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Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö

Sammanfattning
Denna rapport omfattar ett examensarbete på 22,5 poäng. 
Examensarbetet har utförts inom ämnet integrerad pro-
duktutveckling vid Högskolan i Skövde tillsammans med 
Jai Designpartner AB.

Målet med arbetet var att utveckla ett fällbord som enkelt 
kan fällas ihop, ha en längre livslängd och lägre vikt än 
företagets tidigare fällbord.

Samarbetet genererade ett fällbord som inte följer de ge-
nerella principerna av infällning av bordsben. Resultatet 
blev ett fällbord med minimal klämrisk, med en längre 
livslängd då infällning av bordsbenet sker med en vrid-
ning och med en mindre vikt då ramverk kan elimineras. 

Sammanfattning
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Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö

Abstract
This report comprises a 22,5 points degree project. This 
project has been executed within the area of integrated 
product development at the University of Skövde in coo-
peration with Jai Designpartner AB.

The objective of the project was to develop a collapsible 
table that is easy to collapse, has a lower weight and hig-
her feeling of quality, compared to the company´s earlier 
versions of collapsible tables.

The result of the cooperation became a collapsible table 
with a minimal risk of injury, with a greater endurance 
since the legs are folded with a turning motion and with a 
lesser weight since the table lacks framework.

Abstract
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Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö

Förord
Detta examensarbete, framtaget i samarbete med Jai De-
signpartner AB, har resulterat i djupare insikt inom pro-
duktutveckling och då framförallt inom möbelindustrin. 
Med företagets kompetens och långa erfarenhet i samspel 
med vårt nytänkande skapades ett nytt sorts fällbord. Un-
der projektets gång togs det kontakt med människor med 
olika kompetenser som ansågs tillföra något kreativt till 
processen. Olyckligt nog sattes företaget i konkurs i slut-
skedet av projektet, dock så blev ej resultatet påverkat av 
händelsen. 
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Kenneth Erixon, vår handledare och Anders Höijer, kon-
sult hos företaget.

Huvudhandledare
Industridesigner Ivar Inkapööl, Universitetsadjunkt i 
integrerad produktutveckling.

Biträdande handledare
Maria Skoog, Universitetsadjunkt i maskinteknik.

Examinator
Dr Dan Högberg, Universitetslektor i integrerad produkt-
utveckling.

Stefan Zomborcsevics, Utvecklingsingenjör.

Eiler Karlsson, Verkstadsansvarig vid Högskolan i 
Skövde.

Viktor Hiort af Ornäs, Doktorand.

Olof Carlinder på CEO Mekanik AB i Skövde.

Personalen på BTM Mekaniska i Skövde.

Per Sundblad, Sundblad Paper Chem Consulting AB.

Vi vill även passa på att tacka alla klasskamrater, studen-
ter och vänner som deltagit i våra undersökningar.
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Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö

1  Inledning
Syftet med projektet var att tillfredställa Jai Designpart-
ners önskemål på en ny variant av fällbord. Utvecklingen
av projekt skulle följa de normer och de steg som under-
visningen på Designingenjörsprogrammet omfattar. Pro-
jektet skulle fortlöpa under minst 15 veckor och motsvara 
15 poäng i C-nivå som är en del av programmet Integrerad 
Produktutveckling/Designingenjör 180 ETCS. Program-
mets logotype till vänster (se figur 1.1).

1.1  Rapporten
Rapporten kom att vara ett växande dokument som skrevs 
under projektets gång. Den skulle omfatta uppdrag, meto-
der, tillvägagångssätt, CAD samt resultatet, och är skriven 
i kronologisk ordningsföljd. Rapporten var i inledningen 
en dagbok som allt eftersom utvecklades till en teknisk 
rapport. På så vis blev rapporten en naturlig redovisning 
och underlag på vårt tillvägagångssätt av projektet. 

1.2  Uppdraget
Företagets prioritet var ett lättare bord än dagens standard-
fällbord*, samt lägre risk för klämskador vid hantering.
Dagens standardfällbord har en kort livslängd då utfäll-
ningen av benen ger stora påfrestningar på dess infäst-
ning. Vid handahavandet används ofta högre kraft än nöd-
vändigt. Målet med projektet var att lösa dessa problem.
Ett önskemål från företagets sida var ett kostnadseffek-
tivare fällbord, men samtidigt nyskapande. Det fick vara 
mer avancerat och exklusivare, men skulle passa det be-
fintliga produktsortimentet.

Huvuddelen av kraven på bordets specifikationer kom 
från företagets ledning. En mindre användarbarhetsstudie 
baserades på en dialog med insatta och utomstående par-
ter med fokus på idéer gällande funktion. Resultatet blir 
en produkt av företagets önskemål, som baseras på köp-
argument från konsumenter och företagets rekommenda-
tioner.

Inledning

1

Figur	1.1:	Designingenjörernas	logotype
 (Underlag för examensarbete, 2007).

*menas	bord	med	en	masonitskiva	som	bord	och	med	ett	underlig-
gande	ramverk	där	benen	parvis	fälls	in	och	låses	med	en	hake.
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1.3  Företagets bakgrund
Jai Designpartner var ett relativt nystartat företag (se fi-
gur 1.2), med mångårig kunskap inom branschen sedan 
tidigare. Företaget var tidigare känt som Industritapetse-
ring i Lekeberg AB. Företaget var då beläget i Fjugesta, 
geografiskt sett mellan Karlskoga och Kumla. Deras vi-
sion var att ta fram svenska kvalitetsmöbler, med fokus 
på offentliga miljöer som till exempel landsting, kom-
muner, hotellkedjor samt konferens- och utbildningsfö-
retag. Möblerna skulle tillverkas med högre kvalitet än 
konkurrenternas. Produkterna skulle ha ett genomgående 
kvalitetstänkande och i samspel med bra logistik så skulle 
ett konkurrentkraftigare pris erhållas. Två av deras mest 
uppskattade produkter är stolen Jak och pallen Molekyl 
(se figur 1.2). Tidigare har företaget arbetat som underle-
verantör till ett antal företag bland annat Kinnarps, som 
senare blev en av deras konkurrenter. Andra företag som 
sågs som konkurrenter var Scandiform, Swedese Möbler, 
Gärsnäs, EFG, Materia, NC Möbler, Blå Station, Balzar 
Beskow med flera.

1.4  Projektet
Examensarbetet genomfördes i projektform med ett antal 
faser och delmål. I projektet delades processen upp i ste-
gen; Förstudie,	 Idéfas,	Konceptfas samt Konceptval. Då 
projektet var en divergent och en konvergent iterativ pro-
cess var vissa av momenten återkommande. De divergenta 
momenten utgjordes av olika idégenereringsmetoder och 
de konvergenta momenten av bland annat selektering av 
idéer. 

Figur	1.2:	Företagets	logotype,	stolen	Jak	och
pallen	Molekyl	(Jai	Designpartner	2006).

Inledning
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2  Förstudie
För att kunna tillgodose företagets önskemål samt för att
kunna genomföra projektet med goda resultat krävdes
kunskap inom produktutveckling men även kunskap om
marknaden och lösningar som projektet belyser.

Projektets första skede innebar besök på företaget. Där
gjordes en rundtur på företagets alla avdelningar, vilket
gav insikt i företagets arbetssätt och rutiner. Därefter hölls 
en dialog mellan författarna och handledarna på företaget, 
gällande bordets funktioner och egenskaper. Det resulte-
rade så småningom i en uppdragsbeskrivning med tids-
plan och kravspecifikation.

2.1  Fällbordets egenskaper
Företaget gav klara direktiv om vad dagens kunder efter-
söker gällande egenskaper på ett fällbord. Av denna an-
ledning riktades arbetet inte djupgående på någon form av 
marknadsanalys då det var tidigare utfört av företaget och 
istället riktades fokus på de punkter som huvudsakligen 
efterfrågades i företagets marknadsanalys. 

• Stabilt
• Sviktar inte på mitten
• För tre personer längs ena långsidan, varav för åtta
  personer om samtliga sidor används
• Högre kvalitet än dagens befintliga fällbord 
• Lättare än dagens befintliga fällbord. Standardvikt för
  befintliga bord är 17kg för bordsskiva på 1400x700mm
  och 14kg för bordsskiva på 1400x520mm

Tilläggas bör att marknaden analyserades vid senare till-
fälle för inspiration gällande ett fällbords funktioner. Den-
na information användes inte för att basera utvecklingen 
av fällbord på, utan snarare ge författarna en överblick. 

2.2  Första brainwriting
Innan genomförandet av någon sorts konkurrentanalys, 
utfördes en första brainwriting. Tanken var att inte bli in-
spirerad av befintliga bord och dess funktioner, utan att 
komma på idéer innan vetskapen av konkurrenters funk-
tioner uppdagades och därigenom undvika tunnelseende. 
Resultatet av den första brainwritingen blev ett stort an-
tal spontana idéer som ej utvärderades för stunden utan 
vidareutvecklades eller förkastades under senare del av 
projektet. Mer beskrivet om metoden brainwriting finnes 

Förstudie
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under rubriken 3.1.1	Andra	brainwriting.

2.3  Konkurrentanalys
Efter den första idégenereringen undersöktes konkurren-
ter i olika medier. Det för att få en överblick över markna-
den och kunskap om olika varianter på fällbord. Målsätt-
ningen var att ta fram ett bord av det mer prisvärda slaget 
och det visade sig att de befintliga fällbord som idag finns 
på denna marknad, bestod av näst intill snarlika lösningar 
med fyra ben sammanlänkade i par med infällning och 
låsning med hake.

För denna analys användes främst Internet, då det var en-
kelt att finna information om aktuella konkurrenter, men 
även broschyrer och litteratur i form av böcker gav oss en 
utförligare förklaring på konstruktion och material. Men 
även undersökningar av befintliga bord hos återförsäljare 
genomfördes. För att finna inspiration undersöktes även 
liknande produkter, så som klaffbord, slagbord och diver-
se hopfällbara fabrikationer. Detta gav en vidare syn på 
vikbara funktioner och hur de kunde appliceras på bord.

På Patent- och registreringsverkets hemsida söktes regist-
ret igenom för att kunna se vilka idéer som var skyddade, 
men även för inspiration (se figur 2.1). Sökandet omfat-
tade fällbord, fällmekanismer, fällstolar m.m. Denna pro-
cess genomfördes vid flera tillfällen av projektet.

2.4  Resultat av förstudie
Efter att ovan nämnda moment genomförts sammanställ-
des informationen och resulterade i en stor mängd idéer 
samt en uppdragsbeskrivning med tillhörande kravspeci-
fikation.

2.4.1  Idéer
Vid analys av konkurrenter framgick det att flertalet av 
författarnas nya idéer redan fanns i olika varianter på 
marknaden, dock anammades en del idéer som inspira-
tion för vidare utveckling. Resultatet av den första brain-
writing innan analysen av konkurrenter gav en del bra 
nya idéer som tänkbart förkastats vid ett bättre vetande, 
som exempelvis rullbar bordskiva av tyg samt uppblåsbar 
bordsskiva. 

2.4.2  Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivningen fungerar som ett måldokument 
för projektet. Den behandlar moment om ansvar kontra 

Figur	2.1:	Diverse	idéer	från	patent-	och	regist-
reringsverket	 (Patent	 och	 registreringsverket		
2007).

Förstudie

4



Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö

skyldigheter för berörda parter. Den bör vara utformad så 
att krav är kvantifierbara samt att bedömning av projektets 
mål är möjliga. I uppdragsbeskrivningen framgår även 
tidsplan och teknisk kravspecifikation.

2.4.3  Kravspecifikation
I den tekniska kravspecifikationen framgår olika krav som 
produkten skall uppfylla. Det kan vara allt från tekniska
funktionskrav till ergonomiska krav till estetiska krav. 
Den tekniska kravspecifikationen fungerar sedan som ett 
styrande dokument och som underlag vid jämförande av 
de olika koncepten. På så vis fås en gallring bland koncep-
ten. Dock så förkastas inte de fallerande koncepten utan 
de ses över på nytt med frågeställningen, vad kan ändras, 
så att de uppfyller kravspecifikationen (se nästkommande 
sidor).

Förstudie
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Teknisk kravspecifikation

Förstudie

K=Krav
Ö=Önskemål
 Kriterier Bedömning
1	 Underhåll 
1,1 Lätt att rengöra K
1,2 Bordet skall vara lätt att serva/underhålla av enskild individ Ö
  
2	 Storlek	(uppfällt) 
2,1 Bordsskivan skall vara anpassad för 6 eller 8 personer  Ö
2,2 Höjd mellan golv och bordets skiva 72-73cm (70cm Std) K
2,3 Längd: 1400mm eller 1800mm K
2,4 Bredd: 700mm K
  
3	 Storlek	(hopfällt) 
3,1 Mindre än uppfällt K
3,2 Stapelbar Ö
  
4	 Estetik 
4,1 Passa nuvarande stolsortiment typ modell Jak Ö
4,2 Estetiskt tilltalande Ö
4,3 Uttrycka en känsla av stabilitet Ö
  
5	 Material 
5,1 Slitstarkt material som klarar av normalt brukande K
5,2 Materialval skall vara ekonomiskt försvarbart Ö
5,3 Temperaturtålig (-7 till +75 grader Celsius) K
5,4 Relativ låg densitet (låg vikt) K
5,5 Skall motså viss grad av miljöpåverkan Ö
  
6	 Produktion 
6,1 Skall kunna  utnyttjas av befintliga leverantörer/kontakter Ö
  
7	 Ergonomi	(uppfällt) 
7,1 Tilldelad bordsbredd per person 60-70cm K
7,2 Lätt att använda för rullstolsburen och andra minoriteter Ö
  
8	 Ergonomi	vid	upp	eller	hopfällning 
8,1 Lättare att använda än dagens varianter K
8,2 Tolkning av funktion skall vara självklar Ö
8,3 Skall kunnas fällas upp och ner av en person K
  
9	 Kvalité/Pålitlighet 
9,1 Ha en märkbar längre livslängd än dagens fällbord K

6
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9,2 Än mindre felfrekvens än dagens fällbord        K 

10	 Säkerhet 
10,1 Minskad risk för klämskador K
10,2 Stabilt vid uppfällt läge  K
10,3 Förhindra okontrollerad utfällning K
10,4 Förhindra okontrollerad hopfällning K
10,5 Tåla normala påfrestningar ett fällbord utsätts för K
  
11	 Miljö 
11,1 Materialval och produktion skall följa nuvarande miljöpolicy K
11,2 Återvinningsbar  K

7
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jektets	början	i	samråd	med	Jai	Designpartner	AB.
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3  Idéfas
Idéfasen är den del av rapporten då författarna gör en upp-
följning av förstudien samt gör en fördjupning i olika kre-
ativitetsmetoder. Denna del av projektet är en divergent 
process i produktutvecklingen. Nedan anges de metoder 
som använts under processen. 

3.1  Idégenerering 
Då en konkurrentanalys var utförd, fokuserades energin på 
idégenerering. I detta skede insågs att det var nödvändigt 
att fällborden delades upp i kategorierna bordsskiva, ben, 
samt bordsfunktion. Oftast genomfördes följande metoder 
med fokus på antingen det ena eller det andra. Vid idége-
nereringens första skede åsidosattes kravspecifikationens 
krav tillfälligt, för att på ett mer obegränsat sätt generera 
idéer som senare kunde inspirera till nya idéer som följde 
kravspecifikationen. 

3.1.1  Andra brainwriting
Vid utförandet av konkurrentanalys uppdagades det att
flertalet av de idéer som uppkom vid en första brainwri-
tingen redan fanns i flertalet olika utföranden på mark-
naden. En andra brainwriting genomfördes med den in-
spiration författarna fått av konkurrentanalysen. Metoden 
brainwriting nyttjades vid flertalet tillfällen under projek-
tets gång vid utveckling av bland annat detaljer och funk-
tioner. För vår del genomfördes brainwriting på följande 
sätt. Idéer visualiserades i form av enkla skisser på papper 
av medverkande personer samt att de kortfattat fick be-
skriva med en kort text vad som illustrerades. Samtliga 
idéer samlas sedan in till en gemensam hög. Därefter dis-
kuteras var idé igenom med konstruktiv feedback. På så 
vis kom samtligas åsikter gällande för och nackdelar fram 
av de framkommna idéerna. Sedan upprepas proceduren 
tills belåtenhet infinner sig (Baxter, 1995).

3.1.2  6-3-5 
Brainstorming finns i flertalet olika utföranden. En ytterli-
gare mer strukturerad variant av metoden är 6-3-5, där sex 
personer genererar tre idéer under fem minuter. Skisserna 
roteras runt mellan deltagarna då fem minuter har gått. 
Förhoppningsvis så har man fått nya idéer och inputs av 
tidigare idéer skapade av föregående person. Men just i 
detta tidiga skede så valdes att bara rita ner olika former/
varianter på bord gällande estetik och hopvikningsfunk-
tioner.

Idéfas
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3.1.3  Osbornes idésporrar  
Metoden Osbornes idésporrar går så tillväga att man på 
ett strukturerat sätt börjar ifrågasätta problemet och vad 
lösningen tänkas bli. Några av frågeställningarna kan 
vara: vad kan tilläggas, kan något överdrivas, vad kan tas 
bort, göras mindre/kompakt, vad kan göras lättare, kan 
det uppdelas, kan problemet angripas på något annat sätt, 
etc (Hiort af Ornäs, 2004). Metoden är nära besläktad 
med SCAMPER.

3.1.4  SCAMPER
I denna metod så följer man nedanstående lista för att få
nya insikter och bryta tankemönster (Baxter, 1995).

S - Substitute/Ersätt - komponenter, material
C - Combine/Kombinera - mixa, integrera med andra
A - Adapt/Anpassa - ändra, förändra, byta ut funktion
M - Modify/Modifiera - minska, öka storlek, ändra form
P - Put to another use/Sätta i annat användningsområde
E - Eliminate/Eliminera – ta bort element, dela, förenkla
R - Reverse/Tvärtom – vända ut och in

3.1.5  Morfologiska tabeller
Morfologiska tabeller är en metod där man listar upp den
tänkta produktens funktionsytor/huvudenheter i form av
en tabell. Den ena raden är rubriken t.ex. ”form” och var
kolumn är olika varianter på formen. När samtliga hu-
vudenheter/funktionsytor är upplistade i tabellen, sam-
manbinder man olika delar av respektive rad och kolumn
med varandra. På så vis växer en rad nya olika varianter
på samma produkt fram (Cross, 2000).

3.1.6  Stimulusanalys a lá Pow
Grundtanken med denna metod är att bryta tankemönster 
och få en ny insikt i problemet. Kort beskrivet går det ut 
på att man listar upp en rad olika befintliga produkter i sin 
närhet, exempelvis 10 stycken. Genom att analysera pro-
dukterna i fråga gällande funktioner och dess egenskaper 
så försöker man sedan applicera just dessa på sin egen 
produkt (Hiort af Ornäs, 2004).

3.2  Resultat av idégenereringen
Efter all idégenerering hade ett stort antal bra och dåliga
idéer uppstått. Medans de ogenomförbara idéerna kasse-
rades, gallrades de som hade potential för vidare utveck-
ling ut. Åtta koncept valdes ut för att arbetas vidare med 
och presenteras i nästkommande stycke.

Idéfas
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3.2.1  Jakbord
Stolen Jak (se figur 1.2) var en befintlig produkt på före-
taget som bar en sits av trälaminat och ben av kromade 
stålrör (Jai Designpartner, 2007). En idé var att kunna er-
bjuda ett fällbord som följde samma formspråk som stolen 
Jak. För att ge användaren ett enklare handhavande när 
bordet tippas på högkant vid exempelvis in- och utfällning 
av bordsben valdes en radie på bordets kortsidor (se figur 
3.1).

 3.2.2  Molekylbord
Pallen Molekyl (se figur 1.2) var även den en befintlig
produkt i företagets produktsortiment. Den var i sin form
som en hexagon (Jai Designpartner, 2007). Fördelarna
med ett sexkantigt bord är att det ger utrymme till fler-
talet positionsmöjligheter (se figur 3.2). Skivan vilade 
på bordsben som parvis kunde fällas inåt vid infällandet. 
Dock skulle eventuella svårigheter kunna uppstå vid in-
fällandet och utfällandet för enskild användare.

Figur	3.2:	Skisser	på	Molekylbord	och	en
bordskonstellation.
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Figur	3.1:	Tidiga	skisser	på	Jakbord	i	olika
vinklar	med	fokus	på	bordsskivan.
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3.2.3  Rullebord
En inspiration av rullar och jalusi gav idén om en hoprull-
bar Bordsskiva (se figur 3.3). Vid fördjupning påträffa-
des skivad laminat på tyg som med enkelhet är hoprullbar 
samt utfällbar till en hård skiva. Benen fungerar som stöd 
för skivan vid utfällandet. Tidigt insågs att denna lösning 
kommer att kräva en väl tillsluten yta för att undvika svå-
righeter vid rengöring.

3.2.4  Persiennbord
Grundtanken var en bordsskiva som fungerar som en per-
sienn vid sin ut- och infällning (se figur 3.4). Benen skulle 
i sin utformning fungera som stöd för den relativt tunna 
bordsskivan och fungera i stort likt idén för Rullebordet. 
Negativa aspekter kan återigen ses med svårigheter gäl-
lande rengöring mellan persiennens delar samt att formen 
kan skapa vassa nypande kanter vid infällandet.

Figur	3.4:	Skisser	på	principen	hos	Persienn-
bord.
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Figur	3.3:	Tidiga	skisser	på	Rullebord.
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3.2.5  Plastbord
Fördelen med ett bord av plast är dess låga vikt och även i 
detta fall stapelbarheten. Bordet är inte fällbart och därav 
utan klämrisk utom vid stapling. Förvaringsutrymmet be-
gränsas av bordets storlek då flera bord staplas på var-
andra. Det ökar enbart det krävande utrymmet på höjden 
med bordets tjocklek. Bordet får ett brett användningsom-
råde och kan användas i flera miljöer, både inomhus som 
utomhus.

3.2.6  Ringbord
Detta bord skulle få bordsbenen formade vid infällt läge 
likt en ring. Vid utfällt läge delas ringen och benparen 
kan med enkla medel fällas ut. Grundtanken var att be-
nen fästs i varandra för att säkerställa en säker transport i 
sitt infällda läge. Vid utfällt läge vilar benen mot en klack 
under bordsskivan som hindrar bordet från att kollapsa. 
Idén är lik de befintliga fällborden på marknaden som 
finns idag. Dock så begränsas bordets storlek av benens 
längd. Således blir bordet minst 1400mm långt då benen 
mäter längden 700mm. Vid stapling skulle den totala höj-
den utgöras av bordets tjocklek samt benens storlek i sin 
tvärsnittsarea. 

Figur	3.6:	Ringbordets	utformning.
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Figur	3.5:	Skiss	på	Plastbordets	utformning.
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3.2.7  W-bord
Med W-bord var tanken att få ett hopfällt bord som skulle 
vara så kompakt som möjligt. Det är uppbyggt av fyra 
stycken lika stora skivor som är sammanbundna av fler-
spåriga gångjärn eller pianogångjärn. I utfällt läge så låser 
bordsskivorna varandra och bildar på så vis en plan yta. 
I infällt läge ligger bordsskivorna som staplade på var-
andra. I de två mellersta bordsskivorna skulle det finnas  
urfrästa spår som bordsbenen låg invikta i när bordet var 
i sitt infällt läge. Dock kan stora skivor leda till klämrisk 
när dessa viks samman av användaren. 

3.2.8  Kryssbord
Grundtanken med Kryssbordet var ett bord bestående av 
tre delar som enbart var av t.ex trämaterial. En bordsskiva 
samt två stycken benskivor med slits. Bordsskivan place-
ras på benskivorna som har formen som ett kryss vilka är 
sammanfogade med hjälp av dess slitsar. Bordsskivan vi-
lar stabilt och fixerat på benskivorna då de passar in med 
urfrästa spår på bordsskivans undersida. Dock så skulle 
inte Kryssbordet tillhöra kategorin fällbord, men den 
skulle vara en enkel lösning utan lösa smådelar och bestå 
enbart av tre skivor. P.g.a. de skivor som fungerar som 
ben så skulle benutrymmet kunna bli lidande vid mindre 
storlekar av bordsskivan.

Figur	3.8:	Skisser	på	Kryssbordets	olika
faser.
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Figur	3.7:	Skiss	på	W-bordets	princip.
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3.2.9  Bordsbenens olika utföranden
Till en början utgjordes större delen av idégenereringen 
om hurvida huvudfunktionen in- utfällning av bordsben 
skulle lösas. Utformningen på bordsben kom dock lite i 
skymundan. Därav skissades det på nya idéer på ben och 
dess funktioner. Idéerna applicerades sedan på de befint-
liga bordsidéerna. På så vis erhölls en större variation av 
utföranden på bord, vilket gav författarna fler valmöjlig-
heter till konceptval senare under projektets gång (för ex-
empel se figur 3.6 och 3.8).

3.2.10  Bordskonstellationer
Då en av fällbordets större fördelar är dess enkelhet att 
ställas undan, används de med fördel på konferenser och
liknande tillställningar där borden oftast står i olika kon-
stellationer. För att på ett varierande vis tillgodose detta
behov utformades även olika idéer om bordsskivor med
en form som tog avstånd från de rektangulära snitt som
majoriteten av konferensbord idag innehar (för exempel
se figurer 3.1 och 3.2 ).

Idéfas
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4  Konceptfas
Konceptutvecklingsfasen är där idéer mixas och tar form 
av koncept. Tillvägagångssättet var att parallellt med 
byggandet av mock-ups, göra skisser, föra dialog med 
handledare på företaget och på högskolan. Uppdragsbe-
skrivningens krav och önskemål samt den tekniska krav-
specifikationen utgjorde riktlinjer när koncepten utveck-
lades.

4.1  Konceptutveckling
De idéer som idégenereringen resulterade i analyserades 
noggrant. Borden som valdes ut var de som skiljde sig 
mot de befintliga på marknaden samt de som framkom 
från konkurrentanalysen. De idéer som hade stora likheter 
med befintliga bord på marknaden lämnades inte helt åt 
sidan, av vetskapen om att de kan komma till användning 
vid senare tillfällen. 

4.1.1  Dialog
Efter att många idéer genererats, gavs möjligheten att dis-
kutera dessa med inblandade parter, då främst i hållfast-
hetssyfte, men även i syftet att styra arbetets gång. Idéerna 
och koncepten presenterades även för ett tjugotal utomstå-
ende personer (användare) ur olika åldersgrupper mellan 
20 och 60 år. De fick dela med sig av sin uppfattning om 
de presenterade idéerna, deras spontana tankar och tanke-
sätt antecknades. Denna information bearbetades och gav 
författarna nya idéer vilket möjliggjorde att fortsätta mer 
på djupet på de möjliga innovationer som verkade mest 
lovande.

4.1.2  Mock-up
För att få en uppfattning om de fäll- och vikfunktioner 
som idégenereringen gav, skapades enkla modeller, s.k. 
mock-ups av papp-, trä- och skummaterial för att se om 
de fungerade i praktiken (se figur 4.1). Modellerna foku-
serade enbart på funktion och inte estetik. De byggdes ef-
ter de tidigare skisser som nu fick utgöra enkla ritningar 
i sammanhanget. Modellerna tillverkades inte skalenligt, 
utan visualiserade enbart de idéer och funktioner som på 
pappret såg lovande ut. De modeller som visade sig fung-
era i praktiken valdes ut. Dessa användes sedan till att pre-
sentera funktionerna för handledarna och företaget. Dock 
framkom att några av idéerna var omöjliga att genomföra 
i praktiken med de enkla medel och resurser som önskats 
av företaget (för samtliga mock-ups se bilaga 2).

Figur	4.1:	Tre	olika	mock-ups.
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4.1.3  Skisser
För författarna var skissarbetet och modellbyggandet ett 
iterativt moment som kompletterade varandra mycket bra. 
Allt eftersom nya idéer uppkom, skissades dessa idéer ner 
med tankar om de eventuellt kunde appliceras på tidigare 
idéer som borden baserades på (se figur 4.2 för exempel 
på en skiss från idéegenereringen). 

4.2  Resultat av konceptutveckling
Av de uppslag som idégenereringen gav, genererades fem 
koncept. Dessa koncept baserades på skisser, mock-ups 
och enkla animeringar som visade funktionen på ett mer 
lätthanterligt sätt. Animeringarna genomfördes med hjälp 
av bilder på bordet i olika positioner. Bilderna sattes se-
dan samman i en bildserie som slutligen renderades till 
filmstycken. På följande sidor kommer de olika fem kon-
cepten att presenteras.

Figur	4.2:	Exempel	på	skiss	från	idégenerering.

Konceptfas
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4.2.1  Koncept Orm
Grundtanken med Koncept Orm var att kunna vika in/ut 
benen utan att behöva oroa sig för klämrisk då användaren 
har full kontroll över handahavandet. Efter genomförande 
av Osbornes idésporrar uppkom en idé där benen skulle 
kunna fällas in med samma metod som Rubiks ormkub 
använder sig av för att kunna vikas till olika former. Ru-
biks ormkub består av 24 triangulära prismor som är fästa 
vid varandra och kan med hjälp av enkla vridningar ge-
stalta olika former (se figur 4.3). Denna kub var en variant 
av den mer kända Rubiks kub.  

Att använda sig av till exempel rör som delas med 45 gra-
ders vinkel och förbinda dessa samman vid snittet, skapas 
den effekt som önskas. Benen i infällt läge utgör då en 
vinkel av 90 grader och är då parallella med bordsskivan. 
För att stabilisera och låsa benen i utfällt respektive infällt 
läge fordras någon sorts funktion. Med exempelvis ett rör 
(låsrör) som kan dras över snittet stabiliseras benet i ut-
fällt läge (se figur 4.4). 

För att ge användaren full kontroll att kunna vrida var ben 
för sig, ett i taget, krävs att benen viks inåt mot varandra, 
exempelvis medsols för att tillgodose användaren med 
möjligheten att lägga bordet på sidan för att fälla ut be-
nen och slippa lägga bordet upp och ner, vilket kan vara 
besvärligt för användaren om hon utför manövern ensam. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det mindre kostsamt att 
tillverka ben med samma form.

Vid infällt läge staplas bordet antingen på sidan eller på de 
infällda benen. Vid stapling på höjden av flera bord, skyd-
das bordsskivorna med hjälp av exempelvis gummiringar 
på de infällda benen, vilka även fungerar som stoppklack 
för låsröret i utfällt läge. Då de infällda benen behöver ut-
rymme från bordsskivan, resulterar detta att bordsskivan 
vilar ovanför marken. Detta underlättar för användaren att 
få grepp om bordsskivan vid förflyttning och risken för 
klämning vid nedsättning blir nästintill minimal.

Figur	4.4:	Skisser	på	Koncept	Ormen.
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Figur	4.3:	Rubiks	ormkub	(Karlgren,	2006).	
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4.2.2  Koncept Kryss
Tanken med Koncept Kryss är att kunna vika in benen och 
låta bordsskivan vara intakt samt sammansatt med de in-
fällda benen, även vid infällt läge för att underlätta trans-
portering av bordet och att undvika lösa delar.

För att lösa detta är två av benens hörn sammansatta med 
bordsskivan. För att underlätta uppfällandet av bordet är 
ena hörnets spår endast fixerad i x-led medan det andra 
spåret är ledad i både x- och y-led. Dessa spår formar följ-
aktligen bokstäverna L och I. På detta sätt kan benen fällas 
ut medan skivan står på högkant (benen och bordsskivan 
vilar mot varandra och bordsskivan sitter därför inte fast 
hängande för att inte överbelasta infästningen). När be-
nen är på plats fälls sedan bordsskivan ner över benen och 
följer då dessa spår som löper under bordsskivan. Detta 
underlättar för användaren som skall kunna göra detta på 
egen hand. För att förenkla spåren och dess fästen kan ett 
dubbelvikt gångjärn användas som kan vikas i de leder 
som krävs vid fällning (se figur 4.5).

Benen fungerar med en saxfunktion som låter benen kor-
sas vid infällande. Vid utfällt läge formar benen ett X från 
vy ovanifrån. Detta X fungerar som stöd för bordsskivan. 
Vid infällt läge ställs bordsskivan antingen mot vägg eller 
på golv. Ytan som krävs begränsas av storleken på bords-
skivan.

Figur	4.5:	Skisser	och	Mock-up	på	Koncept	
Kryss.
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4.2.3 Koncept V
Koncept V är ett bord vars bordsyta är delat på mitten 
i dess längsgående axel. Bordsskivorna är sammansätta 
med gångjärn. Tanken är att bordskivorna i nerfällt läge 
är hängandes vertikalt längs med bordsbenen när bordet 
inte används. Vid uppfällning så greppas ena bordsskivan, 
det yttersta, och viks upp tills det tar stopp mot den andra 
bordsskivan (i gångjärnet). Därefter så kommer den andra 
bordsskivan följa med i samma rörelse och båda bord-
skivorna ligger nu utvikta i ett horisontellt läge. För att 
bordet inte skall kollapsa så vrids bordsbenen i 90 grader 
runt sin längsgående axel. Bordsbenens infästning är strax 
bredvid bordets längsgående centrumaxel. Sedan kommer 
ett par klackar följa med bordsbenen i rörelsen och fung-
era som stopp för bordskivorna så att de inte kan fällas 
tillbaka utan förbli utvikta (se figur 4.6).

Dock så märktes att under mock-up-uppbyggnad att kon-
struktionen inte fungerade så tillfredställande som tänkt 
som det gjorde i skisstadiet. För att detta alternativ skall 
kunna vara aktuellt så måste mer tid läggas ner på själva 
gångjärnsprincipen mellan ben och bord, då det var här 
konstruktionen felade.

Figur	4.6:	Skisser	på	Koncept	V.
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4.2.4 Koncept Vik
Koncept Vik är ett bord vars bordsyta är delat i två lika 
stora delar i dess längsgående axel. Dessa bordskivor är 
sammansatta med ett gångjärn, men även mot ramen till 
fällbordet. Hopfällt så ligger bordskivorna lodrät hängan-
des längs med bordets ramverk och bordsben, (se bilaga 2, 
mock-ups koncept Vik).

Vid utfällning av bordet greppas ena kortsidan av bords-
skivan och som sedan viks uppåt. När bordsskivan nått 
sitt ändläge, lodrätt, så följer den andra bordshalvan med i 
rörelsen tills skivorna ligger i vertikalt läge. För att bibe-
hålla positionen av bordsskivorna viks ett stöd ut ur fäll-
bordets ramverk. Det består av två sammansatta delar som 
kan snurras och vikas runt sin egna axel som sitter på en 
led runt bordsbenet. Detta stöd bildar ett T (se figur 4.7)  
i bordets längdriktning. Om den ena bordsskivan skulle 
vikas så att den hamnade ovanpå den andra, samt att man 
viker stödet erhålles ett halvt bord till ytan, vilket kan vara 
önskvärt i vissa avseenden (se figur 4.8).

Figur	4.7:	Ovan	visas	tidiga	skisser	på	idégene-
rering	av	ledens	samt	stödets	vikbara	funktion.
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Figur	4.8:	Bilden	illustrerar	hörnet	av	ett	bord	där	bords-
skivorna	ligger	på	varandra.	Skulle	ett	likadant	bord	pla-
ceras	bredvid	så	skulle	dessa	tillsammans	utgöra	samma	
yta	som	ett	ensamt	fullt	utvikt	fällbord.
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Figur	4.9:	Mock-up	och	skiss	på	Koncept	Hokus	
Pokus.

Konceptfas

21

Figur	4.10:	Bild	på	Börge	Lindaus	Simsalabim	
(Adero	Design	2006).

4.2.5  Koncept Hokus Pokus   
Koncept Hokus Pokus uppstod i ett tidigt skede under 
idégenereringsfasen. Dock så visade sig att Börge Lindau 
har tillverkat ett liknande alternativ 1993, Simsalabim (se 
figur 4.10). Detta bord har en bordsskiva som är delbar 
i sin längsgående axel. Simsalabims ben är delade så att 
de kan vinklas ut för att ge stöd till den andra halvan av 
bordsskivan när den är utvikt. Detta bord kan inte ses som 
ett fällbord, utan ett slagbord (Mollerup, 2001), men det 
var tanken bakom Hokus Pokus.

Koncept Hokus Pokus med en vikbar bordskiva bygger på 
en liknande idé som Simsalabim. Men i detta fall så öns-
kades även att få bordsbenen i sig att vara vikbara längs 
med bordsskivan. På så vis kan ett väldigt kompakt fäll-
bord uppnås i hopfällt läge (se figur 4.9).
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5  Vidareutveckling av koncept
Efter utvärdering och i samråd med företaget bestämdes 
det att Koncept Orm (som var baserad på rubiks orm, se 
figur 5.1) var det koncept som hade mest potential av de 
fem presenterade koncepten. Det som uppskattades mest 
var den anspråkslösa vikningen av benen och att vikten 
kunde reduceras utan att äventyra styvheten då en even-
tuell skiva av laminat med vikning på dess långsida eller 
kortsida skulle ge en styv stomme passande fällbord. Trots 
att idéen som i helhet var klar så återstod många problem 
gällande utformning av ben, fästen och låsning.

5.1  Bordsskiva
Huvudkravet var att sex eller åtta personer skulle kunna 
nyttja bordet i utfällt läge. Då benens vikfunktion fick en 
utformning som inte relaterade till bordsskivans storlek 
sågs det inte nödvändigt att begränsa bordsskivan till nå-
gon specifik storlek. Den enda begränsningen på bords-
sivans storlek är längden på benen i infällt läge (för att få 
plats under bordet) samt bordsskivans egna styvhetsfak-
tor. 

Ett av kraven på bordsskivan var att den skall vara lätt i 
förhållande till sin storlek. Materialet skall ha en minimal 
sviktbenägenhet. För att uppnå en styvare skiva så skulle 
bordsskivan kunna tillverkas med en svag radie längs dess 
långsidor (se figur 7.4 för exempel på sidans radie). Det 
skulle även vara en koppling i formen till den nuvarande 
stolen Jak (se figur 1.2).

För att få bordet så lätt som möjligt i förhållande till stor-
lek så skulle alternativ som airwood eller lightwood kun-
na vara aktuella att använda. Problemet med materialet 
airwood är att det fortfarande inte har slagit igenom pga 
av få finansiärer. Material som liknar lightwood används 
idag av IKEA i vissa hyllplan, exempelvis Lack. Light-
wood är uppbyggt på principen bikakekonstruktion, alltså 
ett omgivande laminat där själva cellkärnan är av veckat 
papper (på högkant mellan laminaten). På så vis uppnår 
man ett starkt och lätt material. Dess nackdel är att det är 
svårt att skruva fast något skruvförband eller liknande då 
det inte finns något ”greppande” material på grund av dess 
stora ihålighet (Persson, 2007).

Företaget använde sig av laminat till sina stolar som mått-
beställdes från underleverantörer. Detta laminat har en hög 
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styvhet, vilket passar ypperligt till ett bord utan ram. Då 
företaget experimenterat fram en process som tillåter tyg 
att fästas samman under samma process som trälaminatet, 
vilket ger bordet det intryck och funktioner som kunden 
önskar. Bordsskivan kan även färgas eller lackeras (Er-
ixon, 2007).

5.2  Fästen mot bordsyta
En av uppgifterna var att på ett enkelt sätt och helst utan 
någon sorts ramverk få benen stabila under en förhållan-
devis tunn bordsskiva. Företagets då befintliga stol Jak, 
har en sammansvept sits och rygg av laminerat trä. En 
sammansvetsad rörkonstruktion av kromat stål utgör dess 
ben (se figur 5.1 för ett liknande exempel). De är fästa 
i sitsens undersida med en form av expanderhylsor och 
skruvar. Dessa fästen finns i flera storlekar, tjocklekar och 
utformningar. För att undvika extra utgifter i form av ny-
utveckling eller framtagning av fästen så valdes att främst 
titta djupare på företagets underleverantörers befintliga 
produktsortiment.

5.3  Bordsben
Då vikfunktion, låsning och vikt sätter begränsningarna 
anpassas tjockleken på rörprofilen därefter. För att benet 
ska kunna ”vila” i infällt läge mot bordsskivan, skulle en 
fot med större radie än benet kunna fungera som stöd. 
Dessa fötter skulle med enkelhet kunna vara justerbara i 
höjdled i utfällt läge, för att korrigera för ojämnt under-
lag. Materialval för bordsben beror slutgiltigen på dess 
utformning, men ett viktreducerat material är att föredra, 
såsom formpressad termoplast eller aluminium.

5.4  Vikfunktion av bordsben
Vid idégenerering för benens vikning/vridning fanns flera 
aspekter att fokusera på. Det första problemet att under-
söka var hur benen enbart skulle kunna vridas 90 grader 
i sidled. Detta för att underlätta för användaren att göra 
rätt, då benen enbart kan fällas åt ett håll. Då bordet med 
enkelhet skulle kunna stå på högkant bör benen enbart 
kunna vikas inåt för att inte ta emot i golvet. Då denna 
vikfunktion även bör anpassas för en lösning som återger 
en smidig och hållbar vridning mellan benens rör i snittet 
så bör dessa två aspekter integreras. Sammanfattningsvis
kan denna funktion kallas för vridning med stopp.

En tidig idé var att låsa benet med ett rör som träs över 
Figur	5.1:	Skiss	på	ett	tidigt	exempel	av	fäste	
mot	bordsyta	(övre	figur).
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snittet, då bör den ovanstående vikfunktionen undvikas att 
bli placerad utanpå benet. Även andra faktorer spelar en 
roll i denna fråga, då gärna funktionen lätt ska kunna döl-
jas vid utfällt läge för att undvika klåfingriga användare 
och hindra eventuell smuts att försämra funktionen.

5.5 Låsfunktion
Då benen är rörliga krävs en låsfunktion vid både infällt 
och utfällt läge. Den första idén som uppkom redan vid 
den första idégenereringen var att använda sig av ett rör 
som träs över snittet på benen vilket resulterar i en låsning 
i enbart utfällt läge. För att få en låsning även i infällt läge 
fanns det flertalet idéer bland annat i form av en slits i rör-
låsningen. För att inte bli låst vid den befintliga lösningen, 
så krävdes fler idéer. Vid denna idégenerering fungerade 
benens ursprungliga vridningsfunktion (slits med klack 
i snittet) som startpunkt och eftersom dessa funktioner 
måste kunna integreras, krävdes det att ha detta i åtanke. 
Målet var att ha en anspråkslös låsning som inte innebar 
en komplicerad funktion eller utseende, men samtidigt 
vara lätt och smidig. Då in- och utfällning av benen samt 
låsning av funktion inte skall behöva vara onödigt tids-
krävande för användaren, krävs en lösning som ger bordet 
stabilitet utan klämrisk men som även inger ett intryck av 
stabilitet. Denna lösning skall även ge feedback till använ-
daren när låsning sker i form av ljud eller känsla (Preece, 
Rogers, Sharp, 2002).

Vid byggandet av mock-ups upptäcktes att snittet kräver 
stöd och någon sorts låsning för att ge bordet en stabil 
känsla. Då detta upptäcktes lades fokus på att försöka inte-
grera ett stöd med låsfunktionen och försöka förena dessa 
i samma koncept tillsammans med vridningsfunktionen. 

Det uppkom två varianter av låsrör, som kunde appliceras 
på nedanstående låsidéer. Den första var spår som passade 
i varandra, som påminner om skruv och mutter. Det posi-
tiva med denna lösning är en bra låsning och det negativa 
är den tar tid och arbete för användaren. Den andra var 
en ”bajonettlåsning” där en tand passar in i ett spår (se 
figur 5.2). Det positiva med denna är enkelheten att förstå 
samt själva genomförandet och den negativa blir en sämre 
klämförmåga vid låsning.

Figur	5.2:	Skiss	på	låsningsfunktion,	låsrör	är	
ej	med	på	skiss.
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5.5.1 Låsidé # 1
Låside # 1 är ett bordsben som består av två delar. De är 
sammankopplade med en länk som utgörs av ett snitt i 
45 grader med bordsbenets längdaxel. Bordsbenet i sig 
har ett urfräst spår utformat som ett E på sidan. För att 
åstadkomma låsning av de olika delarna som benet består 
av, är tanken att det skall uppnås med ett omsvepande ut-
anpåliggande rör/hylsa. Stiften som rör/hylsan har på sin 
insida passar i det E-formade spåret på bordsbenet. Man 
för sedan denna hylsa upp mot bordsskivan mot benets 
övre led. Genom att vrida hylsan så pressar/klämmer den 
ihop bordsbenets övre del mot den undre delen. På så vis 
erhålles stabilitet. Då hylsan inte är genomskinlig så är det 
rekommenderbart att stiften på röret/hylsan är välsynliga 
för användaren eller markerade med hjälp av punkter el-
ler liknande. I infällt läge så kommer bordsbenet genom 
samma princip som i utfällt läge att kunna låsas genom 
att föra röret/ hylsan mot leden och sedan vridas om (se 
figur 5.3).

Figur	5.3	Låside	#	1:	Enkla	CAD-renderingar	
som	presenterar	de	olika	momenten	i	in-	utfälln-
ing.
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5.5.2 Låsidé # 2
Låside #2 bygger på att ett rör med utvändiga gängor sit-
ter infäst mot bordsskivan. I detta rör så skall det fräsas 
bort material som motsvarar bordsbenets diameter. Själva 
bordsbenet i sig består av två delar. De är sammankopp-
lade med en länk som utgörs av ett snitt i 45 grader med 
bordsbenets längdaxel. Bordsbenet sitter inte fysiskt fast 
med röret under bordet utan det ligger löst men dock med 
ett stopp som gör att det inte kan separeras från röret. På 
den undre delen av bordsbenet skall det finnas en gummi-
puckeln/klack som har samma storlek och utformning som 
den bortbearbetade delen från röret under bordsskivan. 
Dessutom skall gummipuckel/klacken vara lite konisk 
i sin tjocklek samt ha liknande gängor som röret under 
bordsskivan. Efter att bordsbenet fälls/vrids ut till utfällt 
läge samt att gummipuckel/klacken styrs in mot den ur-
frästa delen av röret, så uppnås låsning av bordsbenet med 
en ring som gängas om både röret och den koniska gum-
mipuckeln/ klacken. Denna gummipuckel/klack fungerar 
även som ett skydd vid stapling när bordsbenet är i infällt 
läge. Infällning av benet sker i omvänd ordning (se figur 
5.4).

Figur	5.4	Låside	#	2:	
Överst:			Bordsben	i	utfällt	läge.
Mitten:			Ring	gängas	loss	från	
															gummipuckeln/klack.
Nederst:	Bordsben	är	i	infällt	läge.
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5.5.3 Låsidé # 3
Ett rör sitter fast i bordsskivans undersida med en låsring 
om röret. Låsringen erhåller stabilitet när den är gängad 
över de slitsarna/flänsarna som finns på rörets nedre del. 
Själva bordsbenet i sig består av två delar och är samman-
kopplade med en länk. Denna länk är i 45˚ med benets 
längdaxel. Röret och bordsbenets delar är sammankopp-
lade med en styrning så att de ej kan separeras. Vid in-
fällning lossas låsringen och bordsbenet med sitt snitt kan 
fritt glida i röret. När hela leden blottas så låser man fast 
bordsbenet i sitt läge med hjälp av låsringen igen. Slut-
ligen vrids bordsbenet så att det sammanfaller parallellt 
med bordsskivan (se figur 5.5). Dock så kräver denna lös-
ning ytterliggare en lösning för att bibehålla bordsbenet 
fixerat i infällt läge.

Vidareutveckling av koncept
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Figur	5.5	Låside	#	3:	
Överst:			Bordsben	i	utfällt	läge.
Mitten:			Ring	gängas	loss	från	rörets
															slitsar/flänsar.
Nederst:	Ring	låser	fast	bordsben	så	att	det
															medgör	vridning	till	infällt	läge	längs	
															med	bordsskivan.
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5.5.4 Låsidé # 4
Låsidé #4 bygger på en låsning med hjälp av bordets 
tyngd, för att undvika ofrivillig infällning av bordsbenet 
i utfällt läge. Bordsbenen i sig består av två delar. Del ett 
är en del som är en aning konisk i sin form som sitter på 
bordets undersida. Denna del består i sin tur av två delar 
som är sammanlänkade med varandra i ett snitt som utgörs 
av 45˚ samt att en styrpigg finns applicerad på den övre 
delen. Del två är själva bordsbenet och har samma mot-
svariga koniska form som del ett. Denna del har även ett 
urfräst spår eller liknande som motsvara styrpiggen på del 
ett. På så vis fås en styrning av bordsbenet vid utfällning, 
när delarna förs in i varandra. Observerat att bordsbenets 
del ett och två inte kan separeras från varandra. Dock så 
kräver denna lösning en ytterliggare lösning för att bibe-
hållas fixerad i infällt läge (se figur 5.6). Här syns även en 
idé om hur en infästning mot bordsskivan skulle kunna 
vara. Tanken med dessa ”vingar” är att de skall passa ett 
motsvarande urfräst spår som finns i bordsskivan. Det för 
att lättare ta upp ett vridande moment. Bordsbensfästet 
skruvas/limmas förslagsvis mot bordsskivan.

Vidareutveckling av koncept
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Figur	5.6	Låside	#	4:	Enkla	CAD-renderingar
som	presenterar	de	olika	momenten	i	in-	utfälln-
ing.
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5.5.5 Låsidé # 5
Denna idé bygger på ett rundformat bordsben som är delat 
och sammanlänkat vars snitt är på 45˚. Själva snittet i sig 
är beläget i bordsbenets övre del där det är utformat som 
en kona. Vid utfällning är tanken att åstadkomma låsning 
med genom att en hylsa omsveper bordsbenets led/länk. 
Denna hylsa har samma motsvarande invändiga form som 
konan i bordsbenets snitt. När hylsan når sitt ändläge vrids 
hylsan och låsning sker. På detta sätt är tanken att öka fix-
eringen av leden samt att glapp i leden/snittet elimineras. 
För att bibehålla fixering så finns en tapp på hylsans insida 
som motsvarar det urfrästa spår som finns i bordsbenets 
övre del. Vid infällning är momentet det omvända (se fi-
gur 5.7). Dock så kräver denna lösning en ytterligare lös-
ning för att erhålla fixering i infällt läge.

Vidareutveckling av koncept
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Figur	5.7	Låside	#	5:	Enkla	CAD-renderingar	
som	presenterar	de	olika	momenten	i	in-	utfälln-
ing.
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5.5.6 Låsidé # 6
Denna idé bygger på samma princip som låsidé # 5. Ett 
rundformat bordsben som är delat och sammanlänkat med 
ett snitt på 45˚. Själva snittet i sig är beläget i bordsbenets 
övre del där det är utformat som en kona som sedan över-
går till något som liknar ett lock på en glasburk. För att 
åstadkomma låsning vid utfällning av bordsbenet är tan-
ken att en hylsa får svepa om bordsbenets led/länk. Denna 
hylsa har samma motsvarande invändiga form som konan 
i bordsbenets led/länk. För att åstadkomma fixeringen av 
leden/länken i snittet samt att eliminera glapp så vrids hyl-
san när den når sitt ändläge. Till skillnad från låsidé # 5 
så bibehålls fixering av hylsan med hjälp av två utvändiga 
vingar på hylsan som passar den del som ser ut som ett 
burklock på bordbenets övre del. Infällning sker i omvänd 
ordning (se figur 5.8). Dock kräver denna idé ytterligare 
en lösning för att erhålla fixering i infällt läge.

Vidareutveckling av koncept
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Figur	5.8	Låside	#	6:	Enkla	CAD-renderingar	
som	presenterar	de	olika	momenten	i	in-	utfälln-
ing.
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5.5.7 Låsidé # 7
Tanken med låsidé # 7 var att uppnå stabiliteten med en 
kubisk form i stället för en cirkulär kona som presenteras 
i låsidé 5 och 6. Bordsbenet är uppdelat i en övre- och 
undre del som är sammanlänkade i ett snitt på 45 grader. 
I bordsbenets nedre del finns en kubisk hylsa applicerad. 
Den kubiska hylsa påverkas i sin tur av en fjäder och ef-
tersträvar alltid att återgå till sin ursprungsposition (om-
svepa leden). När bordsbenet skall fällas ut så för man 
den kubiska hylsan åt sidan och man vrider bordsbenet till 
önskat ändläge. När man därefter släpper hylsan återgår 
den i sin position att svepa om leden på nytt p.g.a. fjädern. 
Fördelen med en kubisk form som lösning är att fixering 
av bordsbenet går att uppnå både i infällt och utfällt läge 
(se figur 5.9).

Vidareutveckling av koncept
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Figur	5.9	Låside	#	7:	Enkla	CAD-renderingar	
som	presenterar	de	olika	momenten	i	in-	utfälln-
ing.
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5.5.8 Låsning av ben i uppfällt läge
Den ultimata lösningen för att kunna erhålla låsning av 
bordsben i infällt eller i ufällt läge, är att integrera lås-
ningsmekanismen i led eller i den omsvepande hylsa. 
Dock innebär en sådan lösning hög komplexitet samt en 
kraftigare dimensionering för att motstå de stora moment 
som bordsbenet ger upphov till vid infällt läge p.g.a lång 
hävarm.

Ett eventuellt alternativ kan då vara en gummihållare på 
bordsskivans undersida som med enkelhet kan fatta tag 
om bordsbenet vid infällt läge (se figur 5.10). Ett annat 
alternativ är att montera en låsning i benets fot som vid 
infällninga av bordsbenet ankrar fast med en motsvarande 
lösning på bordsskivans undersida. Dock kräver dessa 
två idéer fler detaljer jämförelsevis mot en integrerad lås-
ningsmekanism samt att det med en stor sannolikhet med-
för en högre monterings- och produktionskostnad.

Figur	5.10	Låsningen	av	ben	i	uppfällt	läge:	
skisser	på	gummihållare	som	låser	bordsben	
i	infällt	läge.
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6  Konceptval
För att kunna välja ut vilket eller vilka koncept som upp-
fyller kraven finns ett flertal tillvägagångssätt och meto-
der, alla med olika resultat. Enkäter med frågor tolkas/
bedöms individuellt från fall till fall samt att de inte alltid 
är så självklara att bedöma för deltagaren. Fördel med en-
käter är att man får en mer given struktur att basera be-
dömningen på. Intervjuer i sin tur leder till en stor mängd 
information som kan vara svår att ta tillvara på samt att 
svaren kan bli väldigt ”öppna” och olika presenterade be-
roende på deltagaren. Den metod som användes i denna 
rapport var en kombination av intervju och enkät/tabell. 
På så sätt förväntade sig författarna att komma åt den 
”tysta” information som deltagarna i fråga har när de lä-
ser/tolkar utvärderingsenkäten. 

6.1 Genomförande
Konceptvalet utfördes genom att sätta upp en enkät/tabell 
innehållande frågor baserade på den tekniska kravspecifi-
kationen. Frågornas karaktär var av sådan art att deltagar-
na svarade utifrån en skala 1-5 med 5 som högsta betyg, 
se figur 6.1 utvärderingstabell. Till sin hjälp fanns även en 
bilaga som presenterade koncepten (kapitel 5.5.1 - 5.5.7). 
Genom att be de tillfrågade att tänka högt under tiden del-
tagarna svarade på enkäten kom ofta följdfrågor eller syn-
punkter kring de olika koncepten. Följdfrågorna samt del-
tagarnas synpunkter skrevs ner av författarna, det ansågs 
var den tysta information som eftersöktes. Då deltagarnas 
bakgrund är av olika karaktär värderades sedan deras val 
olika beroende dess relevans och karaktär av fråga.
 
6.1.1  Formgivning
Från handledare Ivar Inkapööl, industridesigner, erhölls 
feedback som baserades på erfarenheter i branschen med 
tyngd på den (eventuella formgivningen), men även på de 
unika idéer och funktioner som visades upp.

6.1.2  Användning
Företagets tyngdpunkt gällande feedback på låsidéerna 
grundades i dels tillverkningskostnader, men även i kom-
plexiteten vid användandet av bordet. Bordet skall vara 
enkelt att förstå vid in- och uppfällning. Detta var det som 
låg i fokus när studentkollegor samt de inblandade på fö-
retaget gick igenom de koncept som demonstrerades.

Konceptval
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6.1.3  Tillverkning
För att erhålla ytterligare feedback gällande praktisk kon-
struktionen kontaktades mekaniska verkstäder runt om i 
Skövde. De punkter som betygsattes var: stabilitet, till-
verkningskostnad och komplexitet vid tillverkning och 
användning. Då flera av dessa verkstäder har en flerårig 
kunskap inom branschen var deras tips värdefulla för 
oss. Bland flera så gav handledare Maria Skoog värde-
full orientering gällande idéernas hållfasthet och hennes 
punkter på valmatrisen baserades på kunskap inom teo-
retisk konstruktion. Författarnas val sammanställdes till-
sammans med andra designingenjörer och punkterna var 
mer av allmän natur än vad det som ovanstående erhöll.

6.2  Utvärdering
Nästa steg i processen var att utvärdera utvärderingsen-
kätern samt det som framkom av deltagarnas frågeställ-
ningar och synpunkter. 

6.2.1  Utvärdering av tabeller

Företag
Bland de tillfrågade företagen uppfattades lösningar med 
koniska former kunna ge mest stabilitet. Att använda sig 
av en hylsa som skulle låsa funktionen var det som kändes 
mest självklart i användandet. Att koncept 2 fick de be-
dömningar den fick, kan bero att de tillfrågade associera 
den varianten med slanganslutningar. Vad det gäller este-
tik så var koncept 4 den lösning som ansågs mest attraktiv, 
antagligen för dess enkelhet, se figur 6.1 utvärderingsta-
bell

Praktisk bakgrund 
Av de tillfrågade personer som ansågs ha en mer teknisk 
bakgrund på högskolan blev koncept 6 det vinnande alter-
nativet. Dock så ansågs koncept 7 vara den lösning som 
skulle förbli stabilast efter många gångers användning. 
Men gällande intryck för stabilitet bedömdes högst de 
varianter med en konisk hylsa i sitt formspråk. Vad gäl-
ler estetik så var det återigen de lösningar som hade en 
konisk hylsa/form som värderades högst, se figur 6.1 ut-
värderingstabell

Teoretisk bakgrund
Av de personer som bedömdes vara av mer teoretisk bak-
grund så var koncept 6 det som beskrev handahavandet 
bäst. Koncept 4 bedömdes att utstråla mest stabilitet. An-
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tagligen för att det ej blottar några rörliga delar när den 
är utfälld. Dock gav koncept 7, med sin kubiska låsning, 
splittrat intryck av stabilitet (se figur 6.1). 

Figur	6.1:	Sammanställning	av	utvärderingsta-
bellerna.

Sammanställd utvärderingstabell 
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6.2.2  Utvärdering av ”tyst” information
Följande redogör det som framkom av deltagarnas följd-
frågor samt synpunkter.

Låsidé # 1
Flertatet av deltagarna menade på att någon sorts marke-
ring var viktig för att ge användaren feedback om använ-
dandet p.g.a att hylsan döljer funktionen av låsningen. En 
lösning kan vara att stiften som styr hylsan i det E-formade 
spåret kunde vara synliga från utsidan. Dock så finns det 
en tendens att stiften slits med tiden och av användandet 
och därmed ge bordet instabilitet vilken leder till minskad 
användbarhet. 

Låsidé # 2
Tolkningen på funktionerna var enkla att förstå, men kan 
leda till problem för användaren då det är flera moment 
som måste genomföras och kanske tänkas vara tidskrävan-
de. Utformningen ger en vink om hur funktionen fungerar 
och de tillfrågade kände igen idén från andra produkter, 
vilket är positivt för funktionen, men produktens exklu-
sivitet blir därav lidande då de produkter som liknande 
funktion besitter inte utger någon som helst sorts exklusi-
vitet eller kvalitet. Yttre gängor ger användaren en känsla 
av stabilitet, men kräver ett stopp, så inte gängan gängas 
förbi bristningsgränsen och effekten uteblir (se figur 6.2).

Låsidé # 3
I likhet med idé # 2 ger ringen samt gängorna en anty-
dan för brukaren att den skall skruvas för att någonting 
skall hända. Dock så är vikningen dold för användaren 
och kan ge svårigheter för tolkning av funktion. Den lider 
av samma dilemma som idé # 2 när det gäller exklusivitet 
(se figur 6.2). 

Låsidé # 4
Benets karaktär utstrålar stabilitet. Dock borde tappen 
vara mer synlig för att visa att det är ben med en fäll- 
och vridfunktion. Att finna rätt vinkel för rörets konighet 
vara problematiskt då benet kan fastna i utfällt läge om 
för stor kraft frambringats på låsningen. En gummiring 
eller plastring ovanför låsningen torde ge benet ett stopp 
i låst läge.

Låsidé # 5
Utformningen signalerar stabilitet. Dolda funktioner ger 
användaren lite utrymme för förståelse för funktionen då 

Figur	6.2:	Skisser	på	låsidé	#2	och	låsidé	#3	vid	
ett	tidigt	skede.
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idén är unik. Det innebär att markeringar eller anvisningar 
behövs för att ge användaren förståelse. Dock så innebär 
låsringen en större tillverkningskostnader till följd än öv-
riga idéer.

Låsidé # 6
Den allmänna uppfattningen om låsidé # 5 återfanns gene-
rellt på låsidé # 6, till skillnad att låsstiften är belägna på 
utsidan av låshylsan och funktionen kan enklare tolkas. 

Låsidé # 7
Låsidé # 7 ansågs vara lättolkad med sin kubiska form 
och ger en stabil känsla då det saknas mellanlägen på lås-
ningen. Dock inger kuben en känsla av klämrisk. Denna 
variant kan ge problem vid tillverkning då passformen 
kräver mycket snäva toleranser. Det leder till en högre 
tillverkningskostnad.

6.3  Sammanfattning av utvärdering
Sammanfattningsvis råder en enig mening om att den ko-
niska formen ger en stabil känsla då snittytorna pressas 
samman. Uttrycksmässigt kan det bero på en större an-
fästningsyta mot bordsskiva. Den koniska formen kan lätt 
ge en bitande effekt vilket kan leda till svårigheter vid in-
fällning och finnande av en lämplig vinkel för att undvika 
den bitande effekten eller undvika den helt. Det kräver en 
längre och en mer kostsam utvärderingsperiod. Den even-
tuella tillverkningskostnad som uppstår vid framställandet 
av de koniska benen som i exempelvis Koncept 4 är inte 
tillräckligt försvarbart vid eventuell produktion.

Angående funktionens placering uppskattas en tydlig och 
synlig funktion, i synnerhet då bordet står på högkant och 
redo för infällning, men inte vid utfällt läge. Förslagsvis är 
att användaren kan låsa benet manuellt genom skruvning 
för att uppnå maximal stabilitet och feedback. De funk-
tioner som är till viss del dolda kräver ytterligare bearbet-
ning med exempelvis semantik, greppmönster och mate-
rialval. Den konformade hylsan förlorar sitt formspråk då 
den kräver en mer ergonomisk utformning. Att använda 
sig av fler spår för att styra benen mot själva leden skulle 
skapa mer förvirring vid tolkning av funktion. Detta ger 
förlorat uttryck av form och funktionalitet, och utseendet 
blir enbart klumpigt. 
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Ett önskemål var att integrera en låsande funktion i både 
in- och utfällt läge i ett moment. I infällt läge var detta 
ett problem hos samtliga lösningar förutom i låsidé #7. 
För att benet skall bibehålla sin position i hopfällt läge 
krävdes ytterligare en separat detalj på bordsskivans un-
dersida, vilket leder till fler moment och större tillverk-
ningskostnader.

Slutligt koncept
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7  Slutligt koncept
Efter konceptvalet togs de positiva aspekterna från utvär-
deringen till vara på. Vid en djupare anylys av den feed-
back som de tillfrågade uppmärksammade, formades ett 
slutligt koncept (se figur 7.1). Resultatet blev ett väl ge-
nomtänkt fällbord där ingen detalj åsidosattes. Nedan pre-
senteras varje del av det slutgiltiga konceptet.

7.1  Bordsskivans utformning
Bordsskivans utformning följer de restriktioner som tidi-
gare diskuterats, en laminatträskiva med plats för 6-8 per-
soner. Bordsskivans mått är 1400x850mm med en radie på 
långsidorna om 40mm. Denna radie ger bordet sin karak-
tär och ökar bordets styvhet i längsgående riktning, vilket 
krävs då bordet saknar en förstyvande ram. Dock försäk-
rade Jai Designpartners underleverantör att en bordsskiva 
av denna karaktär och mått ej kommer svikta av sin egen 
vikt. Förklaringen är att de återkommande lagren av pres-
sad träfaner med lim blir väldigt styvt och hårt. Bordsbe-
nens fäste mot undersidan av bordsskivan ger tillverkaren 
möjlighet att tillämpa dessa ben på bordsskivor där enbart 
bordsskivans egna tyngd och styvhet begränsar storleken 
och med en minimumstorlek av 750x750mm p.g.a. av 
benens längd vid infällt läge och bordsfästets storlek, (se 
figur 7.2).

7.2  Fäste mot bordsyta
Bordsbenens fästen måste klara påfrestningar i sidled, lik-
väl som direkt kraft ovanifrån. Vid en eventuell sidopåver-
kan kommer bordsbenen att utgöra ett moment vid bords-
benens fäste mot bordsytan. Denna kraft skall upptas av 
ett antal expanderhylsor fastsatta i bordsskivans undersida 
vilket bordsbensfästet är fastskruvat i. Dessa expanderhyl-
sor finns i företagets sortiment och används på stolen Jak. 
Då företaget använt sig av dessa expanderhylsor i flera år, 
rekommenderades denna metod för fästandet av bordsben 
mot bordsytan. Ett minimum av dessa expanderhylsor är 
att föredra då vikten kan minskas vid en mindre skiva. 
Dock är säkerhet i fokus och då den stora delen av vikten 
hos bordet inte sitter i fästet, finns inget som talar för att 
minska antalet för att uppnå en högre säkerhetsfaktor. På 
det slutgiltiga konceptet fästs bordsbenen med 4 expan-
derhylsor på var ben (se figur 7.3). 

Hållbarheten hos fällbord beror till stor del på fästet mel-
lan ben och bordsskivan. Då användandet (vridningen) på 
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Figur	7.3:	Tilltänkta	skruvförband	och	render-
ing	av	fäste.

Figur	7.1:	Rendering	av	slutligt	koncept.

Figur	7.2:	Rendering	av	bordsskivans	utformn-
ing.
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Figur	7.5:	Bordsbenets	fot	med	tillhörande	
klack.

Slutligt koncept

det valda slutligt konceptet sker i sidled blir påfrestning-
arna på fästet inte lika stora som vid användandet av ett 
traditionellt fällbord vid in- utfällning där benen viks med 
90˚ mot bordsskivan. Det ger det slutgiltiga valda  kon-
ceptet en större fördel vid användandet och ur hållbarhets-
synpunkt. 

7.3  Utformning & profil
Då fokus lades på att minimera klämrisken upptäcktes att 
ett helt cirkulärt ben skapar ett ovalt snitt vilket leder till 
klämrisk vid in- och utfällning då snittets kanter bildar en 
sax vid vridning. Detta motverkas med att låta snittet vara 
helt cirkulärt och således låta benen få en oval profil. På 
bordsbenets ena snittets yta finns ett urfräst spår på 90˚. 
Spårets storlek kommer att avgöras av den styrning som 
kommer att finnas på motstående sida av snittet på den 
andra delen av bordsdelen (se figur 7.12). Denna lösning 
styr användaren att vrida bordsbenen och dess användan-
de på ett korrekt sätt. 

För att undvika problem vid eventuell infällning och stap-
ling, formades muttern efter benets utformning och följer 
benets yta för att undvika en utstående mutter som kan 
skada nästkommande bordsskiva vid stapling. Formen 
blev därför konformad och dessutom räfflad för maximalt 
grepp (se bild 7.4). Benets snitt går att låsa i in- och utfällt 
läge och eliminerar därav ytterligare ett moment som tidi-
gare låsningar krävt. 

För att minska påfrestningar på infästningar och leder re-
kommenderas att använda en klack med glatt yta, exem-
pelvis av teflon, på bordsbenet mot golvytan. Dessa gäng-
as in mot bordsbenets undersida av plast och blir således 
justerbara i höjdled (se figur 7.5).

7.4  Hylsans funktion
Det finns två varianter av hylsans placering, antingen 
över eller under snittet. Är hylsan placerad ovanför snit-
tet så kan den låsas självmant med hjälp av tyngdkraften. 
Denna placering resulterar i att längden ovanför snittet 
styrs av hylsans längd och bordet i infällt läge blir högre. 
Om hylsan nu är placerad under snittet krävs antingen en 
fjäder som bibehåller den i sitt låsta läge eller att den i 
någon form låses fast i sin position. Fallerar fjädern eller 
den låsande mekanismen blir bordet obrukbart. Fördelen 
med denna placering är att bordets höjd i infällt läge inte 
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Figur	7.4:	Bordsbenets	profil.
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blir högre än snittets radie och bordsskivans tjocklek. I 
moment som stapling av bordet skapar den låsande och 
konformade hylsan problem, då den tar upp en för stor be-
lastning i liggande position mot nästkommande bordsyta. 
Det kräver en kraftigare hylsa för att inte deformeras samt 
att vikten blir således tyngre. 

Hylsans primära funktion var att pressa samman bords-
benens sammanlänkande delar för att stabilisera och låsa 
benen i framförallt utfällt läge. Dock dolde hylsan även 
bordsbenens inre funktioner, vilket gav upphov till förvir-
ring och svårigheter vid tolkning av funktion för sällanan-
vändaren. Hylsans primära funktioner låsning, fixering 
och stabilitet ansågs senare gå att ersätta med en justerbar 
bult och mutter (se figur 7.6 - 7.8). 

Figur	7.6:	Skisser	på	slutligt	koncept.
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Figur	7.8:	En	senare	variant	på	funktionsmodell	
illustrerad	i	tre	steg.

Figur	7.7:	Tidig	funktionsmodell	med	låsnin-
gens	delar.
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7.5  Låsningsfunktion 
Låsningsfunktionen sammanslogs med bordsbenets led/
länk. Principen är densamma som snabblåsningen man 
kan finna till justering av exempelvis cykelsadlar och 
snabblåsning av cykelhjul. Låsningsfunktionen/bordsle-
den är uppbyggd på följande sätt. Den består av en skruv, 
mutter, handtag, inlägg samt en bricka (se figur 7.9). 

7.5.1  Handtag
Först har man ett handtag med vars ena ände är cirkulär i 
sin utformning. I denna cirkulära del förskjutet från dess 
centrum borras material bort passande inläggets diame-
ter. 

7.5.2  Skruv
Skruven är cylindrisk i sin form och har utvändiga gän-
gor på ena sidan. På den andra sidan av skruven sitter det 
som en kvadrat. Skruven träs igenom hålet på inlägget 
tills kvadraterna sammanfaller med både skruven och den 
bortbearbetade kvadraten i inlägget.

7.5.3  Inlägg
Inlägget är en solid metallbit som har bearbetats med ett 
genomborrat hål. På ena sidan av hålet är inlägget bortbe-
arbetat likt en kvadrat. Inlägget placeras innanför handta-
get.  

7.5.4  Bricka
Brickan är kvadratisk i sin form och har samma bredd som 
själva handtaget. På ena sidan är den helt slät medan på 
den andra är den bearbetad till konkav form passande ra-
dien på den cirkulära utformning som återfinns på handta-
gets ena ände. Brickans funktion är till att fördela kraften 
som handtaget utgör vid låsning.

7.5.5  Mutter
Muttern fungerar som en finjustering för låsningen samt 
att den passar med de utvändiga gängorna skruven har. 
För att undvika krav på verktyg vid justeringar, utforma-
des denna mutter som en skiftnyckelsjustering. Den är 
räfflad i sin utformning vilket gör den lätt att greppa och 
justera. 

7.5.6  Funktion
Tack vare att inlägget inte sammanfaller med handtagets 
cirkulära mittpunkt, uppnås en excentrisk funktion. Till 
följd blir att avståndet förändras mellan muttern och hand-
taget när handtaget vrids runt mittpunkten på sin cirku-
lära del. Dragkraft kommer då att alstras i skruven, som i 
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Figur	7.9:	Sprängskiss	på	låsningens	delar.	
Uppifrån	och	ned;	handtag,	inlägg,	bricka,	
skruv	och	mutter.
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sin tur låser benen, då bordsbensdelarna pressas samman. 
Denna idé uppkom vid ett tidigare skede under koncept-
utvecklingen, men i en annan form då den ansågs för om-
ständig.

7.5.7  Alternativ låsningsfunktion
För att vidareutveckla låsningens funktionalitet ersattes 
finjusteringsmuttern med ett låsbleck. Gängorna i skru-
ven ersätts i så fall med spår passande låsblecket (se fi-
gur 7.10). Denna lösning medger inte till finjustering utan 
handtagets position vid låst läge kommer med tiden för-
ändras destår mer låsningen slits och handtaget kommer 
mer och mer sammanfalla parallellt med bordsbenet.

Figur	7.10:	Jämförelse	mellan	den	primära	
låsningsfunktionen	(övre	bild)	och	den	alter-
nativa	låsningsfunktionen	(nedre	bild).
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7.6  Användandet
Bordet går att fällas ut eller in, med ett ben i taget, för att 
underlätta in- och utfällning av ben även vid individuellt 
användande. Genom att fälla ett ben i taget har använda-
ren full fokus på infällandet (se figur 7.11). 

Bordet kan helt fällas upp då det ligger infällt med benen 
under bordsskivan, med att fälla ut ett ben i taget. Ett annat 
alternativ är fälla bordet på sidan som ett standardfällbord 
och fälla ut benen sidled. Ett sista alternativ är att lägga 
bordet med fel sida upp, med bordsskivan mot golvet. 
Detta alternativ kan vara svårt för en enskild användare att 
använda sig av. Att få bordet på rätt sida underlättas dock 
av bordsskivans radier längs långsidorna som hjälper an-
vändaren vid vändningen. Brist på ram ger användaren ett 
lättare bord som enklare kan vändas och vinklas. 

7.7  Material
Även om den största vikten utgörs av bordsskiva är det 
fortfarande relevant att få ner vikten på respektive bords-
ben. Generellt sett så stiger tillverkningskostnaderna med 
antal moment som krävs vid tillverkningen för respek-
tive del av bordsbenet. I avseende på vilket material och 
metodval som väljs kommer tillverkningskostnaden att 
variera. Alternativet som valdes lämpar sig bättre vid en 
större produktion. Detaljerna för bordsbenets led (se figur 
7.12), formsprutas med en termoplast. Bordsbenen i sig 
tillverkas av strängpressad aluminium med en godstjock-
lek på 1mm (se figur 7.4).   

För att minimera vikten på bordet, formsprutas de delar 
som utgör bordsbenens snitt i termoplast, som sedan får 
separata ben av antingen aluminium eller aluminiumar-
merad termoplast som träs på. Används en polyamid som 
har 40-60% glasfiber tillsatt, behövs ingen ytterligare ar-
mering vid snittet då plasten är oerhört styv och nötnings-
tålig (Plastinformation, 2007). Dock kräver formgjutning 
en tillverkning av formverktyg vilket kan vara en hög 
engångsutgift för företaget, men vid en större produktion 
blir styckkostnader för varje bordsben lägre än vid styck-
tillverkning, exempelvis vid fräsning av solida gods.

Amidplast
Amidplast PA6 är en delkristallin termoplast som är lämp-
lig till konstruktion. Plasten har god tålighet mot kemi-
kalier, goda slitage- och nötningegenskaper och passar Figur	7.11:	Bordet	staplat	och	anvisning	på	

användandet	för	enskild	användare
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ypperligt till formgods såsom kugghjul och lager. Amid-
plasten kan formas med de vanligaste bearbetningsmeto-
derna (Strömwall, 2002). Benens snitt skulle lämpligen 
formgjutas i amidplast.

Aluminium
Aluminium har flera fördelar. Aluminium kan legeras till 
samma hållfasthet som vissa konstruktionsstål, men väger 
enbart omkring en tredjedel i jämförelse. Ur miljöaspek-
ten så kan aluminium återanvändas utan att spendera mer 
än 5 % av den energi som krävs att producera ny alumi-
nium. Dessutom försämras inte materialets egenskaper 
vid återanvändning (Mattson, 2002). Benens utformning 
i aluminium följer snittets ovala profil och fästes kläm-
mande fast i nedre plastdetaljen under snittet. 

Hållfasthetsberäkning
Den del av konstruktionen som kommer att utsättas för 
mest tryckpåkänningar är materialet mellan ytorna i leden 
då kraft anbringas på handtaget vid låsning. Låsnings-
funktionens material består av seghärdat kolstål för bulten 
och termoplast för konstruktionen. Då termoplastens E-
modul är betydligt lägre än kolstålet är det termoplasten 
som deformeras först (Sundström, 1998). Därför valdes 
att räkna på termoplasten anläggningsytor som utgörs av 
justeringsmutter och bricka (se bilaga 4 för hållfasthets-
beräkning).

Leden är överdimensionerad av flera anledningar. Storle-
ken på bulten skulle klara av att ha en finare dimension 
än de 6mm som valts. Då liknande snabblåsningar för lik-
nande ändamål hade dimensionen 6mm ansågs storleken 
passande även till detta projekt. Skulle dimensionerna op-
timeras hållfastighets- och viktmässigt skulle mekaniken 
kräva finare toleranser till högre kostnader som följd.

7.8  Vikt
Då det slutgiltiga konceptet saknar ramverk att fästa 
bordsbenen mot, så elimineras den vikten. Något extra 
ramverk till förstyvning av bordsskivan kommer inte att 
behövas då en radie längs långsidorna av bordet styvar 
upp konstruktionen. De varvade lagren av träfaner och 
lim som  används har en tillräcklig styvhet i sig. Dock kan 
ett ben på detta koncept anses tyngre än ett standardben 
som enbart består av trä eller aluminium. Detta resulterar 
till en lägre tyngdpunkt än ett standardbord, vilket leder 
till ytterligare stabilitet i uppfällt läge. 

Figur	7.12:	Benens	snitt	kan	lämpligen	formgju-
tas	i	amidplast.
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Vikt på standardfällbord
Standardfällbord använder generellt en spånskiva/maso-
nitskiva till bordsskivan. Dessa bordsskivor har oftast en 
tjocklek mellan 12-20mm vilket ger en uppskattad vikt 
mellan 10-14kg, enbart för bordsskivan. Enligt Jai De-
signpartner väger dagens standardbord mellan 14-17kg 
inklusive ben.

Vikt på slutligt koncept
Vikten för laminatbordsskivan på det slutgiltiga koncep-
tet uppskattas till 7,14kg för 1400x850mm på tjockleken 
12mm. Vikten för de fyra lederna i amidplast uppskat-
tas till 1,72kg och 1,18kg för de aluminiumbenen med 
en godstjocklek på 1mm. Fästplattorna uppsakttas till en 
vikt av 0,5kg. Detta ger en beräknad totalvikt på 11,04kg 
på det slutgiltiga konceptet, inklusive ett tillägg på 0,5kg 
för skruvförband, muttrar, m.m (se bilaga 3 för viktberäk-
ningar). På nästakommande sida presenteras det slutliga 
konceptet.
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8  Slutsats
Målet med detta projekt var att utveckla en ny variant 
fällbord för att minimera eller helst eliminera de problem 
som många bord på marknaden besitter, men även att vara 
nyskapande och fläta in de kunskaper utbildningen gett 
oss.

Resultat
Med hjälp av benens innovativa låsning och fästena mel-
lan ben och bordsskiva har bordet en önskad stabilitet. Jai 
Designpartners AB underleverantörer försäkrade även att 
bordsskivans utformning skulle klara att bära sin egenvikt 
och inte svikta märkbart på mitten. Det bör tilläggas att 
benens utformning möjliggör att fästa dem på de flesta 
sorters bordsskivor utan krav på ramverk. Det slutgiltiga 
konceptets storlek ger användaren en tillräckligt stor yta 
och är lämpad för 6-8 personer. Då fällbord inte alltid kan 
anses som ett bestående bord, utan snarare att användaren 
sitter en begränsad tid vid sin plats, blir kraven inte det-
samma som vid exempelvis ett skrivbord där användaren 
har det som en arbetsplats. 

Då grundtanken för ett fällbord är att upprepande gånger 
kunna fällas samman så fokuserades på hanteringen vid 
in och utfällning av bordsbenen. Ett stort problem på 
marknadens fällbord ligger i konstruktionen och dess an-
vändande. Det gör att fällbord med bordsben som parvis 
fälls ut oftast fixeras med hjälp av en spärr bestående av  
tvärstag mellan ben och bordsskiva. I praktiken så vill an-
vändaren att det skall gå snabbt och fäller oftast ut benen 
mycket vårdslöst. Det resulterar i att benen når sitt slut-
liga läge med en kraftig smäll och rycket det medför på 
konstruktionens uppbyggnad får nitar och skruvförband 
att lossna från sin infästning i bordsskivan eller från kon-
struktionen. 

Vårt slutgiltiga koncept bygger på att bordsbenen som 
vrids ut och inte fälls ut på samma sätt som standardfäll-
borden (se figur 8.1). Det medför en mindre påfrestning i 
infästningarna mot bordsskivan samt att det minskar chan-
sen för felaktigt användande. Andra aspekter som denna 
konstruktion tar hänsyn till är en mindre klämrisken då 
man har kontroll över var enskilt moment i användandet. 

Figur	8.1:	CAD-modell	på	bordsbenets	ut-
formning	i	amidplast	och	aluminium.

Slutsats

47



Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö Slutsats

Figur	8.2:	Renderingar	på	slutligt	koncept.	
Övre	bild:	Bord	snett	ovanifrån.
Nedre	bild:	Bord	snett	underifrån.

48



Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö Slutsats

Figur	8.3:	Renderingar	på	slutligt	koncept	med	
tillhörande	delar.			
Bild	till	vänster:	Bordsben	med	tilhörande                
låsning.
Övre	bild:	Bordsben	i	lösa	delar	med	dess	de-
taljer.
Nedre	bild:	Närbild	på	bordsbenets	låsjustering.	
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Diskussion
Efter att författarna tillsammans med företaget valt ut vil-
ket grundkoncept som var aktuellt att slutföra, skulle som 
bestämt företaget i början av året bistå med bordsskiva 
och diverse material. Olyckligt sattes företaget i konkurs 
under våren och vårt fällbordsprojekt hamnade förståeligt 
långt ner på deras prioriteringslista. Det resulterade i ute-
blivet material samt att viss hjälp från företagets sida och 
värdefull tid hade gått förlorad. Parallellt i väntan på ma-
terial gjordes en omfattande konceptvalsanalys tillsam-
mans med branschfolk och ett slutligt koncept tog form. 

Den lösning som presenteras i denna rapport som slutligt 
koncept, är noggrant bedömt och utvärderat av författarna 
med riktlinjer från Jai Designpartner AB samt utifrån den 
tekniska kravspecifikationen (se avsnit 2.4.3). För slutren-
deringar på den färdiga produkten (se figur 8.1, 8.2, 8,3 
för renderingar på slutligt koncept).

Slutsats
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Uppdragstagare
Uppdragstagare
Ismael Frisk
770126-9396
a02ismfr@student.his.se
Tel:0707-55560
Fredrik Jolheim
810921-1618
c03frejo@student.his.se
Tel:0701-437477

Handledare HIS
Ivar Inkapööl, Högskolan i Skövde, huvudhandledare (22tim)
Maria Skoog, Högskolan i Skövde, biträdande handledare (8tim)
Dan Högberg, Högskolan i Skövde, examinator

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare   
Jai Designpartner AB    
Vallgatan 43 
71631 Fjugesta 
http://www.jaidesignpartner.se
Handledare
Kenneth Erixon
kenneth.erixon@jaidesignpatrner.se
Arne Persson
Tel: 0706-990640
arne.persson@jaidesignpartner.se

1. Företagets bakgrund
Jai Designpartner är ett relativt nytt företag, med mångårig kunskap inom branschen se-
dan tidigare. Företaget var tidigare känt som Industritapetsering i Lekeberg AB. Företaget 
är idag beläget i Fjugesta, geografiskt sätt mellan Karlskoga och Kumla. Jai Designpart-
ners vision är att ta fram svenska kvalitetsmöbler men i fokus för offentliga miljöer så 
som landsting, kommun, hotellkedjor samt konferens- och utbildningsföretag. Möblerna 
skall tillverkas med högre kvalitet än konkurrenternas. Produkterna skall ha en genom-
gående kvalitetstänkande och i samspel med bra logistik så skall lägre pris kunna erhållas 
än konkurrenter. Tidigare har företaget arbetat som underleverantör till ett antal företag 
bland annat Kinnarps, men som idag är en av deras konkurrenter. Andra företag som ses 
som konkurrenter är Scandiform, Swedese Möbler, Gärsnäs, EFG, Materia, Nc Möbler, 
Blå Station, Balzar Beskow etc. 



Utveckling av ett fällbord 
för offentlig miljö Bilaga 1

3. Uppdragsbeskrivning 
Mål:
• Att utveckla en idé om ett fällbord som har en minimal klämrisk och kräver minimal   
insats av användaren då den skall användas och fällas.
• Tolkning av funktionen skall vara självklar.
• Estetiskt tilltalande. 
 Se	bilaga	kravspecifikation.
Funktionskrav:
• Lätt skiva och lätta ben för användandets skull.
• Benens vikfunktion skall inte vara beroende på bordsskivans storlek.
 Se	bilaga	kravspecifikation.
Önskemål:
• Lätt att förvara och att stapla. 
 Se	bilaga	kravspecifikation.
Resultatet presenteras i form av:
• CAD ritningar/modeller (ProEngineer Wildfire samt eventuellt Autodesk Alias StudioTools).
• Skriftlig och muntlig rapport.
• Prototypframställning eller ”mock-up”.

4. Avgränsningar 
• Materialval bestäms i samförstånd med uppdragsgivaren när detta är aktuellt.
• 1800x700mm eller 1400x700mm 
• Tillverkningsaspekterna skall eftersträva den nuvarande uppdragsgivarens kontaktnät.

5. Förutsättningar
Arbetsplats 
Högskolan i Skövde.
Ekonomisk ersättning
Löpande Royalty eller Down-payment vid försäljning om produkten sätts i produktion. Bestäms mellan 
parterna om produkten går i produktion.
Tillsammans med handledare bestäms fortlöpande vilka resurser som företaget betalar i form av prototyp-
framställning, material, resor mm. 

6. Preliminär tidsplan
Examensarbetet omfattar 15 veckors arbete per person, med start vecka 39, 2006, och 100 % av heltid. 
Arbetet beräknas pågå tom vecka 4, 2007.

V.39 Möte med Jai Designpartner
V.40 Research examensarbete
V.41 
V.42 
V.43 Beslut angående projekt
V.44 Idégenerering/skissning
V.45 Konkurrensundersökning
V.46 Idégenerering/skissning
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V.47 Idégenerering/skissning
V.48 Delmål 1 – Flertalet koncept klara/Start för prototyprealisering & CAD
V.49 Prototyprealisering & CAD
V.50 Prototyprealisering & CAD
V.51 Prototyprealisering & CAD
V.52 Delmål 2 – CAD och prototyp klara
V.1 Disponibel resurstid
V.2 Disponibel resurstid
V.3 Förberedelser
V.4 Slutmål/Redovisning 

Vi har inte skrivit ut rapportskrivning i planeringen eftersom den kommer att skrivas parallellt med hela 
arbetet.

7. Redovisning
Redovisning sker muntligt och skriftligt (teknisk rapport) på skolan.
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Mock-ups 
Mock-ups på Koncept	Kryss och Koncept	Hokus	Pokus. Dessa bilder användes som underlag till enkla ani-
mationer som skickades till handledare och företag för utvärdering.

Bilaga 2
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Mock-ups 
Mock-ups på Koncept	Vik.	Två olika Mock-ups tillverkades för att utvärdera vikfunktionen i större skala. 
Dessa bilder användes som underlag till enkla animationer som skickades till handledare och företag för 
utvärdering.

Bilaga 2
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[1]
Dimension
r = 70mm (ᴓ140mm)
h = 3mm

Areaberäkning Cirkel (A)
    x r2  =  A
    x 4900  =  15386mm2

Volymberäkning (V)
A x h = V
15386 x 3 = 46158mm3

Antal = 4st
46158 x 4 = 184632mm3 = 184,632cm3

Massaberäkning (M)
δ x V = M
δ = 2,7 g/cm3 (densitet för Aluminium)
2,7 x 184,632 = 495g

[2] + [4]
Dimension
a = 37,5mm (Stora axeln utsida)
b = 25mm (Lilla axeln utsida)
c = 36,5mm (Stora axeln insida)
d = 24mm (Lilla axeln insida)
h = 550+50 = 600mm (längd på [2] + [4])

Areaberäkning Elips (A1)
    x a x b  =  A1
    x 37,5 x 25  =  2944mm2

Volymberäkning (V1)
A x h = V1
2944 x 600 = 1766400mm3

Areaberäkning Elips (A2)
    x c x d  =  A2
    x 36,5 x 24  =  2750mm2

Volymberäkning (V2)
A x h = V2
2750 x 600 = 1650000mm3

Viktberäkningar

[1]

[2]

[3]

[4]

Bilaga 3
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V1 – V2 = Total volym 
1766400 – 1650000 = 116400mm3

Antal = 4 st
116400 x 4 = 465600mm3

Massaberäkning
δ x V = M
δ = 2,7 g/cm3 (densitet för Aluminium)
2,7 x 465,6 = 1180g

[3]
Dimension
a = 37,5mm (Stora axeln utsida)
b = 25mm (Lilla axeln utsida)
h1 = 160mm
c = 27,5mm (Stora axeln insida)
d = 150mm (Lilla axeln insida)
h2 = 60mm

Areaberäkning Elips (A1)
    x a x b  =  A1
    x 37,5 x 25  =  2944mm2

Volymberäkning (V1)
A x h1 = V1
2944 x 160 = 471000mm3 

Areaberäkning Elips (A2)
    x c x d  =  A2
    x 27,5 x 15  =  1300mm2

Volymberäkning (V2) 
A x h2 = V2
1300 x 60 = 78000mm3

V1 –V2 = Total volym 
471000 - 78000 = 393000mm3

Antal = 4 st
393000 x 4 = 1572000mm3 = 1572cm3

Massaberäkning
δ x V = M
δ = 1,13 g/cm3 (densitet för PA6 Amidplast)
1572 x 1,13 = 1750g

Total massa
[1] = 0,495kg
[2] + [4] = 1,18kg
[3] = 1,75kg

[1] + [2] + [3] + [4] = 3,395 ~ 3,4kg

Viktberäkning Skiva
Densitet, δ
Plywood ca 500kg/m3

MDF ca 750kg/m3

Spånskiva ca 550-750kg/m3

Volymberäkning (V)
t x l x b = V
t = tjocklek
l = längd
b = bredd 

Massaberäkning bordsskivor
δ x V = M

Plywood
12mm	tjocklek
V = 0,012 x 0,85 x 1,4 = 0,01428m3

M = 500 x 0,01428 = 7,14kg

14mm	tjocklek
V = 0,014 x 0,85 x 1,4 = 0,01666m3

M = 500 x 0,01666 = 8,33kg

18mm	tjocklek
V = 0,018 x 0,85 x 1,4 = 0,02142m3

M = 500 x 0,02142 = 10,71kg

MDF
12	mm	tjocklek
V = 0,012 x 0,85 x 1,4 = 0,01428m3

M = 750 x 0,01428 = 10,71kg

14mm	tjocklek
V = 0,014 x 0,85 x 1,4 = 0,01666m3

M = 750 x 0,01666 = 12,50kg

Bilaga 3
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18mm	tjocklek
V = 0,018 x 0,85 x 1,4 = 0,02142m3

M = 750 x 0,02142 = 16,01kg

Spånskiva
12mm	tjocklek
V = 0,012 x 0,85 x 1,4 = 0,01428m3

M = 650 x 0,01428 = 9,28kg

14mm	tjocklek
V = 0,014 x 0,85 x 1,4 = 0,01666m3

M = 650 x 0,01666 = 10,83kg

18mm	tjocklek
V = 0,018 x 0,85 x 1,4 = 0,02142m3

M = 650 x 0,02142 = 13,93kg

Vår referens baseras på Plywood-skiva 12mm 
och övriga material i denna uträkning är i 
jämförelse mot dagens standardbord och dess 
bordsskivor.

Totalvikt för det slutgiltiga konceptet är benens 
vikt adderat med skivans vikt samt skruvför-
band, 3,40 + 7,14 + 0,5 = 11,04kg

Bilaga 3
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Vi söker den totala spänning som det excentriska hand-
taget belastar plasten i leden vid åtdragning för att ta 
reda på om materialet klarar av ansträngningen. Det 
mest kritiskt utsatta området är ytan under klacken som 
handtaget trycker mot vid åtdragning.  Vi behöver ta reda 
på denna kraft och få uppfattning i vilken grad plasten 
kommer klara denna kraft. Vi delar upp denna uträkning 
i fyra steg.

[1]
Vi söker den area av plastdetaljen i leden som tar upp 
mest belastning. Det finns två ytor som tar upp be-
lastning vid åtdragning. Vi fokuserar på den yta med 
minst volym, där belastningen då blir störst. 

Areaberäkning
l = längd
b = bredd
l x b = A
16 x 20mm = 320mm2

Areaberäkning Cirkel (AC)
    x r2  =  AC
    x 6,5  =  20,41mm2

Totala arean på den belastade ytan är 320 – 20,41 = 
299,59mm2

Tjocklek på material vid utsatt yta är 20mm. 

[2]
Vi söker förflyttningen vid det excentriska handtaget vid 
åtdragning. Som bilden visar har handtaget olika radier 
vid öppet respektive åtdraget läge.

Skillnaden mellan dessa två positioner är 3,41 – 2,8 = 
0,61mm.

[3]
Kraftberäkning
ζ = förlängning 0,61mm (se [2])
L = tjocklek på material 20mm (se [1])
E = E-modul för Amidplast 3300 MPa 
A = Area 299,59mm2 (se [1])

Hållfasthetsberäkningar [1]
2,

8

3,41[2]
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Vad vi söker är kraften P

ζ = P x L       
      E x A

P = ζ x E x A
            L   

P = 0,61 x 3300 x 299,59
                    20   

P = 30,2N

[4]
Spänningsberäkning
σ = spänning Pa
σ = P / A
σ = 30,2 / 299,59
σ = 100,65Pa

Svar: Dragbrottsgränsen uppnås ej. 
Dragbrottsgräns för Amidplast är 80MPa.
Spänningen i materialet vid åtdragning är 100,65Pa.
Det finns god marginal innan uppkomst av brott sker vid 
åtdragning.

ᴓ6,5

16

20
20

[3][1]
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