras för att möjliggöra en realistisk hantering 
av den, vilket även skulle göra det möjligt att förvara den mellan skenorna utan att på 
något sätt behöva vrida iläggsskivan för att den skulle passa där emellan. Lösningen 
på detta problem stod snabbt klart och ett koncept på en vikbar iläggsskiva i tre delar 
stod klar. De idéer som inte liknade någon av produkterna ute på marknaden kunde 
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därmed lyftas fram och vidareutvecklingen av dessa kunde ta vid, vilket resulterade i 
två olika koncept. Dessa koncept mottog företaget varmt och tillsammans med Peter 
Reit utsågs ett vinnande koncept att jobba vidare med. Ett spännande koncept där 
tanken var att ett elegant fjädersystem ska underlätta hanteringen för användaren. 
Detta koncept vidareutvecklades ytterligare och slutligen stod tre olika koncept på 
tänkbara fjädringsmekanismer klara. Dessa utvärderades med hjälp av en 
konceptvalsmatris där det bästa konceptet lyftes fram och ett vinnande koncept stod 
därefter klart.  
Vi började med att återigen generera idéer som till slut ledde fram till olika koncept på 
ett elegant, fungerande och pålitligt fjädrande system. Under arbetet med att ta fram 
dessa koncept erhölls den största kunskapen av de snabba modeller vi tillverkat för att 
snabbt få feedback och kunna utvärdera om idéerna som togs fram hade bärighet eller 
ej, dessa snabba modeller har skapats under hela idégeneringsprocessen. Till 
fjädersystemet behövdes ett låssystem för att fjädersystemet skulle fungera fullt ut. 
Tre koncept av låssystem med syfte att samverka och ge det fjädrande systemet dess 
funktion tillsammans med det vinnande fjädersystemet utvecklades efter samma 
jargong som fjädersystemet utvecklats efter varpå ett vinnande koncept åter stod klart. 
Under fasen som följde utfördes en materialstudie. Detta för att få kunskap om och 
förståelse för olika material och komponenter som kunde tänkas användas hos 
produkten studerades i denna studie innan den slutliga prototypframtagningen tog vid. 
Vi undersökte bland annat olika metaller, träslag, material och komponenter som 
skulle kunna tänkas användas till konstruktionen. Med denna undersökning 
införskaffades relevant information inför nästkommande prototypframtagning. 
Stutprodukten förfinades till sist i CAD-programmet Pro/Engineer, där även renderat 
material togs fram samt generellt ritnings underlag. Till sist tillverkades en prototyp 
för att fram för allt få en bättre uppfattning om hur väl de koncept vi slutligen valde 
fungerade. Detta för att verkligen se om konstruktionen betedde sig så som det var 
tänkt. 
Att göra en enkel mock-up i t.ex. kartong för att utvärdera lösningsförslags olika 
former och funktioner är en utomordentlig metod som går mycket snabbt att 
genomföra och rekommenderat starkt. Som sagt har vi under projektet ständigt haft 
nytta av olika mock-up:s. 

10.2  Resultatet 
Vi är mycket nöjda med den konstruktion vi tagit fram åt Lundbergs Möbler AB. 
Konstruktionen gör det möjligt att flytta förvaringen av iläggsskivan från garderoben 
till själva matbordet tack vare att iläggsskivan integrerats på ett bra sätt utan att förta 
bordets utseende nämnvärt. Under hela projektet arbetade vi med fokus på 
användaren, med inställningen att ta fram en produkt som ska underlättar hanteringen 
för den tilltänkta målgruppen. Med detta i åtanke hoppas vi och tror att användarna 
kommer uppfatta slutprodukten vi tagit fram som lätthanterlig och en förbättring 
gentemot hanteringen av dagens iläggsskiva Lundbergs Möbler använder. Vi anser att 
det koncept som tagits fram har stor potential att tillfredställa just användarna. Vi är 
mycket nöjda med det vi åstadkommit, mycket tack vare att vi kunnat implementera 
de kunskaper vi lärt oss under utbildningen. 
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10.3  Samarbetet med företaget 
Lundbergs Möbler har under hela projektets gång tillhandahållit den hjälp vi behövt i 
form av handledning, ekonomisk hjälp och feedback så snart de haft möjlighet att 
tillgodose dessa. Med deras hjälp var förutsättningarna för att genomföra ett lyckat 
projekt mycket goda. Möten skedde efter behov, t.ex. då viktiga beslut behövdes tas 
och telefonkontakt hölls så fort frågor och problem uppstod. 

10.4  Framtidsutsikter 
Möjligheterna för att konstruktionen kommer att sitta på Lundbergs Möbler framöver 
tror vi är stora. Det faktum att prototypen vi tillverkade fungerade på ett 
tillfredställande sätt övertygar oss om dess potential. Delarna i fjäderkonstruktionen är 
inte standard komponenter vilket kräver att Lundbergs Möbler behöver föra en 
diskussion om tillverkning av dessa komponenter med deras leverantörer. Detta tror 
både vi och Peter Reit inte ska vara några större problem. 
Vi anser att överlämnande av prototyp, datormodeller och ritningar är av god kvalitet 
och ger företaget goda förutsättningar för den nödvändiga vidareutveckling som krävs 
för att möjliggöra en produktionsvänlig konstruktion. Vi hoppas Lundbergs Möbler 
kommer att arbeta vidare med denna konstruktion och vill önska dem lycka till med 
detta om så blir fallet och vi vill slutligen tacka för samarbetet vi haft med dem.  
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Bilaga 1 – Information angående Lundbergs Möbler 

Om företaget 

Inför genomförandet av detta examensarbete har 
det skapats en kontakt och ett samarbete med 
företaget Lundbergs Möbler AB. Företaget har sitt 
säte i Tibro och grundades 1945 av Olle 
Lundberg. Lundbergs Möbler är idag ett familjeägt företag vilket drivs av tredje 
generationens Lundbergare, har omkring 30 anställda och omsätter idag ca 40 mkr. 
Företaget besitter stora kunskaper inom deras verksamhetsområde som är 
trämöbelproduktion, där främst kunskap inom management och hantverk är 
framträdande.  
Företaget har under du senaste 10 åren förnyat deras sortiment i 
form och funktion. De producerar klassiska och moderna 
skandinaviska produkter för matplatsen. Med design och 
produktutveckling i åtanke stävar företaget efter att skapa 
dagens och morgondagens funktionella matplatser. 

 
 
 
 

 Olle Lundberg 

Historik 
Genom tiden har företaget arbetat med att från att till en början fungera som en 
legotillverkare av stolar till andra företag i Tibro för att senare på 50-talet börja 
utveckla egna modeller med en gustavianskstil. Denna stil har legat som grund för 
företaget genom tiderna och gör det även idag.  
Produktionsanläggningen som Lundbergs möbler i Tibro använder idag byggdes 1968 
och under 70- och 80-talet utvecklades företaget till Sveriges ledande tillverkare av 
gustavianska möbler av Olles son Per-Olof Lundberg. Företaget är idag ledande inom 
högkvalitativa möbler för matrummet, fortfarande med samma ursprungsidé att inreda 
matplatsen.  

Affärsidén 
Företagets affärsidé går ut på att erbjuda och förse marknaden med möblering och 
inredning för matplatsen – köket, matsalen eller uterummet. Oavsett plats skall det 
finnas alternativ i sortimentet. Med en design som skapar en personlig inredning man 
inte ser sig trött på, med en kvalité som tillåter ett dagligt bruk. Lundbergs strävar 
efter att skapa dagens och morgondagens funktionella matplatser  

Företagspolicy 
Företaget har som policy att ge kunden lite med än vad de förväntat sig av produkten 
när det gäller kvalité och räknar med att premiumkunden förväntar sig hög trygghet 
och servicegrad.   
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Bilaga 2 – Enkät 

Enkät – Hantering av iläggsskiva 
 
1. Är du man eller kvinna? 
 

□ Man 
□ Kvinna 

 
2. Skriv din ålder____. 
 
3. Har du ett matbord med iläggsskiva? 
 

□ Ja 
□ Nej 

 
4. Har du hanterat en iläggsskiva? 
 

□ Ja 
□ Nej 

 
5. Situationer där du behöver förlänga ditt bord. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Upplevda problem vid hanteringen av inlägget. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Skulle du föredra ett matbord med integrerad iläggsskiva framför ett vanligt 
matbord med iläggsskiva? 
 

□ Ja 
□ Nej 
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Bilaga 3 – Lundbergs Möblers Sortiment 

Matbordet Franklin, Staven & Tradition och Wilma 
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Bilaga 4 – Dokumentation från användarstudie 

Kvinna 1 

 
Här är en bildsekvens där en kort kvinna, nära 5:e percentilen, lägger i och plockar ur 
en iläggsskiva enligt det angivna scenariot. Vid bild 1-6 lägger hon i skivan och vid 
bild 7-11 plockar hon ur skivan. Att hon uppskattningsvis representerar den 5:e 
percentilen kvinnor innebär att hon är bland ett fåtal kvinnor i Sverige som är väldigt 
korta. 
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Kvinna 2  

 
Här är en bildsekvens där en 163 cm lång kvinna, detta sätter henne under 42:e 
percentilen, lägger i och plockar ur en iläggsskiva enligt det angivna scenariot. Vid 
bild 1-6 lägger hon i skivan och vid bild 7-11 plockar hon ur skivan. 42:e percentilen 
innebär att hon lite kortare än den medellånga kvinnan. 
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Man 1 

 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

Johan Olsson & Marie Karlsson 2008-05-25 

75 

 
Här är en bildsekvens där en lång man lägger i och plockar ur en iläggsskiva enligt det 
angivna scenariot. Vid bild 1-12 lägger han i skivan och vid bild 13-18 plockar han ur 
skivan.  
Vid punkt 5 stöter den manliga användaren på ett problem. Problemet uppstår då 
användaren inte i det initiala skedet dragit isär bordet tillräckligt mycket, vilket 
resulterar i att iläggsskivan inte passar mellan bordets skivor. Tack vare detta problem 
måste användaren utföra ytterligare moment som hade kunnat undvikas om 
användaren fått feedback då bordet dragits ut tillräckligt. 
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Man 2 

 
Här är en bildsekvens där en lång man lägger i och plockar ur en iläggsskiva enligt det 
angivna scenariot. Vid bild 1-6 lägger han i skivan och vid bild 7-11 plockar han ur 
skivan.
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Bilaga 5 – Personas 

Lars 
Lars Sjölander är en 55 årig man bosatt i utkanten av 
Västerås tillsammans med sin fru. De har precis flyttat 
in i en ny villa då hemmet de bodde i innan förstördes 
i en brand. I och med detta förlorade dem de mesta av 
deras tillhörigheter och behöver nu införskaffa nya 
möbler till den nya villan.  
Nu när ny inredning skall införskaffas så är det viktigt 
för Lars att möblerna har god funktionalitet och är 
användarvänliga med ett kombinerat ”vackert” yttre. 
T.ex. vill Lars ha ett smart matbord. Det är viktigt att 
bordet ska vara smidigt att förlänga utan större 
ansträngning.  

Dessa krav har han då hans tidigare matbord hade en tung inläggsskiva vilken var svår 
och påfrestande att lägga på plats själv och när han nu börjar komma till åldern blir 
det allt viktigare för Lars att tänka på sin kropp. 
Efter en tung dag på jobbet som mäklare gillar Lars att promenera ut i skogen med din 
fru eller ta en rofull fisketur. Han har även en stor passion för mat och gillar att samla 
alla kompisar och bjuda på fina middagar. 

Ulla  
Ulla är 69 år och bor ensam i sitt hus i Norrköping. 
Hon har bott ensam i 3 år nu sedan hennes man Hasse 
dog. Hon gillar att ha gäster över hos sig, men tycker 
att det är ansträngande att behöva ta i och ur 
inläggsskivorna i bordet själv. Till att utföra denna 
besvärliga och tunga handling brukar hon ringa 
hennes son som kommer och hjälper henne ibland 
eftersom hon inte klarar av att av ställa i ordning 
bordet på egen hand. Ulla skulle helst av alla inte vilja 
ringa hennes son för att få i ordning bordet, hon klarar 
ju av att göra allt annat i hemmet själv. Helst av allt 
skulle hon inte vilja besvära honom men känner sig 
tvungen. Detta är något som irriterar Ulla ibland då 

bordet och dess hantering kräver mer än vad hon nu klarar, vilket hon en gång i tiden 
tog för givet och viste att hon skulle klara på egen hand. Detta påminner henne allt för 
mycket att hon inte är lika självständig längre som hon en gång har varit. 
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Linda 
Linda 56 år bor i en lägenhet i Stockholm med hennes 
man Bengt. De flyttade nyligen från deras hus i 
Sollentuna till en lägenhet i Sundbyberg när deras barn 
flyttade hemifrån. Linda tycker om den nya lägenheten 
eftersom den påminner henne och när barnen var 
mindre och de bodde i ”stan”. Men en sak som Linda 
har varit tvungen att göra är att anpassa sig tillbaka till 
lite mer ”compact living”. Linda älskar att underhålla 
vänner hemma hos sig och ser till att samla hela 
familjen hemma till de stora helgerna som jul, påsk, 
födelsedagar m.m. I huset som Linda bodde i hade de 
ett matbord i köket och ett i matsalsrummet de hade 

där de brukade underhålla gästerna. Men i den nya lägenheten har de bara plats för ett 
matbord, därför beslöt sig Bengt och Linda att skaffa ett bord med iläggsskiva.  
När de har gäster som kommer över brukar Bengt förlänga bordet, eftersom Linda 
tycker att den är tung och klumpig. Men det är inte alltid Bengt är hemma när Linda 
bjudit in bekanta, vilket hon anser vara lite till besvär. Linda vill kunna förlänga 
bordet själv utan att behöva fråga om hjälp när gästerna kommer. Presentation är 
vikigt för Linda och hon blir en aning frustrerad över att hon måste vänta för att duka 
upp bordet. Hon älskar ansiktsuttrycken på hennes gäster när de kommer in och ser ett 
fint uppdukat bord. 
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Bilaga 6 – Kravspecifikation 

 
Specifikation för bord med integrerad iläggsskiva 

Sida 1 (4) 
Utgåva nr 4 
Datum: 
051201 

Ändring Önskemål/Krav Krav Ansvarig: 
 K Dimension av 

konstruktion 
   

 K - Höjd Max 82 mm   
 K - Bredd Max 750 mm    
 K - Längd Max 775 mm   
 K Vikt    
 Ö - Jämn 

viktfördelning 
Symetriskt 
utöver bordet 

  

 Ö - Totalvikt för 
iläggsskivan  

Max 6kg   

 K - Total vikt på 
hela bordet 

Max 75 kg   

 Ö Ergonomi    
  - Användargrupp Inclusive 

design 
  

 K - Antopometri Inget 
kroppsligt 
slitage 

1*  

  Estetik    
 K - Formspråk Överens med 

LB Möbler 
2*  

 K - Färg Varierade 
träslag alt färg 
behandlingar 

3*  

 K Företagets 
begränsningar 

   

 K - Nuvarande 
policy 

Konstruktion 
enigt företagets 
policy  

  

 K - Finansiella 
begränsningar 

   

 K - Utrustning Inga nya 
maskiner eller 
leverantörer 

  

  Konkurrenter    
  - Butterfly     
  - Dropleaf    
  - ”vanliga bord” 

med iläggsskiva 
   

  - Pris    
 K Kostnader    
 K - Material  4*  
 Ö - Iläggsskivan godtycklig   
 K - Tillverkning  5*  
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Specifikation för bord med integrerad iläggsskiva 
 

Sida 2 (4) 
Utgåva nr 4 
Datum: 
051201 

Ändring Önskemål/Krav Krav Ansvarig: 
  Kunder    
 Ö - Behov/krav Integrerad 

iläggsskiva 
  

 Ö Kvalitet    
 Ö - Företagspolicy Ge kunden lite 

mer än de 
förväntar sig. 

  

 Ö - Kundkrav Stabil och 
”snygg” 
konstruktion 

  

  Upplevd kvalité    
 K - En stabil 

Konstruktion 
Hålla för 
måttligt 
skjuvande 
belastningar 

  

 K - Hållfast 
konstruktion 

Hållfasthetsbe-
räkningar 

  

 Ö - Skydda 
underlag mot 
värme 

Klara 
temperaturer 
på minst 100°C 

  

 Ö Leverans/Transport    
  - Leverans Skiva, ben, sarg 

och 
iläggsskivans 
konstruktion 
bipackas och 
ska kunna 
monteras av 
kunden 

  

 K - Packning Kraftig kartong    
 Ö - Förvaring Ingen 

förvaring, från 
fabrik direkt till 
fabrik 

  

 Ö - Transportsätt Lastbil   
 K - Vikt Max 75kg   
 K Produktens livslängd    
 K - Tid 10-15år   
 Ö Marknad    
 Ö - Användare Äldre 

användare ca 
50 år och uppåt 

  

 K Material    
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Specifikation för bord med integrerad iläggsskiva 
 

Sida 3 (4) 
Utgåva nr 1 
Datum: 
051201 

Ändring Önskemål/Krav Krav Ansvarig: 
 K - Begränsningar  6*  
 K - Speciella 

material 
honeycomb 7*  

 K Miljö    
 K - Arbetsmiljö Kök el. Matsal   
 K - Inomhusmiljö Kök el. Matsal   
 K - Temperatur 15°C-25°C 8*  
 Ö - Packning 15°C-25°C   
 Ö Patent På lösningen   
 K Prestanda/Funktion Fungerande 

lösningar 
  

  Vart bordet kan fällas 
ut 

   

 K - I mitten I bordets mitt   
 Ö Manuell    
 Ö - Enkel att fälla 

ihop och ut 
Med handkraft   

 Ö - Lätt vikt Inga tunga lyft   
 Ö - Ergonomisk Ergonomisk 

hantering 
  

  Automatisk    
 Ö - Enkel att fälla 

ihop och ut 
Automatisk 
utfällning 

  

 K - Energikälla Elektrisk   
 K Produktlivscykel    
 Ö - Tid på 

marknaden 
Minst 15år   

 Ö Standarder och 
Specifikationer 

   

 Ö - Standarder Standardiserad 
konstruktion 

  

 K - Företags 
standarder 

Följa företagets 
standarder 

  

 K Tillverkning    
 Ö - Processer Kunna 

tillverkas med 
kommersiella 
tillverkningsme
toder 

  

 K - Produktions-
resurser 

Företagets 
befintliga-
maskiner och 
leverantörer 
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Specifikation för bord med integrerad iläggsskiva 
 

Sida 4 (4) 
Utgåva nr 1 
Datum: 
051201 

Ändring Önskemål/Krav Krav Ansvarig: 
 K - Begränsningar Bordet måste 

sitta i skenorna 
vid förlängning 

9*  

 K Säkerhet    
 K - Standarder och 

lagstiftningar 
Följa 
standarder och 
lagstiftningar 

  

 K - Tillförlitlighet Stabil 
konstruktion 

10*  

 K - Klämrisk Minskad 
klämrisk 

  

 Ö Underhåll    
 Ö - Underhålls-

policy 
Använda 
befintliga 
renhållnings 
metoder 

  

 Ö - Lätt rengörlig Lätt att rengöra   
 K - Vattentålig Vatten-

avstötande 
  

1*Krav – Antrpometri, 
Inget kroppsligt slitage Åtgärd: Hantering av bordet skall 

inte leda till slitage på kroppen. 
Utförandet av handlingar med 
bordet skall vara skonsamma för 
kroppen. 

  
2*Krav - Formspråk Åtgärd: Iläggsskivan och dess 

konstruktion måste kunna tillämpas 
till Lundbergs Möblers sortiment.  

 
3*Krav - Färg Åtgärd: Detta kommer att tillämpas 

beroende på vilket virke och 
alternativt laminat som används på 
iläggsskivan för att uppnå önskat 
estetiskt utseende. 

 
4*Krav - Material Åtgärd: Valet av material till denna 

produkt kommer att spegla 
produktens kvalitet och prestanda, 
vilket också är det som företaget vill 
förmedla till konsumenten. 
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Materialen måste vara hållfasta, 
värmetåliga och relativt flamsäkra. 
Materialet på bordet kommer även 
behandlas för att erhålla 
smutsavvisande och vattenavvisande 
egenskaper. 

 
 
5*Krav - Tillverkningskostnader Åtgärd: Tillverkningskostnaderna för 

prototypbygget har ingen definitiv 
budget. Men dessa kostnader 
kommer att tas hand om av 
Lundbergs Möbler  AB. 

  
 
6*Krav – Materiella begränsningar Åtgärd: Bord brukar oftast tillverkas 

i virke. Eftersom detta har blivit en 
standard skall vi begränsa oss till att 
använda virke som primärt material. 
Valet av material till denna produkt 
kommer att spegla produktens 
kvalitet och prestanda vilket också är 
det som företaget vill förmedla till 
konsumenten.  
Materialet HoneyComb är relativt 
dyra och kan komma att ersättas 
med billigare alternativ såsom lätt 
MDF alternativt urgröpningar i träet. 

 
7*Krav - Speciella material Åtgärd: Valet av material till denna 

produkt kommer att spegla 
produktens kvalitet och prestanda 
vilket också är det som företaget vill 
att deras produkter skall förmedla till 
konsumenten.  
Speciella material introduceras för att 
minska konstruktionens vikt men 
samtidigt erhålla bra styvhet och 
hållfasthets egenskaper. 

 
8*Krav - Temperatur Åtgärd: Temperaturen i den miljö 

bordet kommer att står i är vikigt att 
ta till hänsyn. Detta eftersom virke är 
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levande material och kan expandera 
och krympa beroende på temperatur 
och luftfuktighet. En hemmiljö har 
ett medel temperatur på 17 grader ◦C 
och detta tas till hänsyn. 

 
9*Krav - Tillverkningsbegränsningar Åtgärd: Bordet skall enligt önskemål 

från Lundbergs Möbler kunna 
separeras på mitten då deras bort 
delas på detta sätt. 

 
10*Krav - Stabil Konstruktion Åtgärd: En stabil konstruktion är 

viktig för att ha en fungerade bord, 
som kommer att kunna ta upp vikt 
som kan tänkas läggas på bordet. 
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Bilaga 7 – Exempel på material från 6-3-5 metoden 
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Bilaga 8 – Exempel på material från Stimulianalys à la POW 
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Bilaga 9 – Exempel på material från Osbournes idésporrar 
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Bilaga 10 – Strukturvariation, olika sätt att dela iläggsskivan 
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Bilaga 11 – Materialdata 

Info om träslag i Lundberg Möblers sortiment (Thorogoods Timber Ardleigh, 
2007) 

Alm 
Alm är ett hårt träslag som har en vackert och 
levande ådring. Den har en rödbrun/gul ton och är 
ett ovanligt och ganska exklusivt virke.  Eftersom 
den svenska almen är känslig för sjukdomar 
använder Lundbergs Möbler Alm från USA. Alm 
är lätt att bearbeta med måttlig förslitning av 
verktyg. 

Björk 
Björk anses vara ett vackert träslag som används 
vid tillverkningen av finare möbler. Björken är 
vanligtvist ådrad med en fin textur och en 
vågformad mönstring. Färgen hos virket kan 
variera från en vit nyans till en rosa. Virket från 
björkträd är elastiskt och har relativt goda 
hållfasthetsegenskaper.   
Kombinationen av hårdheten och segheten gör björken till ett utmärkt material att 
använd i möbler. Lundbergsmöbler använder sig utav björk som kommer från Sverige 
och Finland. 
Eftersom virket är elastiskt är den lätta att böja, svarva och bearbeta. Det går lätt att 
spika i björk, men viss förborrning föreslås vid högre estetiska krav.  

Ek 
Ek är ett utav de tyngsta och hårdaste trädslagen, 
detta gör den lämplig vid tillverkning av möbler. 
Ekens långsamma växthastighet ger upphov till 
tätare fibrer och därigenom en högre densitet och 
ger den en exklusiv prägel. Eken som används i 
Lundbergs Möblers sortiment kommer from USA 
och Europa. Den amerikanska eken kan ha inslag 
av röda toner till skillnad från den Europeiska och 
används till större detaljer som massiva bord 
eftersom den innehåller mindre blixt. 

Valnöt 
Valnöt är ett slitstarkt träslag med mörk, tydlig 
och levande ådring. I träet så förekommer det 
både ljusa partier och även stänk av lila vilket ger 
ytan ett levande intryck.  
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Valnöten i Lundbergssortimentet kommer från USA och Canada. Valnöten därifrån är 
mörkare och jämnare i färgen än den europeiska. Valnöt som virke har en bra 
dimensionsstabilitet och kan enkel bearbetas för hand såväl som med maskinella 
verktyg. Den kan spikas och skruvas i samt limmas utan svårigheter. Virket suger åt 
sig färg och bets bra och kan poleras för att uppnå en utmärkt finish.  

Materialdata för träslag i Lundberg Möblers sortiment ur Nordiska träd och 
träslag (1999) 

Materialdata för olika träslag 

Material Alm 
Björk 
(Vårtbjörk) 

Björk 
(Glasbjörk) Ek Valnöt 

Densitet (Kg/m³) 550-670 630-670 630-670 690-720 609 

Böjning (MPa) 68-105 107-123 107-123 90-100   

Tryck i fiberriktning (MPa) 34-58 54-60 54-60 53-65   

Drag i fiberriktning (MPa) 78 137 137 90   

Drag i vinkelrätfiberriktning (MPa) 4 7 7 4   

Slaghållfasthet (kJ/m²) 59 100 100 60-75   

E-modul i fiberriktning (MPa) 7000-11000 13000-15000 13000-15000 10000-13000   

Hårdheten enligt Janka på ändytan 560-640 460 460 690-715   

Hårdheten enligt Janka längsytan 510 420 420 450   

Hårdheten enligt Brinell på 
ändytan 6.4   6.4-6.6   

Hårdheten enligt Brinell på 
längsytan 2.1-3.8 2.2-2.7 2.2-2.7 3.4-4.1   

Värmeledningsförmåga (W/m°C) 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 

Materialdata för de vanligaste metallerna (Keraminstitutet, 2004) 

Materialdata för olika metaller 
Material Stål Rostfritt stål Aluminium 
Densitet (Kg/m³) 7900 7900 3300 

Böjhållfasthet (MPa) 200 (σs), 490 (σb) 200 (σs), 490 (σb) 350 

Tryckhållfasthet (MPa) 200σs, 490σb 200σs, 490σb 4100 

E-modul (GPa) 205 196 310 

Hårdhet (GPa) 2 2 11.8 

MDF (Medium Density Board) 
MDF är en träfiberskiva som används vid möbeltillverkning. Träfiberskivor tillverkas 
av sönderdelat trä med naturligt eller syntetiskt bindemedel. Genom en så kallad 
defibratormetod där råvaran värms upp i form av flis med hjälp av ånga varpå massan 
passerar malskivor och fibrerna friläggs. Massan formas och pressas under högt tryck 
och värme till hårda/medelhårda boardskivor. Hårda och medelhårda träfiberskivor är 
starka, sega och slagtåliga. Ytan är slät och färdig för målning eller annan 
ytbeläggning. 
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Fördelarna med MDF är att den har en hög hållfasthet och slagseghet samtidigt som 
den är billigare än naturligt virke. Nackdelen med MDF är dess tyngd, vilket  
är en bidragande effekt den får p.g.a. dess höga densitet som ligger  
på 750kg/m3 (Dahlgren et al., 1999). 
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Bilaga 12 – Innehållsförteckning över ritningar av CAD-modeller (ej skalenliga) 

1 – Sammanställning av det slutliga konceptet 
2 – Sammanställning av iläggsskivan 
3 – Sammanställning av lådan 
4 – Sammanställning av fjädersystemet 
5 – Sammanställning av trycksystemet 
6 – Axel till iläggsskivan (lång) 
7 – Axel till iläggsskivan (kort) 
8 – Toppaxel (lång) 
9 – Distans till toppaxel (lång) 
10 – Gasfjäderfäste 
11 – Toppaxel (kort) 
12 – Distans till toppaxel (kort) 
13 – Distans (14 mm) 
14 – Iläggsskivans sida 
15 – Iläggsskivans mitt 
16 – Iläggsskivans sarg 
17 – Profil 
18 – Kloss med axel  
19 – Kloss  
20 – Sidoprofil 
21 – Ribba 
22 – Hävarm 
23 – Styrskena 
24 – Distans (8 mm) 
25 – Distans (10 mm) 
26 – Hasp 
27 – Tryckplatta
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Ritning nr 1 – Sammanställning av det slutliga konceptet 
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Ritning nr 2 – Sammanställning av iläggsskivan 
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Ritning nr 3 – Sammanställning av lådan 
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Ritning nr 4 – Sammanställning av fjädersystemet 
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Ritning nr 5 – Sammanställning av trycksystemet 
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Ritning nr 6 – Axel till iläggsskivan (lång) 
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Ritning nr 7 – Axel till iläggsskivan (kort) 
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Ritning nr 8 – Toppaxel (lång) 
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Ritning nr 9 – Distans till toppaxeln (lång) 
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Ritning nr 10 – Gasfjäderfäste 
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Ritning nr 11 – Toppaxel (kort) 
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Ritning nr 12 – Distans till toppaxeln (kort) 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

Johan Olsson & Marie Karlsson 2008-05-25 

107 

Ritning 13 – Distans (14 mm) 
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Ritning nr 14 – Iläggsskivans sida 
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Ritning nr 15 – Iläggsskivans mitt 
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Ritning nr 16 – Iläggsskivans sarg 

 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Institutionen för teknik och samhälle Integrering av iläggsskiva I matbord 

 

Johan Olsson & Marie Karlsson 2008-05-25 

112 

Ritning nr 17 – Profil 
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Ritning nr 18 – Kloss med axel  
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Ritning nr 19 – Kloss  
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Ritning nr 20 – Sidoprofil 
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Ritning nr 21 – Ribba 
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Ritning nr 22 – Hävarm 
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Ritning nr 23 – Styrskena 
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Ritning nr 24 – Distans (8 mm) 
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Ritning nr 25 – Distans (10 mm) 
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Ritning 26 – Hasp 
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Ritning nr 27 – Tryckplatta 
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Bilaga 13 – Beräkningar av erforderlig gasfjäderkraft 

 
Givet:  m = 5 kg 

g = 9.82 

Sökt:  Kraften iläggsskivan utsätter hävarmarna för.  
Lösning:   

Sökt:  Kraften F2 som erfordras för att bära upp kraften av F1. 
Lösning:   

 

Notering: Då konstruktionen består av två gasfjädrar fördelas kraften på 68 N med 
hälften, vilket innebär att varje gasfjäder skall ha en tryckande kraft på 
minst 34 N. 
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