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Sammanfattning 
 
Föreliggande arbete syftar till att ta fram ett justerbart bord för stående arbete anpassat för skola 
och hemmiljö. Produktutvecklingen har skett i samarbete med Freedesk, ett företag lokaliserat i 
Lund som tillverkar höj- och sänkbara bord för stående arbete. 
Designprocessmodellen som använts i produktutvecklingen är  Archer´s trefasmetod kombinerad 
med  4-stegsmodellen. 
Produktutvecklingens analytiska fas inleddes med en litteraturstudie inom 
ämnesområdena  ergonomi och mervärde. Därefter gjordes en användarstudie relaterad till 
Freedesk’s befintliga produkt, innefattade skola och hemanvändare, bestående av intervjuer, 
studiebesök, fokusgruppsmöten och en enkät. Därefter gjordes en målträds-analys. En 
funktionsanalys av Freedesk´s originalprodukt utfördes i samband med målträdsanalysen för att få 
en bild av vilka funktioner som redan fanns. 
De kreativa metoder som användes var brainstorming, konceptträd och morfologiska tabeller. 
Resultatet blev att 5 olika koncept togs fram med tillhörande illustrationer. För att avsluta den 
kreativa fasen hölls ett  konceptvalsmöte med företaget där ett huvudsakligt koncept valdes ut 
med hjälp av Pugh´s konceptvalsmetod. 
Utförandefasen inleddes med en fördjupning i ämnesområdena tillverkningsteknik och DFMA. 
Slutligen gjordes en Cad-modell av konceptet. 
Resultatet blev ett höj- och sänkbart bord med en skiva som går att vinkla i 3 olika steg för att 
addera ytterligare en ergonomisk aspekt till designen. Ytterligare funktioner är en steglöst flytbar 
hållare för mobiltelefon eller surfplatta samt förvaring under den vinklingsbara skivan. 
Bordsskivan har försetts med en stålram för att åstadkomma mer stabilitet. I stålramen har 
kuggskenor samt gångjärn integrerats för att undvika att detaljerna fästs direkt i bordsskivan och 
samtidigt öka hållfastheten i konstruktionen. Benen och ramen har försetts med inåtböjningar där 
handtagen är placerade för att minska klämrisken samt ge produkten ett unikt utseende. 
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Abstract 
 
The purpose of this product development has been to develop an adjustable table for standing 
posture work, adapted to school and home environment. The product development has been 
done in cooperation with Freedesk, a company located in Lund which produces adjustable tables 
for standing posture work. 
The design process method mainly used has been Archer´s 3-phase model combined with the 4-
step method. 
The analytic phase of the product development started with a literature study in the subjects of 
ergonomics and customer value. That was followed by a user study related to the original product, 
involving users from school- and home environment, including interviews, a study visit, focus 
group meetings and a questionnaire. Next an Object Tree analysis was performed.   Before ending 
the analytic phase a function analysis was made of Freedesk’s original product to make clear witch 
functions that were important to consider. 
The creative methods used were brainstorming, the concept three method and morphological 
charts. This resulted in 5 different concepts with illustrations. A meeting was held with Freedesk to 
choose the most suitable of the concepts using Pugh´s selection matrix. 
The executive phase was started with a literature study in DFMA and Manufacturing methods. 
Finally a CAD- model was drawn. 
The product development resulted in a height adjustable table with a table top that is tiltable in 3 
different steps to add more ergonomic value to the product. Further added functionality is a 
steplessly movable support for a mobile phone or a tablet and storage under the tiltable table top. 
 The plastic table top structure has been provided with a steel frame to give more stability to the 
table. The hinges and the toothed rack rails are integrated in the frame to avoid attaching them 
directly to the tabletops and to increase the mechanical strength. The legs have been incurved 
where the handles are placed to lower the risk to pinch the hands of the user and to give the table 
a unique design expression.  
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Figur 2 Freedesk Original i tilltänkt miljö 

 

1 Inledning 

Organisatorisk miljö 
Uppdragsgivaren Freedesk AB är ett 
nystartat företag som presenterar sig själva 
som innehavana av världens enklaste 
ståbord.   

Med Freedesk ska det gå att förvandla vilket 
bord som helst till en höj och sänkbar 
arbetsyta. Företaget riktar sig till 3 olika 
målgrupper; hemmet, skolan och kontoret. I 
nuläget har de 2 produkter ute på marknaden, 
Freedesk Original och Freedesk Compact ( se 
bilaga 1). De är båda mekaniskt justerbara 
ståbord som ställs ovanpå den yta som man vill 
kunna stå och arbeta vid. En av 
grundvisionerna som Freedesk har är att alla 
ska ha möjligheten att arbeta stående, oavsett 
budget. Och det är därför de vill utöka sin 
produktserie med Freedesk Play. Freedesk har i 
dag en justeringsanordning med 9 olika steg 
som gör det möjligt att justera höjden på ett 
sätt som passar en bred målgrupp.  

Problemformulering 
Idag anser Freedesk själva att originalversionen inte uppnår deras vision om att nå ut till så många 
användargrupper som möjligt. De tror att det beror på att deras tillverkning- och 
försäljningskostnad ligger för högt. Kundförfrågningar har visat på att det finns förbättringsarbete 
att göra på Freedesk Original och Compact. Efterfrågan finns hos användare som befinner sig i 
hem- och skolmiljö.  I det här examensarbetet kommer grundfokus ligga på att få fram ett 
portabelt, justerbart bord som är bättre anpassad till målgruppen hemanvändare och skolbarn 
från årskurs 3. Det innebär ett åldersspann mellan 9-100 år. Dock begränsas de antroprometriska 
måtten från 9-65 år för att underlätta anpassningen av bordet. Play ska skapa ett större kundvärde 
hos målgruppen än Freedesks andra produkter, under förutsättningen att den ska vara designad 
på ett sätt som gör att den fortfarande kan säljas under Freedesks varumärke. 

1.1 Syfte och mål 
Från Freedesks sida finns det ett intresse i att examensarbetet utmynnar i en mellanklassvariant 
av deras produkt Freedesk Original. Företaget anser att det finns ett behov av att bredda utbudet 
av bord för att kunna nå ut till en bredare kundkrets. Vidareutvecklingen av Freedesk Original ska 
kallas Freedesk Play. En av de huvudsakliga fokusgrupperna för Play varianten är hemmiljön och 
skolan. 
För att kunna få fram en produkt som kan säljas i en större mängd så ser Freedesk att det är 
nödvändigt att försöka åstadkomma ett lägre försäljningspris än Original och Compact. Men 
produkten ska inte bara vara lägre i inköpskostnad utan den ska även vara anpassad till de 
utmaningar som en användare i hem- och skolmiljö kan utsätta produkten för. Freedesk Play ska 

Figur 1 Freedesks befintliga produkter 
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ha ett större kundvärde för den uttänkta målgruppen än de tidigare produkterna samt ha ett lägre 
försäljningspris. 
Det övergripande målet med examensarbetet är att det ska utmynna i en färdig design av 
Freedesk Play som ska förmedlas till företaget på ett sätt som gör det möjligt för dem att förstå 
och ta del av idéerna bakom designen för att underlätta arbetet med att få ut Play i produktion. 
 
Förtydligande av målet:  
Freedesk play skall; 
 

 Ha en betydlig lägre tillverkningskostnad än Original-modellen genom smartare 

tillverkningsmetoder, design och materialval 

 Bestå av material och en konstruktion som passar in i skol- och hemmiljö och 

håller för de påfrestningar som detta innebär 

 Klara av de utmaningar som den utsätts för i hem och skolmiljö utan att påverkas 

märkbart utseende och funktionsmässigt 

 Kunna marknadsföras under varumärket Freedesk 

 Nå ut till den tilltänkta marknaden genom att anpassa produkten bättre till dess 

behov 

 Addera kundvärde  

 Hållbarhetsperspektiv som genomsyrar produktutvecklingen 

 Komplett med tillhörande; 

 CAD-underlag (2D-filer, 3D-filer, renderingar) 

 Material-och komponentval 

Och om möjligt även: 

 Konstruktionsberäkningar 

 Kostnadskalkyler 

1.1.1 Rapportens struktur 
Den designprocessmodell som kommer att användas i 
projektet är Archers modell som beskrivs i tre olika faser; 
analytisk-, kreativ- och verkställande-fas(se fig.3). Det är en 
designprocessmodell som på ett tydligt sätt klargör den 
divergenta och konvergenta fasen i designprocessen, samt de 
olika steg som är viktiga i en designprocess. I varje fas ingår ett 
antal punkter som ska uppfyllas för att designprojektet ska 
lyckas. 
I kombination med den klassiska fyrstegsmetoden(se fig. 3) 
som är en interaktiv återkopplingsmetod där varje steg kan 
analyseras med hjälp av. På det sättet kan examensarbetet 
förhoppningsvis hitta nya vägar och lösningar förbi eventuella 
svårigheter.  Själva designmetodvalen kommer att anpassas till 
de riktlinjer som finns gällande förstudier, mål, 

konceptgenerering, modellbygge och konceptval. Med avseende 
på hur projektet framskrider så tas beslut om hur de olika stegen 
ska tolkas, i enighet med de tillförlitliga källor som finns att tillgå i ämnet. 

Figur 3 Fyrstegsmetoden 
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Tillvägagångssätt enligt Archers modell 
Schemaläggning: den här fasen innefattar det tillvägagångssätt som kommer att beskrivas här. 
Tillvägagångsättet ska kartläggas för att skapa en röd tråd i projektet. 
Datainsamling: den här fasen kommer att innefatta förstudien och användarstudien i 
examensarbetet.  
Förstudien kommer fokusera på ergonomisk anpassning till barn och vuxna och mervärde.  
Förstudien kommer huvudsakligen att ske via 
litteraturstudier. 
Användarstudien kommer att innefatta intervjuer, 
fokusgruppsmöten och observationer för att kunna 
säkerställa användarnas behov. 
Analys: I den här fasen så ska delproblem och 
specifikationer klargöras. För att åstadkomma detta 
kommer en målträdsanalys göras för att sammanställa och 
analysera behoven. Sedan ska en funktionsanalys göras av 
Freedesks justeringsanordning för att ta reda på de olika 
delfunktioner som bordet kräver. En kravlista ska upprättas 
där samtliga krav och önskemål ska översättas till antingen 
subjektiva eller mätbara värden. 
Syntes: I den här delen ska krav, önskemål och behov 
översättas till lösningar med hjälp av en rad olika kreativa 
metoder. De kreativa metoder som kommer användas är 
brainstorming, morfologisk tabell och 
konceptklassificeringsträd. Koncepten som framkommer ur 
de kreativa metoderna kommer reduceras med hjälp av en 
konceptvalsmatris. Antalet koncept kommer att reduceras 
med hjälp av Pughs konceptvalsmatris.  
Utvecklingsfas: I den här fasen så ska koncepten 
vidareutvecklas och utvärderas. Manekinprogramvaran Jack 
kommer att användas för att göra en ergonomisk utvärdering 
av koncepten som har valts ut. Tillverkningsmetoder och materialval kommer att undersökas och 
jämföras utifrån kostnad, dimensioneringskrav och hållbarhetsperspektiv. Detaljkonstruktionen 
kommer påbörjas och en ekonomisk utvärdering kommer att göras enligt en ingenjörsmässig 
utvärderings metod. En modell ska byggas och testas av målgruppen för att kunna utvärdera den 
utifrån ett användarperspektiv.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Archers modell 
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2 Bakgrund 

2.1 Teoribakgrund 
Idén med ett justerbart bord är att skapa en yta som är mer ergonomiskt optimerad för den 
enskilda individen än vad ett icke justerbart bord är. Då Freedesk är ett justerbart bord som 
samtidigt är beroende av höjden på ytan som är under de så är den semi justerbar. Frågan är då 
hur ergonomisk produkten är i dag och vad som krävs för att göra den ännu mer ergonomiskt 
optimerad för målgruppen.  Förstudien kommer ge en fördjupning i ämnena Ergonomi och 
Mervärde.  

2.2 Ergonomi 

2.2.1 Stående arbete 
 Freedesk marknadsför fördelarna med att stå upp som en 

av anledningarna till att köpa deras produkt. Men på 
vilket sätt påverkar stående kroppen och i vilken mängd är 
det positivt? Finns det andra fördelar med en justerbar 
yta? Att stå upprätt är en av de kroppsställningar som 
ger minst påfrestningar på ryggraden och ländryggen (se 
figur 5). Ländryggen består precis som den övriga 
ryggraden av kotor med mellanliggande diskar.  
Diskarna skyddar kotorna från att stöta i varandra och 
hjälper till att dämpa det tryck som ryggen utsätts för 
(se figur 5). Trycket som påverkar diskarna beror på 
hur kroppen är positionerad och om kroppen är 

statiskt positionerad eller inte. Från det att en person stiger 
upp ur sängen tills dess att hen går och lägger sig på kvällen 
kan kroppslängden skilja sig upp till 1 cm ( se figur 6). Det 
beror på att diskarna trycks ihop under dagen på grund av 
att de inte har något eget cirkulationssystem. Den 
cirkulation som finns i diskarna beror enbart på den fysiska 
aktiveringen till följd av rörelse. Därför är de viktigt att hålla 
kroppen rörlig för att minska risken för att få smärta i 
ländryggen eller att skada diskarna (Bridger, 2009). En 

justerbar yta ger större möjligheter att byta arbetsställning än 
en fast vilket bidrar till en bättre cirkulation i diskarna än vid 
statiskt sittande eller stående. Att kunna 
justera bordets höjd överensstämmer även 
med arbetsmiljöverkets rekommendationer 
om att en arbetsplats eller skola ska kunna 
erbjuda en miljö som är dimensionerad, 
utformad och utrustad på ett sätt som ger 
användarenen möjlighet att inta bekväma 
arbetsställningar, vilket innefattar att det ska 
finnas möjligheter att variera sina 
arbetsställningar och arbetsrörelser 
(arbetsmiljöverket, 2,4 & 5 §§).  Ett 

kontorsbord som används vid stående arbete bör vara 
lika högt som det antropometriska måttet för stående 
armbågshöjd eller något högre. Anledningen till att den kan vara högre än armbågshöjd beror på 

Figur 7 Kroppsställningarnas procentuella 
belastning 

Figur 6 Ländryggens uppbyggnad 

Figur 5 Venösa pumpsystemet 
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att ytan ska kunna erbjuda avbelastning för armarna då användaren står upp. Det beror på att det 
finns begränsningar  för hur länge armarna kan 
hållas i en viss position utan att det påverkar 
välbefinnandet 
Det har visat sig att den statiska armställning som 
kan hållas under längst tid har förhållandet 70/50. 
Det vill säga 70% av axelhöjden i vertikalled och 
50% av räckvidden framåt i horisontell led. Det är 
viktigt att se till att av bordet kan anpassas på ett 
sätt så att armställningen är optimal för att minska 
risken för ansträngning i axlarna och snedbelastning 
av ryggen(Bridger, 2009). En studie av personer som 
arbetar stående har visat att de har en ökad 

benägenhet att böja nacken nedåt i mer än 30° 
(vilket är dåligt för nacken ). Det beror  på att 
arbetsmaterialet då generellt befinner sig på en 
lägre höjd än vid sittande arbete. I studien hade alla deltagare tilldelats höj- och sänkbara bord, 
men trots detta uppstod problemet. Det berodde på att bordsytans höjd var begränsad till 
användarens armbågshöjd. Det ledde till att de längre deltagarna fick titta nedåt extra mycket för 
att kunna se på arbetsmaterial och skärmar. Det är en problematik som innefattar det här 
projektet, då Freedesk är beroende av höjden på underlaget (Karlqvist, 1998). Men om den 
vinklingsbara skivan kan höja upp arbetsmaterialet något så kan situationen komma att förbättras 
något. Om underlaget (det vanliga bordet som står under Freedesk) är anpassad för stående 
arbete och matchar användarens armbågshöjd kan en lutande skiva eller annan slags upphöjning 
av materialet göra så kan det underlätta den ergonomiska anpassningen.   Att arbeta stående har 
inte endast positiva effekter på hälsan. Forskning har  visat på att det är negativt att vara statiskt 
stillastående för länge, särskilt om det inte finns möjlighet för den som står upp att ibland röra på 
sig  eller vila. Det är viktigt att hålla kroppen rörlig genom att gå eller göra lösgörande rörelser 
ibland för att inte blodet i benen ska stocka sig. Det beror på att den venösa pumpen i benet som 
förser bland annat benens muskler med blod och som ser till att blodet återvänder till hjärtat 
endast aktiveras genom rörelse (se figur 8). Långvarigt statiskt stående anses vara en bidragande 
orsak till värk i ländryggen och åderbrock. En studie gjord i Danmark som gjorts på 1.3 miljoner 
människor har visat på att personer som står upp mer än 50 % av sin arbetstid löper en 2-2.5 
gånger så hög risk att drabbas av åderbrock som är såpass allvarliga att de kräver sjukhusbesök 
(Bridger, 2009). Det är viktigt att erbjuda användarna ett bord med vilket de enkelt kan byta 
arbetsställning med. Så att inte ståendet i sig är fokuspunkten för den ergonomiska anpassningen 
Se riskkurva över stillasittande arbete, lågfrekvent rörelse och högfrekvent rörelse (se figur 9). 
Följande punkter är viktiga att ta med sig i produktutvecklingen; 

 Ytan ska höjdmässigt vara anpassad till stående armbåghöjd för målgruppens 5:e och 95:e 
percentilmått 

 Ytan ska gå att anpassa till både sittande och stående arbete 

 Ytan ska erbjuda avlastning för armarna vid stående arbete 

 Bordsytan ska gå att vinkla från horisontellt läge till 10-15°, 30° eller 45° beroende på 
arbetsuppgift 

2.2.2 Uppmuntran av ergonomiskt användande 
Det är viktigt att belysa de positiva effekterna med att använda sig av ergonomiskt anpassade 
arbetssätt.  Det finns flera aspekter som påverkar hur frekvent användandet blir när det handlar 
om ergonomiskt anpassade produkter. Ibland räcker det inte att endast informera om de 

Figur 9 Riskkurva över Statisk kroppshållning, 
lågfrekvent rörelse och högfrekvent rörelse 
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ergonomiska fördelarna, utan bordet måste dessutom vara väl anpassat till arbetsmiljön och 
integreras som ett socialt accepterat verktyg bland kollegorna.   
 Exempelvis så har det visat sig att även om det finns ergonomiskt anpassningsbara möbler på 
arbetsplatsen så är användarfrekvensen av justerbara kontorsmöbler låg. I en undersökning så 
använde endast 13 %  av de som medverkade att justera sina bänkytor under arbetstid . Det var 
trots att de hade fått instruktioner i vilka fördelar det finns med att arbeta ergonomiskt vilket 
ansågs bero på att det fanns en skepsis mot de verkliga fördelarna med att arbeta ergonomiskt, 
att det var krångligt att justera ytorna och oestetiskt att ha olika höjd på bänkytorna i kontoret 
(Bridger, 2009). 
 Det kan tolkas som att enkelhet i användandet, uppföljning av arbetet och estetik är viktiga 
pusselbitar i utformningen av en justerbar möbel, oavsett om den används hemma eller på 
kontoret. Funktionen i sig är inte lika viktig som att den sätts in i ett sammanhang där den kommer 
utnyttjas som en nödvändig resurs. 
Om de ergonomiska fördelarna kommuniceras ut på rätt sätt så kan det till och med öka ett 
företags arbetseffektivitet. 
 Under 1980-talet gjordes en omfattande arbetsplatsundersökning på företaget Merck som 
undersökte hur de kunde effektivisera sina anställdas arbetsprestationer. Företaget undersökte 
hur de anställda upplevde arbetsmiljön och på vilka punkter det skulle kunna ske en förbättring. 
Det visade sig att det fanns flera faktorer som många efterfrågade, bland dem så fanns just 
justerbarhet i kontorsmöblerna. Företaget beslutade att en förbättring skulle göras av 
arbetsmiljön med hjälp av en fokusgrupp och en vidareutbildning av personalen i ergonomiskt 
tänkande. Resultatet blev att arbetseffektiviseringen totalt blev 25 % för alla avdelningar som 
deltagit i förbättringsarbetet(Bridger, 2009). Det visar på att en ergonomisk anpassad arbetsmiljö 
även påverkar människan positivt på ett psykologiskt plan. 
Sammanfattningsvis så kan en rad behov tolkas; 

 Information kring fördelarna med ergonomisk anpassning är viktig 

 Information om hur justeringen av de ergonomiska hjälpmedlen ska finnas 

 Användandet ska följas upp 

 Social acceptans ökar användandet 

 Produkten ska inte störa det visuella intrycket utan smälta in i miljön 

2.2.3 Ergonomisk anpassning till olika aktiviteter 
I skolan så har barnen schemalagda lektioner som innefattar  handskrift, läsning och tecknande. 
För att kunna anpassa produkten ergonomiskt till målgruppen så krävs det därför kunskap om hur 
ett bord på bästa sätt kan anpassas för dessa aktiviteter. Vid varierande arbetsuppgifter på 
bordsytan så är det optimalt att ha en viss lutning på ytan. När en person skriver för hand eller på 
ett tangentbord så påverkas bålens lutning på ett positivt sätt om skrivytan är något vinklad. Det 
har visat sig att den positiva effekten är som störst då lutningen ligger mellan 10-15°. Historiskt 
sett har arbetsytor varit vinklingsbara i mycket högre utsträckning än vad de är idag. Exempelvis så 
hade skolorna under 1900-talets första hälft ofta bänkar som kunde vinklas 15° vid handskrift och 
45° vid läsning, vilket är något som är eftersträvansvärt även i dag (Bridger, 2009). Vid skissande så 
är en 30° lutning på ytan att föredra (Diffrient, Tilley & Harman, 1991). I den Europeiska 
standarden för skolmöbler (EN 1729:1:2012) står det att en bordsyta som är anpassad för stående 
arbete både ska kunna användas i ett horisontellt läge samt gå att vinkla beroende på 
arbetsuppgift. Det har gjorts en fransk studie på vinklningsbara bordsytor, som är justerbara 
mellan 10°-45°. De testades tillsammans med stolar med vinklinsbara sitsar. Personerna som 
deltog i studien var män i 20 års ålder och 12 stycken till antalet. Elektromyografi( en metod där 
musklernas respons från nervsystemet mäts) användes för att utvärdera användandet. Det visade 
sig att de vinklingsbara ytorna bidrog till en rakare sits och en på så sätt minskad biomekanisk 
belastning på ryggraden. Att använda en vinklingsbar bordsyta tillsammans med en vinklingsbar 
stolsits visade sig inte bidra något extra till effekten av att använda dem separat för att förbättra 
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den ergonomiska anpassningen för olika kroppsdelar. Nackdelen med den vinklingsbara ytan var 
att armarna gled mot underlaget olika mycket beroende på hur stor vinkeln var. Det gjorde att 
belastningen på musklerna i armar, axlar och nacke ökade (Hamaoui, Hassaïne, Watier & Zanone, 
2015).   

2.2.4 Visuell ergonomi och skärmergonomi 
Det finns riktlinjer för visuell ergonomi som är bra att känna till vid produktutveckling för miljöer 

där användaren ska använda sig av bildskärm. Blickens riktning påverkar hela kroppens hållning 

och belastningsfördelning. När blicken är riktad rakt framåt och parallell med golvytan så är det 

mer troligt att användarens kroppshållning är korrekt utan onödiga belastningar. Men om blicken 

behöver förflyttas mer än 30˚ nedåt från ett horisontellt framåtblickande så får det mänskliga ögat 

svårare att se och personen tenderar att vrida huvudet nedåt för att se bättre. Detta innebär att 

nacken och ländryggen böjs framåt vilket orsakar en onödig belastning som kan orsaka smärta i 

nacke och ländrygg. (Bridger, 2009). Enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer så ska man vid 

frekvent användande av laptop använda ett extern tangentbord för att oberoende kunna justera 

höjden på bildskärmen så att optimal ergonomisk anpassning kan uppnås. Det är fördelaktigt att 

placera bildskärmar på ett justerbart underlag för att kunna uppnå en god synergonomisk höjd på 

skärmen.  Överkanten på skärmen ska ligga i linje med det ögat och avståndet från ögat till 

skärmen ska helst ligga på ett avstånd på 50-70 cm från ögat för att inte skapa obehag i nacke och 

rygg. (AFS:1998:05). För att inte störa skärmarbetet så bör omgivande möblers reflektivitet ligga 

mellan 25-40 % för inomhusmiljö (Diffrient,Tilley & Harman, 1991). Sammanfattningsvis gäller 

följande för synergonomiska riktlinjer för projektet; 

 Synvinkeln ska inte ligga under 30°  

 Överkanten på skärmen ska ligga i linje med ögat 

 Avståndet mellan ögat och skärmen ska ligga mellan 50-70 cm 

 Ytan på bordet ska ha en reflektivitet på 25-40 % 

Studier på Harvards universitet har gjorts angående användning av surfplattor.Det har visat sig att 
många som använder sin surfplatta har den liggandes i sitt knä, vilket skapar en överdriven 
nedböjning av nacken. Att istället använda ett vinklingsbart skal eller annat hjälpmedel för att 
förbättra den synergonomiska vinkeln har visat sig förbygga acksmärtor. Följande punkter 
rekommenderades i samband med användande av surfplattor och laptops; 

 Byt ställning var 15:e minut 

 Använd skal eller annat verktyg för att ändra skärmens vinkel 

 Byt rutinmässigt hand och belastningspunkt; sittande arbete ska växlas stående och vice 

versa 

 Vid användning av laptop använd gärna ett externt tangentbord 

 Håll axlarna avspända och armbågarna nära kroppen 

 Händer, vrister, underarmar och lår ska vara paralella med golvet 

(Dennerlein, 2013) 

2.2.5 Barns utveckling 
I och med att det finns en åldersmässig avgränsning för målgruppen vid 3:e klass så är det viktigt 
att veta vad det finns för ergonomiska riktlinjer för barn. Ett barns psykiska och fysiska utveckling 
varierar med åldern och påverkar i sin tur deras skadebenägenhet, deras sätt att ta sig an nya 
saker i deras omgivning och hur deras antropometriska mått ser ut. Det är därför viktigt att ha 
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kunskap om hur de olika åldrarna påverkar barnen för att kunna utveckla en passande produkt. Ett 
barn i 3:e klass är 9 år gammal. 
I åldern 9-11 år så utvecklas barnens förmåga att planera sin framtid och lösa problem med liten 

fysisk ansträngning. Trots det har de vissa svårigheter med att fullt ut förstå utkomsten av deras 

agerande. Kroppsmässigt så ligger oftast tjejerna före killarna i utvecklingen, vilket är bra att ta 

med sig då man letar passande antropometriska data. Reaktions och koordinationsförmågan 

förbättras också avsevärt mot de lägre åldersgrupperna. När barnen är i åldrarna 12-14 år så 

utvecklar barnen en förmåga att tänka abstrakt, resonera hypotetiskt och spekulera om framtiden. 

De har därför lättare att se framför sig vilka möjliga scenarion som kan utspela sig till följd av deras 

handlingar än vad 9-11 åringarna har.  (Lueder & Berg Rice, 2008). På grund av att barn i 9 

årsåldern inte är lika koordinationsmässigt utvecklade och förutseende som vuxna personer är så 

är det viktigt att se till att vara förutseende i designarbetet så att skaderisken för bordet är låg. 

Klämrisk och vältrisk är riskfaktorer att ta i beaktande.  Sammanfattningsvis så gäller följande 

ergonomiska riktlinjer för barn 

 Barn i 9 årsåldern är inte lika utvecklade fysiskt och psykiskt som vuxna och har inte lika 

lätt att förutse följderna av deras agerande. Det innebär att barn i vissa åldrar tenderar att 

vara mer skadebenägna än vuxna. 

Antropometriska mått för barn 
Som med alla antroprometriska mått så är det viktigt att veta att måtten kan variera från olika 

nationer och även med avseende på tid. En studie som gjorts på barn i Nederländerna kan skilja 

sig med centimeter jämfört med en japansk studie inom samma åldersspann. Måtten kan även 

ändras avsevärt inom samma grupp under tid, ibland kan de skilja sig flera 

procentenheter(Norris& Wilson, 1995). Samma sak gäller även för vuxnas antropometriska mått.  

Det är viktigt att vara vaken för att flickors lägsta percentilmått man vara längre än pojkarnas i 

vissa åldrar om en produkt ska åldersanpassas. De antropometriska måtten för justerbara 

skolmöbler ska direktionernas mellan det 5:e och 95:e percentilvärdet för målgruppen (R. Lueder 

& V. J. Berg Rice, 2008). Sammanfattningsvis tas följande fakta om barns antropometriska mått 

med; 

 De antropometriska data som används ska vara uppdaterade tidsmässigt 

 De antropometriska mått som användas ska vara baserade på den tilltänkta målgruppens 

nationaliteter 

 De percentilvärden som ska användas vid utveckling av justerbara möbler för barn ska 

ligga mellan 5:e och 95:e percentilen 

2.2.6 Insamling av antropometriska data 
När antropometriska data ska användas i exempelvis designsyfte så är det vanligt att 
percentilvärden används. Ett percentilvärde är ett värde som visar hur många procent av 
personerna i den aktuella studien som har haft samma mått eller har ett lägre mått än det aktuella 
percentilmåttet. Percentilvärdet åskådliggörs oftast med hjälp av en normalfördelningskurva. 
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Figur 10 Exempel på en normalfördelningskurva som illustrerar standardavvikelse och percentilvärden    

Så om det exempelvis talas om den 5:e percentilen så innebär det att endast 5 % av deltagarna i 
studien haft ett lägre mått, och när den 95:e percentilen omnämns så innebär det att endast 5 % 
av deltagarna har varit längre än det angivna måttet. (Bridger, 2009) 
För att få fram de så kallade percentilvärdena så krävs följande formler;  

(1) 

𝑋(𝑝) = 𝑀 + 𝑆𝐷(𝑍) 1           Beräkning av percentilvärde  

(2) 

𝑆𝐷 = √(
Σ(𝑋−𝑀)

𝑛−1
)      Beräkning av standardavvikelse  

(3) 

𝑀 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
         Medelvärde  

(4)  

𝑍 =
(𝑋−𝑋)

𝑆𝐷
       z-värde som kan används om percentilvärdet ska beräknas  m.h.a tabell 

(Bridger, 2008 ) 
 
Könsmässiga skillnader kan variera med barnens ålder, därför finns det restriktioner för hur de 
antropometriska uppgifterna ska användas. Det kan exempelvis vara så att en flicka i 9 års åldern 
har de största måtten i den åldersgruppen, samt att en pojke har de minsta.  
 

2.2.7 Sammanfattning av produktutvecklingens 
ergonomiska förutsättningar  

Genom förstudien så framkom en rad väsentliga detaljer att 
ta hänsyn till då ett bord ska uppfylla ergonomiska 
föreskrifter. En undersökning gjordes för att de hur 
korrelationen mellan de antropometriska måtten såg ut för 
att se om det kunde utnyttjas i designarbetet. Den starkaste 

korrelationen(sambandet)visade sig finnas mellan 
måtten armbågshöjd och ögonhöjd (se figur 11).  Det 

                                                             
1  

SD=den individuella standardavvikelsen från medelvärdet, X=varje mätt värde, M=medelvärde, 
n=antalet undersökta värden, Z=normalavvikelsen, SD(Z)=antalet standardavvikelser som ska 
subtraheras från Medelvärdet. 
 

Figur 11 Korrelation mellan stående armbågshöjd och 
stående ögonhöjd 



 10 

gjordes även en tabell över målgruppens 
antoprometriska mått gjordes. Åldersspannet 
begränsades mellan åldrarna 9-65 år. De länder 
som innefattades var England, Frankrike, Italien, 
Tyskland, Sverige, Nederländerna och USA (se 
bilaga 2). 
En ergonomisk karta ritades upp för att klargöra de 
ergonomiska förutsättningarna för projektet (se fig 
12). I den beräknades vinkeln som krävdes för att 
höja upp en 13 tums skärm med en höjd på 22,7 cm 
från stående armbågshöjd för en bordskiva med 
djupet 54 cm.  Vinkeln som krävdes för en 13 tums 
skärm var 40,2° för det 95:e percentilvärdet i 
målgruppen. 

2.3 Mervärde  
För att skapa mervärde för kunden så kan produktutvecklingen ses ur ett psykologiskt perspektiv.  
I boken Emotional design beskriver författaren Donald A. Norman sitt sökande efter svar på varför 
människor tenderar att tycka att visuellt attraktiva produkter fungerar bättre. Norman kom över 
flertalet studier som alla visade på att det fanns en korrelation mellan visuell attraktion och 
funktionalitet.  
Visuell attraktion är starkt kopplad till vårt känslomässiga mående. Enligt psykologen Alice Isen så 
tenderar ett lyckligt sinne att öka vår kreativitet och vår förmåga att lösa problem.  
Donald A Norman har tillsammans med 2 professorer i psykologi arbetat fram en teori baserat på 
att människor tar till sig saker genom en särskild slags reaktionsprocess (Norman, 1988). Den 
processen består av en irrationella-, beteendemässiga- och reflektiva-fasen.  
Den irrationella fasen består av biologiskt nedärvda reaktionsmönster. Här görs en snabb 
reflektion på vad som är bra/ dåligt och säkert/farligt.  
Den beteendemässiga reaktionen sker undermedvetet och det är den som gör det möjligt att köra 
och samtidigt reflektera över andra saker i omgivningen.  
Den reflektiva reaktionen är som ett vakande kritiskt öga som ifrågasätter och influerar den 
beteendemässiga fasen i reaktionsmönstret.  
 Hur man agerar beror på hur de olika faserna interagerar med varandra. Till exempel så tenderar 
en person vars första irrationella reaktion varit negativ att reagera på ett sätt som gör sinnena 
skärps och fokus läggs på att hitta problem . Sedan så fortsätter det reflektiva fasen att spä på och 
leta efter fler problem. Det gör att en produkt, vars första intryck är negativt, kan ge en 
uppfattning att fungera sämre än en likvärdig produkt som ger ett positivare första intryck. 
En produkt ska därför helst, enlig Donald, skapa så lite stress och negativa känslor som möjligt. En 
produkt som är lätt att förstå och som har tydlig feedback ger ett större överseende med 
eventuella komplikationer. Sammanfattningsvis kan man säga att negativa och stressade tillstånd 
leder till att hjärnan fokuserar på att snäva in sig på att hitta problem medan positiva avslappnade 
tillstånd leder till att man fokuserar på att finna lösningar och har lättare att vara kreativ. 
För att kunna tillfredsställa alla de tre faserna i reaktionsprocessen med designen så är det bra att 
känna till vilka delar  av designen  som påverkar de olika stegen i reaktionsprocessen. 
Designens psykologiska påverkan på användaren kan kartläggas på följande sätt; 
 

 Irrationell design (Utseende/Formspråk) 

 Beteendebaserad design (Nöjet och Effektiviteten i användandet av produkten) 

 Reflektiv design  (Självbild, Personlig tillfredställelse, Minnen) 

( Norman, 1988 ) 

Figur 12 Ergonomisk  karta 
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I den här produktutvecklingen är det 
viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av 
reaktionsprocessen.  Det är en produkt 
som inte bara ska vara attraktiv vid första 
anblick, utan den ska också vara 
funktionell och förmedla en gedigen 
känsla till användaren.  Det är svårt att 
använda sig av mjuka värden i en 
målsättning, därför är det bra att kunna 
förankra dem i forskning. I det här fallet 
så är den  ovanstående designkartan en 

användbar tankemodell. 
 Det finns även andra metoder att mäta 
mjuka värden med. Enligt Ulrich & 
Eppinger så finns det vissa punkter som är viktiga att uppfylla om en designidé ska skapa mervärde 
och  bli en resurs både för kunden och företaget.  En resurs, enligt Ulrich & Eppinger, kan innefatta 
duglighet, nyckelkompetenser och konkurrensmässigt övertag. 

 Valueable; för att vara värdefull så måste resursen förbättra prestandan eller reducera 

svagheter som produkten/företaget har jämfört med konkurrenterna. 

 Rare; vi konkurrens så måste resursen vara sällsynt 

 Inimitable; för att lösningen ska kunna fortleva ute på marknaden så får resursen inte 

vara lätt att imitera. 

 Nonsubstitutable; trots att en resurs uppfyller ovanstående krav så räcker inte detta, 

om resursen är lätt att ersätta med en annan lösning. 

Det är en metod som  i huvudsak kommer att användas på Freedesk Play för att jämföra de 
nya lösningarna med de nuvarande produkterna under Freedesks varumärke. (Ulrich & 
Eppinger, 2012 ) 

2.4 Användarstudier 
För att samla in fakta kring målgrupperna så ska 
användarstudier utföras enligt följande metoder; 

2.4.1 Datainsamling från målgrupperna 
Det finns enligt Ulrich & Eppinger en metod som är bra att 

följa för att säkerställa användarnas behov, vilken består av 

följande steg ; 

 Säkerställ att produkten är anpassad till 

användarens behov 

 Identifiera eventuella latenta behov, gömda behov 

och särskilda behov 

 Upprätta en faktabaserad bas för att kunna 

motivera produktspecifikationen 

 Spara de data som samlats ihop under sökandet efter behov  

 Se till att inte missa eller glömma bort avgörande kundbehov 

 Upprätta en gemensam förståelse för användarnas behov hos alla parter i 

produktutvecklingsteamet 

Figur 13 Visceral=Beteendemässig, Behavioral= 
Beteendemässig, Relfective=Reflektiv  

Figur 14 några barn ur 3:e klass använder bordet 
på golvet 



 12 

Identifiering av användarnas behov; 

 Samla rådata om användarna 

 Översätt rådata till kundbehov 

 Sortera behoven i en hierarkisk ordning under 

primära-, sekundära- och om nödvändigt tertiära 

behov. 

 Hitta behovens vikt förhållande till varandra 

 Reflektera över resultaten och hur processen 

fortlöpt 

( Ulrich & Eppinger, 2012)  

2.4.2 Besök på Rinnebäcksskolan, årskurs  3 den 
3/2-16 Kävlinge 

Klassen som intervjuades hade valts ut på grund av att de 
hade ryktet om sig att de använde borden flitigast på skolan.  
Barnen som intevjuades hade använt sina Freedesk Original- och 
Compactbord  i den dagliga verksamhet under närmare ett år.  
Men under de senaste 2 månaderna så hade användandet 
avtagit drastiskt. Lärare trodde att detta berodde på att hon 
ansett att borden var i vägen när de låg uppe på bänskarna när 
de inte användes i undervisningen och därför flyttat på dem. 
Tidigare då borden inte användes under lektionstid så hade hon 
löst problemet genom att stapla borden ovan på varandra  och 
ställt dem på en bänk längre bak i klassrummet. Men det blev för 
skrymmande  då en arbetsyta försvann. Slutligen började läraren 
ställa borden utmed väggarna för att spara utrymme.  Problemet 
blev då att borden inte längre fanns lika lättillgängliga och många 
av barnen trodde att de hade tagits bort.  Flera latenta behov 
framkom ur den iaktagelsen; bordsytan bör inte vara för 
skrymmande då den inte används, bordet ska kunna förvaras 
tillgängligt och synligt då det inte används och det ska anpassas 
så att det kan användas under fler slags lektioner. 

Under 1 ½ h studerades och intervjuades barnen när de använde 
de olika borden.  
Följande frågeställning användes när barnen intervjuades; 
 

 Hur tycker ni att Freedesks nuvarande bord ser ut?2 

 Finns det någon gång som ni undviker att använda Freedesk? 

 Vid vilka tillfällen använder ni Freedesk? 

 Vilka problem uppkommer då ni ska justera Freedesk? 

 Hur gick det första gången som ni använde Freedesk? 

 Hur känner ni i kroppen efter en lektion med Freedesk? 

 Vad tycker ni mest om med Freedesk? 

 Vad skulle ni vilja förändra med Freedesk? 

                                                             
2 Modellerna Freedesk Original och Compact 
 

Figur 15 Barnen använder surfplattan och läser 
böcker när de sitter på golvet. 

Figur 16 Ett av barnen hade tillåtelse 
från förälder att visa ansiktet på bild 
och hen visar hur hen tycker att 
Freedesk ska användas 



 13 

Lektionen som hölls under tiden  intervjuerna hölls var en lästimme. Alla barn i klassen hade 
tillgång till varsin surfplatta som användes i samband med läsning eller inlärningsspel. Borden som 
fanns i klassrummet var Freedesk Original och Freedesk Compact. . Då tiden var begränsad så blev 
11 barn i klassen intervjuade utan särskilt urval. Även en flicka från en grannklass intervjuades på 
grund av att hon hade använt bordet dagligen sedan det att borden introducerats på skolan. 
Under tiden som användarstudierna och intervjuerna gjordes så uppmuntrades barnen till att 
använda borden i undervisningen så att användandet skulle kunna dokumenteras. De flesta 
barnen blev överraskade över att borden fortfarande fanns kvar.  När barnen intervjuades så 
gjordes dem i de naturliga grupperingar som barnen själva  hade valt att placera sig i . Först 
intervjuades en grupp om 2 barn som satt på varsin pall, sedan en grupp om  4 barn som satt vid 
skolbänkarna, därefter 2 andra grupper på 3 och 2 barn som satt på golvet framme vid tavlan med 
ett antal Freedesk-bord. Alla svar skrevs ned på papper och fördes sedan in i ett gemensamt 
Excelark där svaren omsattes till behov.   Antalet svar som var likadana dokumenterades aldrig, 
utan variationen av svar som samlades in var det som ansågs vara viktig. Anledningen till det var  
att studien var kvalitativ och inte en kvantitativ (Cross, 2009).  
Barnen fick placera sig var de ville i lokalen med sina Freedesk bord. 
 placerade sig med borden på golvet (se fig. 15), andra satt vid de vanliga bänkarna och läste. Inget 
av barnen stod upp och läste med Freedesk vilket var förvånande.  Det framgick i intervjuerna att 
några barnen undvek bordet vid läsning och andra lektioner. Det kändes inte naturligt för dem att 
använda det då.  
Vissa av barnen ville vinkla upp ytan på något sätt när de stod upp och andra ville helt enkelt bara 
sitta ner och såg då ingen anledning att använda bordet. När eleverna fick visa upp när de använde 
bordet så visade det sig att det antagligen inte getts tillräcklig information om hur bordet skulle 
användas på ett ergonomiskt sätt (se figur 16). 
Det var mycket populärt att använda Freedesk på golvet. Där satt barnen och läste böcker  eller  
använde sin surfplatta. En elev från en parallellklass intervjuades på grund av att det var den enda 
eleven sin klass som fortfarande använde bordet och som ansågs vara den flitigaste användaen på 
skolan. Nackdelen med den intervjun var  att den eleven varken hade något att tillägga eller hade 
något att klaga på när det gällde designen och funktionen.   
  De andra eleverna  önskade sig  allt mellan blinkande bord med rymdmotiv och bordsytor som 
skulle gå att vinklas upp när  det skulle användas till aktiviteter som innefattade böcker, surfplattor 
och datorer. Det fanns även önskemål om att det skulle vara enklare att flytta runt bordet i 
klassrummet.  De uttryckte en önskan om att lägga till något slags handtag eller att det skulle vara 
enklare att  greppa runt ramen. 
När barnen tillfrågades om det hade uppstått några olyckor i samband med  justeringen så visade 
det sig att ingen i klassen hade skadat eller klämt sig på borden. Men de hade hört att någon i en 
annan klass hade klämt sig på bordet när den skulle fälla ihop det.  Men det fanns synpunkter på 
hur bordet gick att höja och sänka. Ibland hängde det sig i översta läget när de ville sänka höjden 
på bordet och några gånger hade det även hänt  att bordet hade hoppat ned ett hack eter det att 
bordet fixerats på en viss höjd.  

Resultatet av besöket på Rinnebäckskolan; 
Alla antecknade svar sattes in i en tabell där de översattes till behov ( se bilaga 3). Därefter så 
benämndes behoven med antingen 3-primära, 2-sekundära, 1 tertiära behov för att göra 
behovsanalysen mer överskådlig (se Bilaga)Endast de behov som Freedesk inte redan uppfyller 
samt de primära och sekundära behoven togs vidare; 
 

 Anpassa ytan till läsande, skrivande och surfplatta 

 Bordet ska vara stabilare då det utsätts för tryck ute vid kanterna 

 Bordet ska vara lätt att flytta runt inne i skolsalen 
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 Det ska vara möjligt att höja upp skolmaterialet ytterligare då bordet är justerat till 

armbågshöjd  

 Det ska erbjuda anpassade förvaringsmöjligheter för skolmaterial och pennor 

 Det ska vara enkelt att förstå hur bordet ska justeras 

 Bordet ska stanna på den justerade höjden 

 Undervisning i ergonomiska ställning behöver ges 

2.4.3 Intervjuer med personer tillhörande målgruppen hemmiljö 
Syftet med intervjuerna var att bredda synen på hur Freedesk Play skulle kunna användas i 

hemmiljö samt  att få en bild av vilka behov som hemanvändarna hade.  När en målgrupps behov 

ska kartläggas med hjälp av intervjuer så är det viktigt att rätt mängd personer deltar i 

intervjuerna så att  trovärdigheten av de behov som samlas in ska kunna säkerställas. Helst ska 

antalet personer som deltar i en kvalitativ studie inte ligga under 10 personer. Värdet av 

intervjuerna kan också ökas ytterligare om det går att hitta en så kallad extremanvändare. En 

extremanvändare är en användare som har ett stort behov av en lösning på ett latentbehov 

(Ulrich & Eppinger, 2011).  I de här intervjuerna så kan det exempelvis handla om en person som 

har svårigheter att sitta ned långa perioder, har en väldigt statisk livsstil eller lider av 

ryggproblematik. Sättet som frågorna vinklas på är viktigt för att kunna få ut det mesta av en 

intervju. Det finns en intervjuteknik som kallas för öppen frågeställning där intervjuaren ställer 

frågor som kräver en mer ingående motiveringar från den intervjuades sida (Cross, 2009). 

Förutsättningen för en öppen frågeställning är att svarsalternativ inte får ha förutbestämda 

svarsalternativ  eller innehålla några färdiga påståenden.   

  De personer som intervjuades hade varierade åldrar, kön och sysselsättningar.  Intervjuerna 

skedde antingen via telefon eller på tu man hand.  Personerna i fråga fick vara anonyma men 

ombads ange ålder, kön och sysselsättning för att det skulle gå att se att det fanns spridning på 

gruppen. Alla intervjuer spelades in och antecknades så att ingen information skulle gå till spillo.  

Intervjutiden låg på ca 30 minuter per person. 

Följande frågor ställdes i intervjuerna; 

 Vilka fritidsintressen har du? 

 Vilka fritidsaktiviteter utför du vid ett bord? 

 Vad brukar du ställa på bordet som du använder vid dina fritidsaktiviteter? 

 Vilka av de aktiviteter som du idag gör sittande skulle du kunna tänka dig att göra 

stående? 

 Vilka fördelar ser du med att stå upp? 

 Känner du till de ergonomiska fördelarna med att stå upp? 

 Får du ont någonstans när du sitter ned en längre period? 

 Ge en uppskattning av tiden som du spenderar sittandes. 

 Vad skulle motivera dig att stå upp mer under din fritid? 

Frågorna utformades så att personens dagliga vanor skulle kunna sammankopplas med behovet av 

att kunna justera höjden på sin arbetsyta. Det var på grund av att det annars kunde vara svårt att 

förstå varför behoven för olika lösningar kunde variera. Frågornas innehåll baserades på 

förstudien i ergonomi, exempelvis hur statiska personerna som intervjuades var under sina dagar 
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och vad personerna visste om de positiva aspekterna med att stå upp mer( se bilaga 4). 

Intervjuerna översattes sedan till behov, som i sin tur viktades på en skala från 1 till 3 ; där 3 är 

primära behov, 2 är sekundärt behov och 1 är tertiära behov. De tertiära behoven uteslöts ur den 

vidare processen för att underlätta behovsanalysen.  

Följande behov togs vidare; 

 Produkten ska gå att anpassa till läsande 

 Produkten ska gå att anpassa till dator och/eller Laptop 

 Produkten ska gå att anpassa till skrivande 

 Det ska medfölja nformation om hälsomässiga och psykologiska fördelar med varierande 

arbetsställningar 

 Produkten ska gå att anpassa till tecknande 

 Produkten ska gå att anpassa till köksmiljö 

 Produkten ska vara enkel att använda/ lätt att förstå 

 Produkten ska kunna anpassas till verktyg för sociala medier; mobiler, surfplattor. 

 Det ska gå  att ha mat och dryck på bordet 

2.4.4 Intervju med ägare till ett Freedesk Original bord, 19/2-16 
En person som äger ett Freedesk Original bord intervjuades. Personen använder bordet i sin 
hemmiljö för kontorsarbete. Frågorna utformades så att latenta behov skulle kunna kartläggas 
(Cross, 2009). Personen i fråga fick vara anonym men ålder, kön och sysselsättning 
dokumenterades. Intervjun hölls över telefon i 30 minuter och svaren antecknades löpande. 
Följande frågeställning användes i intervjun; 
 

 Vilka tycker du är positivt med produkten? 

 Hur tycker du att produkten fungerar? 

 Finns det någon funktion som du skulle vilja lägga 

till ? 

 Hur  brukar du använda bordsytan? 

 Har det hänt att du någon gång har stött på 

problem vid användandet av Freedesk Original? 

 Beskriv hur det gick till första gången du använde 

bordet. 

 Vad är det som har motiverat sig till att använda 

Freedesk Original i din vardag? 

 Hur många gånger i veckan använder du bordet? 

 Beskriv händelseförloppet då hanteringen av bordet gått snett. 

Intervjun gav nya idéer om vad som kan utvecklas vidare med Freedesk Original. Exempelvis så 
finns det behov för kabelsortering och fäste för extern bildskärm. Det mest utmärkande i intervjun 
var att kunden klämt sig i konstruktionen då hen justerat bordet med sina saker på. Utrymmet för 
fingrarna är för litet för att det ska gå att lyfta Freedesk trots att maxvikten inte har uppnåtts (se 
figur 17). 
Idag använde kunden sitt bord 2 ggr i veckan till kontorsarbete i hemmet. På bordet hade hen 
vanligtvis en extern datorskärm kopplad till en laptop, samt en kaffekopp. Då bordet justerades 
med saker på ytan så har det lett till att bordet gått segare att manövrera och hakar sig. 

Figur 17 Freedesk Original-ägaren visar 
handens placering i handtaget 
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” De senaste veckorna när jag ska justera bordet med skärmen på så har det börjar gå segt. Det 
hakar sig. Då får jag börja med att ta bort med kaffekoppen från bordet för att kunna justera det.  
Fingrarna får inte ordentligt grepp så jag sätter dem längre in än vad handtaget är djupt. Det leder 
till att jag måste kolla så att jag inte klämmer mig (se figur 17) och att sladdarna inte är i vägen sen 
rycker jag till lite så att det kan börjar justeras. Svårt att lyfta upp på högra sidan då den fastnar. 
Jag Har inte haft några problem med att bordet har känts ostadigt i de olika lägena, vilket var min 

farhåga från början. Jag har det ganska lågt inställt till vardags.”  

(Freedesk Original användare) 

Alla svar som dokumenterades sattes in i en tabell och viktades enligt samma process som de 

intervjuer som utförts tidigare. Följande behov var primära och sekundära; 

 Produkten ska vara lätt att ställa undan 

 Konstruktionen ska fungera fläckfritt om den 

utsätts för <15 kg 

 Bordet ska ha en yta som erbjuder 

varierande placering av arbetsmaterial 

 Bordet ska erbjuda fler användningsområden 

 Användandet ska kännas mer intuitivt 

 Handtagen och konstruktionen ska anpassas 

så att klämrisk undviks 

 En lösning som gör att sladdarna inte fastnar 

i konstruktionen 

2.4.5 Fokusgruppsmöten utförda på Gsp - 
makerspace 

 Fokusgruppsmöten ansågs vara ett passande metodval för 

att få en bättre bild av hur Freedesks nuvarande 

höjdreglering och estetik uppfattades. 

 Ett fokusgruppsmöte är en slags användarstudie där en 

grupp av människor som tillhör målgruppen samlas ihop 

för att diskutera produkten och dess olika attribut.  Det är 

viktigt att den som ska leda mötet har förberett olika 

punkter som ska genomföras.  Trots att de finns specifika 

saker som ska tas upp på mötet så är det ändå så att 

ledaren ska lyssna till de nya diskussioner som kan ta fart 

utan att avbryta dem. Det rekommenderade antalet 

personer i fokusgruppen ska ligga på 6-12 personer (Cross, 

2009)Fokusgruppsmöten hölls vid 3 olika tillfällen på grund 

av att det uppstod svårigheter i att få ihop rätt antal 

medverkande under ett och samma tillfälle. Grupperna bestod av 2,3, och 4 personer. Personerna 

varierade i kön, sysselsättning och ålder för att ge en varierad bild av målgruppen hemanvändare. 

Testet ljudinspelades och deltagarna fick vara anonyma om de ville. Innan mötet förbereddes ett 

antal punkter som skulle diskuteras under mötet; 

Figur 18 Freedesk Light 

Figur 19 Test av ytans storlek 



 17 

 Hur tycker ni att Freedesk Original och Light talar till er rent visuellt? 

 Hur tror ni att ni skulle justera bordet, utifrån hur bordet är utformat? 

 Hur justerar ni bordet utan att få förhandsinstruktioner? 

 Vad skulle skapa mervärde för er? 

 Vad tror ni att bordet ligger i för prisklass? 

 Vad tycker ni om en justerbar bordsyta på 700x520 mm och hur skulle ni placera era saker 

på ytan? 

Under användartestet användes Freedesk Light 

(se figur 18) som är en kommande produkt i 

Freedesk serien som har samma konstruktion 

och storlek som Original, men en lättare vikt och 

ett annat limträmaterial som har används i 

Skivan, HDF .  Det hade visat sig innan mötet att 

det materialvalet som användes i Freedesk Light 

var porösare än det som används i Freedesk 

Original. Materialet vid infästningarna vid båda 

gångjärnen hade redan skjuvats av och limmats 

ihop vid olika tillfällen och i nya lager av Hdf-en ( 

se figur 20). Anledningen till detta var att bordet 

inte klarade av att belastas med det tryck som 

produktbeskrivningen anger att produkten ska 

klara, ute i kanterna(<15 kg). Det var viktigt att ta hänsyn till att de ovan nämnda faktorerna vid 

fokusgruppsmötena för att det kunde påverka intrycket fokusgruppsdeltagarna fick av produkten 

på ett negativt sätt. Däremot ansågs inte lagningarna påverka upplevelsen av justerbarheten i 

produkten, utan endast ge en negativ upplevelse vid belastningstester. Därför planerades inget 

belastningstest in i mötet och personerna i gruppen fick endast känna och testa justeringen. Den 

första delen av mötena bestod i en diskussion om de visuella intrycken de fick av Freedesk Original 

och Freedesk Light. Sedan tillfrågades personerna att testa produkten Freedesk Lights höj och 

sänkt funktioner. Om produkten skulle gå sönder under dessa tester skulle det vara intressant på 

det sätt att det kunde upplysa om vilken slags hantering som utgjorde bordets svagheter.    

Avslutningsvis så tejpades en yta upp som motsvarade den ytstorlek som Freedesk efterfrågat på 

Freedesk Play och diskuterades( se figur 19). Diskussionen innefattade hur personerna i gruppen 

hade kunnat tänka sig att använda den i sin vardag och om hur de förhöll sig till storleken av ytan. 

En Laptop, 2 böcker, ett skrivblock, ett och pennor fanns att tillgå så att personerna kunde visa hur 

de hade placerat dem på ytan. 

2.4.6 Sammanfattning av utkomst av fokusgruppsmötena 
Under de möten som hölls så framkom en rad synpunkter på hur Freedesk Originals och Freedesk 

Lights estetik kunde förbättras. Benens justering tillsammans med den rektangulära skivan gjorde 

att många associerade produkten till en strykbräda. Något som inte ansågs som positivt för att det 

kopplades samman med klämrisk. På bilderna av produkten i uppfällt läge så reagerade några 

deltagare på att bordet såg ut som att det lätt skulle kunna välta och glida mot bordsytan. Det 

fanns en skepsis till hur viktbärande produkten skulle vara och om de vågade ställa sin laptop eller 

andra värdesaker på den. När fokusgruppsmedlemmarna sedan skulle testa Freedesk Lights 

Figur 20 Materialet skuvdes av vid gångjärnets 
infästning 
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höjdjustering så hade många problem med att förstå hur produkten skulle justera från nedfällt 

läge till upphöjt läge. De ville vända på produkten och se hur produktens mekanik fungerade då 

ovansidan inte förmedlade hur. Användarna fick en beskrivning hur den justera bordet om det 

dröjde för lång tid innan Freedesk Play fastnade lite i nedfällt läge då den justerades korrekt, vilket 

skapade osäkerhet hos gruppmedlemmarna. Även då bordet justerats upp till rätt höjd och 

användaren hade givits instruktioner så observerades en osäkerhet i om bordet verkligen hade 

fixerats i den önskade höjden. Osäkerheten visade sig genom att användaren ville trycka över olika 

delar av ytan för att försäkra sig om att den var stabil. Det ledde i flera fall till att materialet 

skjuvades av vid gångjärnen och testerna fick avbrytas. Ytan som Freedesk Plays har föreslagits på 

700x520mm upplevdes av vissa som för liten för att kunna rymma det som de ansåg vara 

nödvändigt.  Några fokusgruppmedlemmar uttryckte en önskan att få vinkla upp ytan för att få 

upp materialet från ytan lite och underlätta tecknande. Sedan fanns delade meningar om hur de 

hade velat placera ut sitt material.  Det var intressant och tanken blev att vidare utforska ytans 

utformning för att optimera användandet av bordet. Ljudinspelningarna och de observationer som 

gjordes antecknades och översattes till behov för att underlätta skapandet av en korrekt 

behovsbild (se bilaga 5) . Behoven viktades och rankades mellan 1-3 för att underlätta senare 

sammanställningar av behov. Det resulterade i följande behovsbild 

 Designen ska förmedla en robust känsla 

 Designen behöver ge ett viktbärande intryck 

 Konstruktionen ska ge ett säkert intryck 

 Bordet ska förmedla att den är fixerad på den önskade höjden på ett tydligt sätt 

 Det ska vara lättare att förstå hur man justerar bordet 

 Konstruktionen ska ge en stabil känsla 

 Ytan ska vara lätt att rengöra 

 Ytans finish ska inte vara för glansig 

 Materialvalen ska förmedla miljömedvetenhet 

 Det ska gå att vinkla bordsytan vid tecknande  

 Det ska finnas grepp som gör att det är lättare att bära runt produkten inomhus 

 Det ska gå att höja och sänka de saker som står på ytan 

 Användarbeskrivningen ska vara snyggt integrerad i produkten  

  Ytan ska tillåta varierande användande 

 Det ska finnas förvaring för pennor och material 

 Det ska finnas något som hindrar saker från att trilla ut från ytan 

2.4.7 Enkätundersökning 
En kvalitativ enkät skickades ut till 
medlemmar i designingenjörsgruppen 
och i gsp-makerspacegruppen som är 
slutna forum på facebook(se Bilaga). I 
enkäten ställdes en rad frågor kring 
fritidsintressen och 
fritidssysselsättningar för att projektet 
skulle få en bredare infallsvinkel. De 
följes av en fråga om vilka saker som 
var viktigast på skrivbordet av ett Figur 21 Vad tror du att produkten kostar? 



 19 

antal förbestämda saker som baserades på de tidigare undersökningarna(se fig. 21).  En film som 
visade hur Freedesk Original fungerade spelades upp i enkäten. Efter det ställdes frågor om 
Freedesk Originals utseende och intryck.  22 personer deltog i enkäten.  
Resultatet av Enkäten var att flera av 
de behov som samlats in i tidigare 
intervjuer och observationer 
bekräftades, så som läsande, 
tecknande och anpassning till dator, 
mobil och surfplatta. Intrycket av 
produkten var  blandat, de 3 största 
intrycken som Freedesk Original gav 
var att produkten kändes smart men 
ostabil och intetsägande. Det var 

något som var viktigt att ta med i 
utvecklingen av en ny produkt i 
Freedesks serie. Kostnadsmässigt 
ligger bordet Freedesk Original idag 
på ca 2500kr, det visade sig att 
intrycket bordet gav var att det skulle 
kosta långt mindre. Över hälften av de 
tillfrågade gissade att bordet kostade 
500-1000 kr, vilket är den prisklassen 
som Play ska ligga i. Det betyder att 
antingen att Original saknar mervärde 
eller att utförandet på produkten är 
sämre än vad som förväntas av ett bord som kostar 2500 kr. 

2.5 Analys av förstudien 

2.5.1 Målträdsanalys 

 Figur 24 Målträdsanalys 

Figur 23 Vilka intryck passar bäst in på produkten 

Figur 22 De viktigaste sakerna att ha på bordet 
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För att sortera och sammanställa de behov som samlats in i förstudien så gjordes en 
Målträdsanalys. En målträdsanalys är en metod där behoven ställs upp i ett system där 
grundbehoven sorteras på följande sätt; nedåtstigande i systemets ”grenar” besvaras behovet 
med ”hur” med hjälp av ett annat behov. På så sätt ser man vilka behov som visar sig vara 
delbehov och det blir lättare att överblicka målbilden. När de sammanfattande behovet dedan ses 
över så ska varje steg uppåt längst med grenarna besvara frågan ”varför” (Cross, 2008). I vanliga 
fall så kan målträdsanalysen användas för att utveckla behovsbilden, men i det här fallet så 
användes den för att sortera alla behov som tolkats ur användarstudierna (se figur 24). De 
uttalade behov som hamnade längst ned i trädets ”grenar” är svaret på en rad ”hur” för hur 
grundbehoven som samlats in ska uppfyllas. Utförandet gick till så att alla behov skrevs upp på 
postitlappar som sorterades efter vilka behov som de besvarat eller blev besvarade av. Därefter 
ritades målträdet upp på pappret för att det skulle vara lättare att avläsa ordningsföljden. 
Målträdsanalysen ledde till att behovsbilden kunde konvergeras utan att behov riskerades att 
missas. 
De delbehov och behov som togs vidare i processen var följande; 
 

 Bordet ska lätt kunna flyttas runt inomhus 

 Höjden ska vara ergonomiskt anpassad till målgruppen 

 Produkten ska tydligt förmedla att bordet är inställt på den önskade höjden 

 Det visuella intrycket ska förmedla hur produkten ska användas 

 Mekaniken ska svara direkt då bordet används rätt 

 Bordet ska inte ge missljud vid rätt användande 

 Ytan ska vara jämn 

 Ytan ska vara lätt att rengöra 

 Ytan ska inte störa användandet 

 Ytans finish ska inte vara för glansig 

 Sakerna som står på ytan ska gå att höja och sänka till en synergonomisk höjd 

 Ytan ska gå att vinkla 

 Det ska inte gå att klämma sig 

 Bordet ska se robust och stabilt ut 

 Bordet ska kännas stabilt 

 Det ska finnas förvaring för mindre arbetsmaterial(pennor, sudd etc.) 

 Saker ska hindras från att åka ut från ytan 

 Produkten ska vara anpassad för mobil surfplatta och dator 

2.5.2 Upprättande av kravspecifikation 
 
Då  behoven hade kartlagts så skapades en kravspecifikation (se tabell 1 ). Där sammanfördes 
krav, önskemål och behov som samlats ihop under förstudien. En kravspecifikation fungera så att 
behoven översätts till krav eller önskemål beroende på hur de kan fullföljas och hur de prioriteras. 
De förses med en specifikation samt en enhet/åtgärd. Om kravet eller önskemålet ändras under 
projektets gång så förses det med ett datum för dagen då justeringen skedde( Ulrich & Eppinger, 
2011). I den här kravspecifikation delades de olika kraven/önskemålen in i olika kategorier så att 
det skulle vara lätt att se varifrån kravet/önskemålet kom i från.  
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Tabell 1 Kravspecifikation för Freedesk Play 

 

 

 

 

 

Kravspecifikation
Krav/ 

Önskemål Behov Specifikation Krav Enhet/ Åtgärd

Datum för 

ändring

Krav

Bordsytans area
bordskivans area ska vara minst 500x600 enl 

europeeisk standard för skolmöbler
520X700 mm

Krav Bordsskivans tjocklek skivan ska inte vara högre än Original 22 mm

bordet ska ha samma visuella framtoning som 

tidigare modeller

Freedesk deltar i 

konceptval

Materialval och konstruktion ska ha samma 

känsla som tidigareprodukter

Freedesk får delta i 

konceptutvärdering

en

Krav

bordet ska vara lätt att ta med sig

bordet ska väga mindre än 5 kg <5 kg

Önskemål

Bordets tillverkningskostnad

Försäljningspriset ska vara 500 kr och tillv. 

Kost. Inklusive material runt 120 kr/st för 1000 

st

120 kr/st 2016-05-10

Krav

Bordets ytan ska vara stabil i det önskade 

läget

Hela ytan ska klara en belastning på minst 15 

kg 300 N 2016-05-05

Mekaniken ska svara direkt då den manövreras 

korrekt Användartest

Bordet ska visuellt förmedla hur det ska 

justeras Användartest

Krav

Hela  konstruktionen ska klara samma 

belastning 300 N N 2016-05-05

Önskemål

Ytan ska gå att anpassa till vanliga 

fritidsaktiiteter

ergonomiska riktlinjerna för skrift 15 grader,  

målande 45 grader minst 45 grader

Önskemål Ytan  ska  ha en icke reflekterande finish

ytan  ska  följa de riktlinjer som finns för ytor i 

kontorsmiljöer

Ytan ska vara lätt att rengöra ytan ska vara slät och porfri

Ytan ska inte störa skrivande eller tecknande Ytan ska vara slät och porfri

hantaget  ska anpassas till största handbredd 

/mått på metarkarpalben i målgruppen 86,97 mm

handtagens djup ska anpassas till största grepp 

i målgruppen mm

Önskemål

Bordet ska erbjuda en ergonomisk höjd för 

laptops

bordet ska gå att höja ytterligare från 

armbågshöd för att underlätta 

skärmanvändare minst 448 mm

H
ål

lb
ar

h
et

Önskemål

Materialvalet ska i största mån vara 

miljövänligt.  Men det ska inte påverka 

prisbilden  eller konstruktionens hållfasthet. subj

Bordet ska anpassas till stående armbågshöjd 

för 9-65 åringar 72,0-175,12 mm

Fr
ee

d
es

k

Justeringen ska kännas intuitiv

h
ö

jd
ju

st
er

in
g

Bordet ska kännas som de andra produkterna

Önskemål

Krav

Krav
Bordskivans höjd ska kunna ljusteras på ett 

ergonomiskt sätt för 9-64 åringar

2016-05-05

subj

P
la

y

Krav

Stödskenan för den vinklingsbara skenan ska 

inte deformeras  vid normalt användande

Benet ska klara en en vikt på minst 10 kg 

anbringad direkt på benet 100 N

 Risken att klämma sig i konstruktionen ska 

vara lågh
em

m
ilj

ö
/ 

sk
o

la

Önskemål

Önskemål
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2.5.3 Funktionsanalys med hjälp av Blackbox-analys 
För att få en bättre bild av Freedesk Original- och Compacts olika komponenter och deras 
betydelse för funktionen så gjordes en funktionsanalys. Metoden som användes var en så kallas 
Blackboxanalys (se figur 25).  
Blackboxmetoden går ut på att designern föreställer sig en icke transparent låda där det som krävs 
för att användandet ska leda till det 
önskvärda resultatet beskrivs som 
”input” och det som kommer ut ur 
produkten förutom det önskvärda 
resultatet beskrivs som ”output”.   
I Freedesks fall är ”input” handkraft 
och ”output” justerat bord Då 
helheten har fastslagits i grova drag 

så bestäms de olika delfunktionerna 
som behöver aktiveras för att 
produkten ska ge det önskvärda resultatet.  
Därefter ska delfunktionerna ritas upp och sättas in i ett transparent Blackboxsystem. Det 
transparenta Blackboxsystemet gör att delfunktionernas sammanhang i funktionen blir mer 
överskådligt.  Efter att sätts gränser för systemet upp och beskrivs med hjälp av ytterligare 
diagram, i det kan exempelvis diagrammet delas in efter visionsgrad. Visionsgraden är 
framtidsutvecklingen för Freedesk, alltså Freedesk Play. Slutligen så används delfunktionernas 
syfte till att hitta andra komponenter 
som kan användas i designen (Cross, 
2008). 
Inputs, Outputs och funktion 
lokaliserades på följande sätt (se figur 
26). 
 Därefter så analyserades de olika 
delfunktionerna som utgör 
huvudfunktionen. På det sättet så gick 
det att göra en lista av de olika 
delfunktionerna och reflektera över 
vilka olika lösningar som skulle kunna 
fungera bäst för att åstadkomma den.  I 
följande punktlista så innefattar de 
svarta punkterna de funktioner som 
finns i Freedesks nuvarande lösning 
och  de rosa punkterna representerar 
de funktioner som bör finnas i framtida koncept. 
 

 Höjas 

 Sänkas 

 Fixeras 

 Vinklas 

 Fixeras  

 Fixera mobil, surfplatta och laptop 

Gränserna för systemet sattes upp baserat på de sammanställningar som gjorts av de olika 
användarbehoven så sattes gränser för systemet upp i två olika steg, det första kallades Freedesk 

Figur 26 Blackbox-analys för Freedesk Play 

Figur 25 Blackbox metoden 
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original och det andra för Freedesk Play. Freedesk Play (rosamarkerat) fick stå för framtidsvisionen 
i det här projektet.   

2.5.4 Separat analys av Höjdjusteringsfunktionen 
Efter att blackboxanalysen gjorts så målades en användarbeskrivning upp över Freedesks 
höjdjustering upp (se figur 27) för att göra det möjligt att kommunicera användandet. Till 
användarbeskrivningen gjordes en mer detaljerad beskrivning av hur justeringsfunktionen 
används. 
Höja skivan;  

 Bordsytan lyfts upp med båda 

händer i hantagen på sidorna, det 

gör att  piggarna som fixerar 

bordet löper fritt ovanför kuggarna 

i kuggskenorna. 

 Benen faller nedåt tack vare låg 

friktion i leden och 

gummisnoddarna som sitter fäst 

mellan benparen som hjälper till att 

dra ihop dem mot varandra. 

Fixera skivan; 

 Skivan släpps ned på sidan där kuggskenorna sitter vilket gör att  piggen åker in mellan 

kuggarna och höjden fixeras. 

Sänka skivan; 

 Kortsidan där kuggskenan sitter lyfts uppåt  för att piggarna som fixerar höjden ska 

lösgöras och löpa fritt, samtidigt som kortsidan där gångjärnen sitter trycks nedåt och 

sänker ner bordet.  

2.5.5 Analys av inspirerande/ liknande produkter ute på marknaden 
Det gjordes en analys av ett par produkter som ansågs konkurrera med Freedesk på ett eller annat 
sätt på marknaden för hem- och skolmiljö. Innan ett antal produkter hade valts ut så hade en 
större mängd intressanta lösningar samlats in och studerats. Men dessa reducerades till en 
hanterbar mängd  så att analysen inte skulle bli allt för tidskrävande.  Metoden som användes för 
att jämföra de olika objekten var en PNI-analys. Metoden går ut på att olika konkurrerande 
lösningar ses över och dess dellösningar bedöms som positiva(P), negativa(N) och intressanta(I).   
Jämförelsen gjordes på  följande punkter; 

 Försäljningspris (om tillgängligt) 

 Materialval 

 Visuell framtoning 

 Justerbarhet 

 Vinkling av bordskiva 

 Förvaringsmöjligheter  

 
 
 
 

 

Figur 27 Användarbeskrivning av Freedesk 
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Produkt 1 
(P): Det går att gömma arbetsmaterialet, det går att ställa pennor 
upprätt, facken är utformade så att olika typer av material kan 
förvaras och döljas, plastmaterialet har en matt ytfinish, det går 
att fästa en surfplatta i skivan. 
(N): Ytan på locket går inte använda till annat än som 
tangentbord, går inte att höja och sänka, locket vinklas från fel 
håll om man skulle vilja anteckna på det.  
(I):Ställ för surfplatta som är nedsänkt i skivan 
 

Produkt 2 

(P):Kostnaden är låg (300 kr), ytan går att vinkla, det finns en kant 
som hindrar saker från att glida av ytan, det finns en yta som är 
oberoende av vinklingen av skivan. Konstruktionen ser stabil ut på 
grund av stålbenen och träskivan ger en gedigen känsla. 
(N):Det skapas en kant då skivan är i nedfällt läge, det går inte att 
höjdjustera skivan, det finns inget att fästa mobil och surfplatta 
med, det finns ingenstans att förvara pennor eller annat material 
(I): Delad vinklingsbar yta 
 

Produkt 3 
(P): Hela ytan är slät och vinklingsbar, det finns en kant som kan 
användas till böcker surfplatta och telefon, du har två olika 
vinklar att arbeta med, en för skrift och en för läsande, har en 
fast kant som hindrar saker från att trilla av ytan, materialvalet 
gör att produkten känns gedigen. 
(N): Ingen pennförvaring, priset är högt(1300 kr), går inte att höja 
och sänka i höjdled. 
(I): ytan kan  vinklas på två sätt oberoende av den ena sidan. 
 
Produkt 4 
(P): Priset är lågt (399 kr), Det går att justera höjden steglöst och 
samtidigt vinkla skivan. Det finns en integrerad kant i skivan som 
hindrar saker från att  trilla av skivan. 
(N): Materialvalet ser billigt ut, du får ställa in alla leder separat 
vilket är krångligt, det finns ingen pennförvaring och  
benkonstruktionen ser ostabil ut. 
(I): steglös justering av vinkeln på skivan med hjälp av fjäder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28 Produkt 1 

Figur 29 Produkt 2 

Figur 30 Produkt 3 

Figur 31 Produkt 4 
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3 Konceptutveckling 

3.1 Kreativa Metoder 

3.1.1 Morfologisk tabell 
En morfologisk tabell är en 
konceptgenereringsmetod där olika 
lösningar till de olika delfunktionerna och 
behoven som har samlats in under 
förstudien kombineras på alla de sätt som 
är möjliga. Varje koncept utvärderas 
sedan för att se om de ska utvecklas 
vidare eller förkastas(Cross, 2008). 
Först så upprättades en lista över de olika 

delfunktioner som är nödvändiga för att 
produkten ska uppfylla kundernas behov 
samt de ergonomiska slutsatser som har 
dragits: 
 

 Höjdjustering 

 Vinklingsbar bordsyta 

 Penn & material förvaring 

 Fäste för laptop, mobil och 

surfplatta 

 Det visuella intrycket ska förmedla 

hur bordet ska användas 

 Det ska vara lätt att flytta 

produkten inomhus 

 Saker ska hindras från att trilla ut 

från ytan 

 

Då listan över nödvändiga funktioner 
upprättats så gjordes ett antal 
konceptklassificeringsträd. Ett 
konceptklassificeringsträd hjälper till att 
komma fram till nya idéer på hur en 
dellösning kan se ut. Varje problem ställs 
upp för att sedan förses med grenar i 
form av lösningar som hittats via böcker, 
konkurrerande lösningar eller andra källor 
(Ulrich & Eppinger, 2012).  På det sättet är 
det lättare att se vilka vägar som designen 
kan ta och hur dellösningen kan stå i 
konflikt med de övriga dellösningarna.  I det här fallet blandades konceptklassificeringslösningarna 
med lösningar som kommit ur klassisk brainstorming (se figur 33-35). 

Figur 32 Konceptklasifieringsträd över höjdjusteringen 

Figur 34 Konceptklassifieringträd över vinklingsbar bordsyta 

Figur 33 Konceptklasifierningsträd fäste för mobil och surfplatta 
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  Därefter skapades en lista över 
lösningar på de olika delfunktionerna 
och sattes in i den morfologiska 
tabellen  . En mängd olika 
lösningsförslag genererades, men 
endast 6 stycken ansågs vara bra nog 
att tas vidare i projektet.  
 Koncept A: Koncept A är uppbyggd i 
5 huvuddelar, en ram i vilken de 2 
benen är fästa, en underskiva och en 
överskiva. Ramen har Freedesks 
karakteristiska kugglösning integrerad 
på insidan av båda långsidorna.  
 Benparen fästes inte i skivan som på Freedesk Original, utan de sitter fästa på en stångled som är 
lätt bockad så att den löper under det yttre benparet (se figur 36 ). Tanken är att det mesta av 
kraften som kommer på skivan ska tas upp av stången och inte av materialet i skivan som i 
Originalbordet.  
 Ramen i koncept A har dessutom två upphöjningar för att minska risken för att händerna ska 
klämmas under skivan. 
 Benparen är fästa i varandra med hjälp av en led och är inåtbockade på kortsidorna för att 
undvika att fingrar kläms i benen. På kortsidan som är närmast  kuggskenorna så har en avvikande 
färg applicerats för att markera att den sidan ska lyftas då bordet ska justeras.  
Bordsskivans ovansida är helt slät för att inte störa de aktiviteter som kan ske på skivan. Längs 
sidorna på bordsskivans överdel löper 2 utfräsningar i vilken en skena löper fritt över bordsytan. 
Skenan är utformad på ett sätt som gör att det går att ställa en surfplatta eller mobil i en 45 gradig 
vinkel i skenan samt stötta block, dator och böcker på ovansidan av skenan. Under den övre 
bordsskivan så finns ett stödben placerat. Den ska göra det möjligt att vinkla bordsskivan 
beroende på vilken aktivitet som utförs på den. På ovansidan av underskivan sitter en kuggskena 
med ett antal hack. På var sida om skenan finns nedsänkningar i skivan för att skapa 
förvaringsmöjligheter för exempelvis pennor och mindre kontorstillbehör. 
 
 Koncept B: Koncept B har också 5 olika huvuddelar, En ramkonstruktion med samma utformning 
som A konceptet. Benkonstruktionen skiljer sig däremot åt från föregående koncept. Benen har 
inte Freedesks karakteristiska kvadratiska formspråk utan ger istället intrycket av att ha 4 stabila 
ben (då de egentligen bara är två). (se figur 37 ). Tanken bakom benens utformning är att 
frånkomma problemet med att fingrar kan klämmas i konstruktionen. En stång löper igenom 
benparen för att fungera som både för att fungera som en led och ge stadga åt konstruktionen. I 
den övre bordskivan finns ett antal förutbestämda mindre hål i vilka 3 olika tillbehör kan fästas. En 
kant som ska hindra saker från att åka ut från ytan, samt 2 profiler med en 45 gradig vinkel som 
passar flera olika typer av smartphones och surfplattor.  
Nästan längst upp på skivan finns ett större kvadratiskt hål som underlättar hanteringen då den 
övre skivan ska vinklas upp samt att den ger ett bättre grepp vid förflyttning av bordet. 
 På undersidan av den övre skivan finns en skiva fäst i gångjärn. Skivan har piggar på 
undersidan.  Piggarna ska i sin tur passa i hål som finns på ovansidan av underskivan. Det gör det 
möjligt att vinkla skivan samtidigt som det ger extra stabilitet för toppskivan.  På ena kortsidan av 
bordet så finns en utdragbar skiva med hål i som gör det möjligt att ställa pennor där samt att det 
fungerar som en extra avställningsyta. Skivan har också en annan funktion, den fungerar även som 
stopp för benen så att de inte ska falla ut när bordet flyttas från en plats till en annan. 
 
 Koncept C: Koncept C är ett enklare koncept som endast har 4 olika höjder. Två olika slags lägsta-
lägen då bordet är utan ben och bara vilar på skivan, ett mellan-läge när bordskivan är fäst inuti 

Figur 35 Konceptklassifierningsträd för förvaring av pennor och 
kontorstillbehör 
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benen(se figur) samt ett högsta-läge då benen är ställda på högkant. I de två olika lägsta lägena så 
När benen är ställda på högkant så fästs de i fördjupningar i bordsytans undersida. Fördjupningen i 
undersidan begränsar storleken på förvaringen  och benens design påverkar hur stor del av ytan 
som går att vinkla. Den vinklingsbara skivan har en stödlösning på undersidan som löper i en 
kuggskena på vardera sid som gör det möjligt att vinkla upp skivan. På ovansidan av skivan finns 
förborrade hål som en kant kan fästas i. (se bild 38) 
 
 Koncept D: Böjda ben i kombination med Freedesks justering för att undvika klämrisk, Kant som 
kan fästas på olika ställen på kanterna med magnet hjälp av magnet, Pennförvaring som kan 
hängas på kanten, Justerbar skena på ytan som går att skjuta fram och tillbaka längsmed ytan och 
fixeras med skruv. Gummipluggslösningar för att undvika att bordet glider mot ytan, formändring 
på sidan där gångjärnet sitter för att förmedla tryck (se figur 39 ). 
 
 Koncept E: Koncept E har, till skillnad från de andra koncepten, en uppdelad yta. Det gör att det 
går att vinkla en del av ytan och förvara saker på undersidan av den, samtidigt som det går att ha 
exempelvis mat och dryck på den sidan som inte är vinklingsbar. Den vinklingsbara delen 
manövreras med en enkel kuggskena.  På nedersta delen av den vinklingsbara skenan finns en 
integrerad rundad kant som går att vinklas ner och användas som pennförvaring. Benen har en 
rektangulär utformning för att anspela på Originals design. På den sida som benen fäster i 
kuggskenorna så har ett annat materialval applicerats på kanten av skivan. Anledningen är för att 
göra att användandet ska kännas mer intuitivt.  
För att bordet ska gå att bära runt på enkelt sätt så har ett handtag i mjukt material applicerats på 
framsidan av bordet (se fig. 40).  
  
Koncept F: Böjda fällben med teleskopfunktion, Vinklingsbar skiva som justeras med  
stång och fjäderpigg, utgröpning i skivan för förvaring och hål för pennor (se figur 41). 
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Figur 36 Koncept A 

Figur 37 Koncept B 
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Figur 38 Koncept C 

Figur 39 Koncept D 

Figur 40 Koncept E 
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3.1.2 Skissmodeller 
Ett antal skissmodeller gjordes innan Konceptvalet för att på ett enkelt sätt kunna visa 
funktionerna hos de olika koncepten för taget vid konceptvalsmötet. Det gjordes en skissmodell av 
koncept C samt koncept B. Anledningen till att just de koncepten valdes ut var att de innehöll 
komponenter som företaget inte sett innan och som antogs behöva beskrivas med mer än bara 
illustrationer.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 43 Koncept B´s vinklingsbara skiva Figur 44 Koncept B's skjutbara list 

Figur 41 Koncept F 

Figur 42 Koncept C´s 
benkonstruktion 
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Urvalskriterier
A B C D E F

Anpassad till skrivande (+) (+) (-) 0 0 (-)

Anpassad tilltecknande (+) (+) (-) 0 0 (-)

Enkel att förstå funktionen 0 0 (-) 0 0 (-)

Anpassad till läsande 0 0 0 0 0 0

Anpassad till verktyg för 

sociala 

medier(laptop,smartphone 

och surfplatta)

0 (-) (-) 0 0 (-)

Anpassad till mat och dryck (+) (-) (-) (+) 0 (-)

Lätt att ställa undan och 

bära runt
(-) 0 (-) 0 0 (-)

Fungerar för varierande 

användningsområden
(+) (-) (-) (+) 0 (-)

Förmedla en robust och 

stabil känsla
(-) (-) (-) (-) 0 (-)

låg klämmrisk (+) (+) (+) (+) 0 (+)

Förvaring för pennor och 

små kontorsattiraljer
0 0 0 0 0 (-)

 Hindrar saker från att trilla 

ut från bordsytan
(+) (+) (-) (+) 0 (-)

Summering:
summa (+) 6 4 1 4 0 1

summa (-) 2 4 7,5 1 0 10

Summa (0) 3 3 1 6 0 0

Total poäng: 4 0 -6,5 3 0 -9

Ranking: 1 3 4 2 0 5

Fortsätta? Ja komb. ja komb.

Koncept

3.2 Konceptval 

Konceptutvärdering med Företaget den 10/3-16 
Agendan för mötet var följande: 

 Genomgång av genomfört arbete 

 Uppvisande av användarbehov 

 Uppvisande och förklaring av koncept 

 Utvärdering med Pugh´s konceptvalsmatris 

 Konceptval och konceptkombination 

 Beskrivning av plan för vidareutvecklingen 

I det första konceptvalet så valdes metoden Pugh´s konceptvalsmatris (se tabell 2). Pugh´s 
konceptvalsmatris  är konceptvalsmetod som går ut på att varje koncept bedöms och viktas utifrån 
hur bra de uppfyller de olika mål som framkommit under förstudien. Först utses ett av koncepten 
som referenspunkt för bedömningen och sedan klassas de andra lösningarna utifrån om de är 
bättre eller sämre lösningar på de olika målen. Betygsskalan är (+,-,0) ( Ulrich & Eppinger, 2012).  

Tabell 2 Pugh´s konceptvalsmatris 
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Konceptvalet resulterade i  att koncept A valdes ut som det koncept som skulle vidareutvecklas. 
Men i och med att viktningen blev ganska så jämt mellan de 3 högst rankade koncepten så det 
beslutades  att koncept A kunde inspireras av koncept B och D. Resonemanget bakom  beslutet 
som ledde till  att antalen  koncept skalades ner så pass tidigt i produktutvecklingen var att 
Freedesk ville att detaljutvecklingen skulle få så mycket tid som möjligt. De var fortsatt inställda på 
att Materialvalet för Freedesk Play skulle vara Poly Propen och tillverkningsprocessen 
formsprutning. Något som redan innan ifrågasatts på grund av det faktum att det saknades belägg 
för att det skulle vara den tillverkningsmetod som skulle passa bäst för en produkt som Freedesk 
Play. 

3.3 Vidareutveckling och förfining av det valda konceptet 
De fasta direktiven som gavs angående vilken tillverkningsmetod och vilket materialval som skulle 
användas resulterade i att följande frågeställning ställdes upp för att återigen klargöra målet med 
produktutvecklingen:  

 Går det att framgångsrikt designa en produkt utifrån en tillverkningsmetod, istället för att 

välja en tillverkningsmetod och ett material som passar produkens förutsättningar? 

 Vad behöver  i sådana fall justeras i designen för att produkten ska gå att tillverka? 

 Vad är det som påverkar kostnadsbilden mest ? 

För att få svar på dessa frågor så implementerades DFMA i produktutvecklingen. 
DFMA är en sammanslagning av designmetoderna Design For Manufacture (DFM) och Design For 
Assembly (DFA). DFM och DFA är två olika sätt att optimera designen efter både kostnad och 
montering. Kostnaden beror till stor del på vilken tillverkningsmetod, materialval och 
efterbearbetning som har valts. Målet med DFMA är att maximera användandet av 
tillverkningsprocessen och minimera antalet delar i en komponent eller en produkt. 
Det finns ett antal olika huvudkategorier som huvudsakligen används vid bearbetning; 

 Gjutning 

 Formning 

 Maskinbearbetning 

 Sammanfogning 

 Efterbearbetning som förr eller senare påverkar tillverkningskostnaden på ett eller annat 

sätt 

Produktens design bör vara så enkel som möjligt och komplicerade formändringar bör undvikas för 
att reducera tillverkningskostnaden. Ju färre komplicerade precisionsmoment som erfordras desto 
lägre blir sekvenstiden i produktionen. 
Det finns flera olika sätt att använda sig av DFMA i designprocessen, men i det här fallet användes 
följande modell (se figur 46). 
Användande av standardkomponenter och material är också en viktig del i DFMA. Det är oftast 
mycket billigare att köpa in standardiserade detaljer från en extern aktör än att själv köpa in 
verktyg och utbilda personal. Standardiserade material är oftast mer lättillgängligt än nya mer 
avancerade material. 
Det går också att göra en standardisering av de egna produkterna. Om samma komponenter kan 
användas i flera olika produkter i företaget går det att spara in på verktygskostnader och 
utbildningskostnader för montörerna. 
Designen ska vara anpassad till den tillverkningsprocess som är bäst lämpad för den kvantitet av 
produkter som beräknas sälja (Bralla, 1999). 
För att göra det möjligt att implementera DFMA i den slutgiltiga designen så gjordes en 
sammanfattning av de viktigaste punkterna i DFM- analysdelen och i DFA-analysen så att de skulle 
gå att implementera DFMA under de olika skedena i vidareutvecklingen av Freedesk Play. 
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DFM sammanfattning 

 Produktens tvärsnitt bör inte ha abrupta skillnader . 

 Så många funktioner som möjligt ska vara integrerade i varje komponent 

 Materialvalet ska ha en låg tillverknings-kostnad samtidigt som det ska uppfylla 

kravspecifikationen 

 Detaljer som kräver rörliga verktyg bör undvikas i största möjliga mån för att hålla 

tillverkningskostnaden  

Monteringen av produkten är en minst lika viktig del av produktionskostnaden och det finns en 
rad viktiga saker att tänka på för att minska monteringskostnaden. Generellt brukar störst fokus 
läggas på att hålla nere antalet komponenter genom att på ett smart sätt integrera dem i 
produkten eller genom att ge en komponent flera olika funktioner.  
komponenterna ska helst vara placerade symmetriskt. 
 
DFA sammansfattning 

 komponenterna i sig själva ska vara symmetriska för att undvika felmontering  

 Materialet ska helst vara standardiserat och lättillgängligt 

 En ungefärlig bild av hur efterfrågan på produkten ser ut  

 Antalet komponenter ska hållas nere 

 Produkten ska designas utefter den mest passande tillverkningsmetoden, med 

målsättningen att hålla nere monteringskostnaden. 

 Antalet produktionssteg ska hållas nere 

 Standardkomponenter ska användas i största möjliga utsträckning  

(Edwards, 2002) 
 
DFMA skulle fortsättningsvis användas som en riktlinje vid val av tillverkningsprocess och material. 
Men innan dess så krävdes det att konceptet var så pass vidareutvecklat att det gick att komma till 
den punkten att det var idé att applicera det. 

3.3.1 Förberedelse inför detaljdesign av koncept A 
För att detaljdesignen skulle kunna påbörjas så gjordes en tydligare och mer genomtänkt modell 
av koncept A. De olika delarna i konceptet 
förfinades genom att liknande lösningar ute på 
marknaden fortsättningsvis studerades och 
traditionella kreativa metoder användes. Koncept 
A bestod inledningsvis av följande huvuddelar; 
 

 En skena som skulle löpa över den övre 

bordsytan 

 En övre och undre bordsyta 

 Ett stödben med tillhörande kuggskena för 

att kunna vinkla bordet 

 ben  

 ram 

  kuggskenor 

 infästningar och leder 
Figur 45 Förslag på arbetsgång, DFMA 
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 Handtag för att bära runt bordet 

 
Vidareutveckling av Skenan  
Den huvudsakliga funktionen 
som behövde få en lösning var 
hur skenan skulle gå att föra fram 
och tillbaka på ytan och sedan 
fixeras. Det fanns flertalet 
lösningar på den funktionen ute 
på marknaden. Majoriteten av 
dem var anpassade för att 
användas tillsammans med olika 
typer av skenor. Tyvärr låg de på  
200-300 kr i inköpspris, vilket var 
alldeles för dyrt för att användas 
som standard komponenter. 
I och med att de lösningarna som 
fanns ute på marknaden var så 
pass dyra och komplicerade så 
gjordes en brainstorming (Cross, 
2009) för att få fram nya enklare 
lösningar. Målet var att det skulle 
gå att åstadkomma samma funktion 
men med hjälp av ett enklare 
koncept (se figur 46). 
  Resultatet av brainstormingen blev 
en ny gemensam lösning för både 
stoppfunktionen och skenan. 
Lösningen blev att sätta 2 stänger på 
ytterkanterna av skenan som sticker 
ned på båda sidor om bordsytan. 
Stängerna går in under bordets 
kanter som små klackar. Den främre 
delen av skenan designades så att 
den kom upp några millimeter från 
bordsytan, och klacken placerades 
med ett  lika stort avstånd nedanför 

den övre bordsytan i vertikalt led.  
I och med att klacken är placerad 
utanför skenans tyngdpunk så gör skenans egentyngd att den låses fast i det läget. Låskraften ökar 
med kraften som den utsätts för. För att förflytta skenan så krävs det att den främre delen lyfts 
upp. 
Ett  test av skenan med stopplösningen gjordes med goda resultat. Men det framgick ur testet att 
ett mjukare material under den bakre änden av skenan skulle behövas så att bordet inte skulle 
repas. Exempelvis något slags filtmaterial. 
 
 
 
 

Figur 46 Vidareutveckling av skenan  
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3.3.2 Vidareutveckling av bordsytans vinklingsanordning 
Först behövde det fastställas vilka dimensioner som var nödvändiga för att det skulle gå att vinkla 
bordsytan i 10, 30 och 45 (se figur 47). Resultatet blev följande avstånd mellan kuggarna. 
Kuggskenorna behöver vara placerade på 220 mm avstånd från den kant som gångjärnen behöver 
sitta. I den första ansatsen gjordes ingen vidareutveckling av den ursprungliga designen av benen. 
Utan den gjordes först efter det att ett material och en tillverkningsmetod hade valts ut.  
 
Den första CAD-modellen av Freedesk 
Play koncept A 
För att kunna förmedla designuttrycket 
som eftersträvades i 
produktutvecklingen och få fram en 
första modell att visa upp för företaget 
så gjordes en första CAD-skiss av 
Freedesk Play. I den visualiserades olika 
idéer om hur de olika detaljerna skulle 
kunna se ut och hur. En första ansats 
var att göra ett integrerat gångjärn 
samt tilltagna utgröpningar för 
händerna, som sedan också skulle 
kunna användas för att enklare kunna 
lyfta upp skivan. Den användes 
exempelvis under studiebesöket som 
kom att göras på Prototal i Jönköping 
för att kunna återge en futuristisk bild 

av hur Freedesk Play skulle kunna se ut 
(se fig. 49 & 50).  

3.3.3 Materialval & 
tillverkningsmetodsval 

Som det klargjordes tidigare i rapporten 
så hade Freedesk redan innan 
produktutvecklingen startat bestämt sig 
för ett materialval och en 
tillverkningsmetod. Freedesk Play skulle 
vara tillverkas med hjälp av 
formsprutning i PP-plast.  Motivationen 
till material- och metodvalet var att  
ville kunna massproducera  Play för att 
kunna få en större spridning på sina 
produkter. Offerter på hur mycket ett 
formsprutningsverktyg för en produkt 
med samma volym som Freedesk hade  mottagits redan innan starten.  
Dock saknades en mer ingående materialvalsanalys utifrån Freedesk specifika design.  
Det behövde göras en djupdykning inom olika tillverkningstekniker och materialval för att det 
skulle vara möjligt att avgöra om det var den bästa lösningen för Freedesk Play.  
 
 
 
 
 

Figur 48 Futuristiskt CAD-modell av koncept A- Integrerad gångjärnsled 

Figur 47 Futurisktisk CAD-modell av koncept A 
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3.4 Val av tillverkningsmetod och material 

3.4.1 Formsprutning 
På grund av att Formsprutning var en metod som 
Freedesk önskade använda så påbörjades 
tillverkningsmetodvalet av en fördjupning inom 
området formsprutning.  
Formsprutning är den i särklass mest använda 
tillverkningsmetoden för plast idag. Den har den  
lägsta cykeltiden och verktygen som används håller 
för att producera  upp till 1 miljon detaljer innan de 
byts ut.  I huvudsak används olika termoplaster för 
formsprutning. Det går även att spruta flera olika 
material på olika ställen i samma detalj.  

Formsprutningsmaskinen består av några olika 
komponenter 

 Maskinstativ 

 Insprutningsenhet 

 Låsenhet som öppnar, stänger och låser formen 

 Styrenheter som koordinerar formsprutans rörelser 

(Strömvall 2002) 
 
Processen ser ut på följande sätt; 
Smält plast sprutas in i en kall form med hjälp av en skruv. Smältan svalnar och stelnar i formen 
och stöts sedan ut. I mer detaljerad form ser cykeln ut på följande sätt; 

 Plasticering –dosering 

 insprutning –omkoppling 

 eftertryck-förseglingspunkt 

 förseglad kylning- utstötning 

Toleranserna för formsprutning är oftast små och det är viktigt att varje steg är noga avvägt.  
Exempelvis så kan för stora produkter och formar kan vara problematiska. Smältan härdar ibland 
inte som de ska i formen och kan då leda till översprutning. Översprutningen gör så att låskraften i 
låsenheten inte räcker till för att motverka det inre övertrycket som uppstår i formen. Detta är 
skadligt både för maskinen och formen.  

𝐹 =
𝐴∗𝑃

1000
3   Formel för låskraften  som krävs vid formsprutning (6) 

 
 (Strömvall 2002) 
 

                                                             
3 A=ytan i cm^2 
P=medeltryck i bar, oftast kan P även beskrivas som eftertrycksnivå 
 

Figur 49 Formpressning 
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Tabell 3 Eftertryckstabell 

 
För att räkna ut låskrafterna så behövs även eftertrycksnivåerna för plastmaterialet som används( 
se tabell 3). 
 
Karaktärsdrag för formgjutna detaljer; 
Ur ett DFMA-perspektiv så är formsprutning en mycket bra metod, de flesta av detaljer går att 
integrera i produkten och i bästa fall så behövs ingen efterbearbetning av ytan. Designen av 
produkten kan också innehålla varierande väggtjocklekar och tyngre sektioner även om det oftast 
inte rekommenderas 
Ur en ekonomisk aspekt så är formsprutning en tillverkningsmetod som först och främst är 
anpassad för massproduktion. Verktygskostnaden är mycket hög och det i sin tur leder till att ca 
10.000 detaljer eller fler bör tillverkas för att det ska vara ekonomiskt försvarbart (Bralla, 1999). 
Trots att det finns mycket fakta att få tag på om formsprutningsprocessen så kändes det viktigt att 
få tala med en sakkunnig inom området för att få ett expertutlåtande innan det att 
detaljkonstruktionen påbörjades.  

3.4.2 Studiebesök på Prototal i Jönköping  
För att få hjälp i designarbetet så gjordes ett studiebesök på Prototal i Jönköping. Prototal är ett 
prototypframställningsföretag som framförallt arbetar med prototyper och verktyg anpassade för 
formsprutade produkter. De har även en 
småskalig formsprutningsproduktion.  
Dan Andersson, chef för Prototal Jönköping, 
gav en rundvisning och berättade om hur 
tillverkningen av formsprutningsverktyg gick 
till och om den omfattande process som ligger 
bakom utvecklingen av en formsprutad 
produkt.  Efter rundvandringen så sågs 3D-
modellerna av Freedesk Play över och  
följande frågor ställdes; 

 Hur kan formgivningen av Freedesk 

Play anpassas för formsprutning? 

 Vilka är de vanligaste misstagen som 

brukar göras då en  formsprutad produkt ska formges? 

 Nästan direkt gavs avrådan om att tillverka en design liknande Freedesk Play. Svårigheter i att 
uppnå stabilitet i produkten skulle antagligen uppkomma, vilket inte är önskvärt med tanke på 
användningsområdet. Också storleken på produkten är ett problem. En stor yta med 
förhållandevis liten tjocklek gör att kravet på formsprutningsmaskinens låskraft och verktyget i sig 

Figur 50 exempel på prototypframställning med hjälp 
av siliconform 
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självt är mycket stort. Det skulle kräva att låsmekanismen  klarar avsevärda krafter vilket gör att 
produktionskostnaden höjs avsevärt . 

En rad formfel kan uppstå vid just den här sortens produkt i samband med formsprutning. 
En rad typexempel visades upp i form av liknande misslyckade produktframställningar. 
Lärorika råd som delgavs under besöket på Prototal; 

 Vägen till ett färdigt formsprutningsverktyg och en färdig formsprutad produkt är lång och 

kräver ett omfattande designarbete, gärna i samarbete med en expert inom området. Det 

är en process som tar från ett par månader upp till ett år att färdigställa från det att en 

prototyp-framställning påbörjats. 

 Det är mycket kostsamt att göra ändringar i verktyget, därför är det viktigt att ha en klar 

bild av hur produkten ska formges och hur de olika funktionerna ska se ut innan ett 

verktyg beställs.  

 Vid formsprutning så läggs oftast insprutningspunkten i mitten av produkten för att göra 

storleken på verktyget så liten så möjligt. I detta fallet skulle det vara i mitten av 

bordskivan. Att flytta ingötningen till en annan punkt skulle göra verktyget dubbelt så stort 

. I annat fall skulle produkten behöva efterbearbetas för att minska storleken av 

ingötningspunkten. 

 Även om datorstödda beräkningsprogram för att beräkna smältans väg i verktyget så kan 

det ofta uppstå problem som programmet inte kan förutse. Särskilt i de fall som 

produkten har ett tunt tvärsnitt i förhållande till  ytans storlek. 

En rad olika formfel kan uppstå vid formsprutning om 
designen inte har rätt förutsättningar för att 
formsprutas. 
Alla rörliga delar i ett verktyg kostar i prisklassen 50.000 
kr, det krävs en rörlig del för varje hålighet och för varje 
inåtgående detalj i designen.  Det mesta talade för att 
formsprutning antagligen inte var aktuellt om produkten 
skulle lanseras inom en snar framtid. Dessutom var det 
osäkert om försäljningsunderlaget skulle räcka för en så 
omfattande investering. Slutligen visade Prototal upp 
några formpressade produkter som hade de 
formegenskaper som eftertraktades i Freedesk Play. De 
formpressade produkterna hade inget behov av ribbor 
för att uppnå stabilitet och ytfinishen var bättre än hos 
de formsprutade produkterna. 
 

3.4.3 Varmformning 
Varmformning innefattar en rad olika metoder. Men den 
gemensamma nämnaren för dem alla är att en 
uppvärmd folie eller skiva av termoplast värms upp och 
formas under vakuum, tryck eller både och. 
Varmformning används i första hand till produkter som har en stor yta jämfört med 
godstjockleken ( se figur 52). En produktbeskrivning som passar bra in på Freedesk Play.  

Figur 51 Produkt med brickor gjorda i 
varmformad  ABS-plast 
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 Den materialtyp som bäst lämpar sig för varmformning är amorfa material med brett 
mjukningsområde 
(Tg). En flitigt använd 
kombination av två 
amorfa polymerer är 
en ABS skiva med en 
PMMA yta. Det är en 
materialkombination 
som har en bra 
styvhet och samtidigt 
har en fin ytfinish. 
PMMA-plasten ökar 
UV-beständigheten 
och styvheten hos ABS 
plasten.  
Varmformningsverkty
gen är långt mycket 
billigare att köpa in än 
ett 
formsprutningsverkty
g. Vid lägre 
tillverkningsvolymer 
så går det att jämföra 

produktionskostnaden med formsprutning trots att materialkostnaden oftast är högre vid 
varmformning. Vakuumformning är en av de vanligaste varmformningsmetoderna. 
Vakuumformning kräver endast en form, en han eller hon form beroende på produktens attribut 
(Strömvall, 2002). 
Vakuumformning är en tillverknings metod som passar in på Freedesks kriterier, 
tillverkningskostnaden är låg och metoden passar för att tillverka produkter med stora ytor med 
små tvärsnittsytor. 
Vid detaljkonstruktion av formpressade och vakuumpressade produkter så finns det vissa 
designrekommendationer som bör efterföljas.  Det finns regler gällande produktens fördjupningar 
i förhållande till släppvinkeln beroende på vilken slags dimensionering produkten har. 
  

3.5 Val av tillverkningsmetod 
 Det framkom under studiebesöket att formsprutning var olämpligt för tillverkning av bordsytan 
på grund av bordets utformning. Men det fanns även andra anledningar till varför varmformning 
valdes som tillverkningsmetod. Både kostnaden för verktyg och kravet på hur stora serier som 
skulle göras spelade in i beslutet( se figur 53). I och med att Formsprutning är en så pass kostsam 
tillverkningsmetod som kräver så pass mycket förberedelser så är det mer fördelaktigt att börja 
producera i lägre skala med snabbare förberedelser och lägre verktygskostnad. Varmformning 
valdes som tillverkningsmetod slutgiltig tillverkningsmetod av skivan.  
 
Vid design av varmformade produkter gäller följande designriktlinjer: 

 Inåtbuktningar i x-led bör undvikas i största möjliga mån för att de kräver rörliga delar i 

verktyget. 

 Minimumradien på den böjda delen av ytan ska minst vara 2 ggr så stor som materialets 

tjocklek. 

Figur 52 Tillverkningsprocessjämförelse 
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 Släppvinkeln för att produkten ska släppa från formen ska minst vara ¼ för en honform 

och 1 för en hanform. 

3.6 Materialval 
För att kunna utför detaljdesignen senare i produktutvecklingen så krävdes det att ett passande 
materialval skulle utses.  

3.6.1 Trämaterial 
Trä är en av billigaste råvarorna och används flitigt i möbelindustrin. Trä som material finns i en 
rad olika utföranden; 

 Massivt trä 

 Skivmaterial 

 Spånskivor 

 Träfiberskivor 

 Plywood 

 Lamellträ 

 Limfog 

 Sandwich 

Trämaterialen har olika för- och nackdelar. I den här produktutvecklingen var det viktigt att hitta 
ett material med hög styvhet i förhållande till tvärsnittet i och med att hela designen har kravet att 
den ska vara så tunn som möjligt, helst under 22 mm. 
 Den typen av egenskaper hittas särskilt i de olika skivmaterialen. Lamellskiva och Plywood är 
några av de vanligaste trämaterialen som används till tunna bordsskivor( Dahlgren, 2002). 
 

3.6.2 Passande material för benkonstruktionen; 
Idag används massiv ask i Freedesk Originals ben. Det finns idag en tillvekningstekniska problem 
med benen på grund av att risken att benen ska slå sig är stor. För att lösa problemet så sågas 
benen uppi flera olika delar som sedan häftas ihop. Det leder till extra monterings och 
bearbetningsmoment som i sin tur ökar tillverkningskostnaden. Men med Freedesk Plays 
bendesign kvarstår dock problemet om massivt trä ska användas.  
  Det sker i dagsläget oönskade nedböjningar vid belastning i de lägsta höjdinställningarna av 
bordet. En bidragande faktor är att tvärsnittet på träet rektangulärt och lagt med kortsidan i  y-
riktningen.  Att tvärsnittet är lagt på det sättet beror på att benen ska få rum under skivan, men 
det inte helt optimalt om bordet ska ge en stabil känsla vid belastning.  
  Det finns andra träslag som har bättre materialegenskaper än asken som hade varit bättre rent 
egenskapsmässigt.Ett alternativ till asken skulle kunna vara glasbjörken på grund av att den har en 
har en högre e-modul, lägre densitet  samt en högre böjhållfasthet. Böjhållfastheten är en 
kombinationsmätning av drag- och tryckhållfastigheten och ligger för de flesta felfria virken mellan 
drag och-tryckhållfastigheten. 
Glasbjörken används i dag flitigt i möbelindustrin i form av skiktlimmat trä, massivt trä och faner 
(Dahlgren, 2002).  
Det innebär att det hade varit möjligt att använda Glasbjörk  inte bara i benkonstruktionen utan 
också som material i ramen och hela skivan. 
 

3.6.3 Materialval för övre och undre bordsskiva 
Det finns flera olika slags material som skulle passa bordsytan.  Generellt sett så är Trämaterial 
enkla och snabba att bearbeta (Dahlgren, 2002). Antingen skulle hela bordet kunna fräsas ut från 
ett enda stycke, med ben och vinklingsbar skiva i lamellträ eller Plywood. Det skulle även gå att 
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tillverka skivan i skiktlimmat trä med hjälp av formpressning. Skiktlimmat trä har används ända 
sedan 50-talet i formpressning för att skapa möbler med styva tunna tvärsnitt.  
Med dessa materialval i kombination med rätt tillverkningsmetoder skulle det ha kunnat vara 
möjligt att bibehålla ett tunt tvärsnitt och fortfarande få plats med benkonstruktionen undertill. 
Men tyvärr Freedesks önskemål om att skivan ska vara gjord i ett plastmaterial så ägnades inte 
mer tid åt detaljkonstruktion med inriktning på det i designarbetet. 

3.6.4 Egenskapernas vikt vid val av plast 
Mycket vikt lades vid att hitta rätt sorts plast med rätt sort egenskaper. Men det är svårt att 
avgöra vilken plast som passar bäst utan att se exempel på produkttyper där den används.  
Plastmaterial används flitigt på grund av deras goda material egenskaper. De har generellt sett en 
låg densitet, god korrosionsbeständighet, god värmesisolering och har ljuddämpande egenskaper. 
Att välja rätt plast kräver oftast en gedigen erfarenhet och ett samarbete med en plastproducent 
så att materialvalet kan fastställes på rätt sätt. Plaster är Polymerer som blandats med olika 
additiv, beroende på vilka additiv som kombineras så får plasten olika egenskaper. De material 
som valdes ut som potentiella alternativ var alla termoplaster. Men det är egentligen inte så 
förvånande för termoplaster är den vanligaste undergruppen av plaster i industrin(Krugloff,  
2002). Termoplaster har många positiva och vitt skilda egenskaper, en av dem är att de går att 
omforma dem. Det innebär att många av termoplasterna går att återvinna (Ullmann, 2003) 
ABS-plast (Akrylnilrilbutadienstyrenplast) med en yta av PMMA-plast (Metymetakrylatplast) 
ABS-plast är en termoplast som tillhör undergruppen styrenplaster. ABS karaktäriseras av goda 
mekaniska egenskaper som hög slagseghet, ythårdhet och ytfinish.  ABS-plast används till exempel 
vid tillverkning av karossdelar till gräsklippare och dammsugare. ABS har en densitet 1,06-1,19 
g/m^3. 
Korttids E-modulen för ABS ligger mellan 2000-3000 Mpa (Strömvall, 2002). 
PMMA-plast är en termoplast som tillhör undergruppen akrylplaster. Materialet kännetecknas av 
hårdhet och hög ytglans (Kruglof, 2002). 
ABS-plast med en yta av PMMA kan hämtas från en rad olika leverantörer och är återvinningsbara.  
Fördelar med ABS med en PMMA yta ur ett DFMA perspektiv är att det inte krävs någon 
efterbearbetning av själva ytan och att den är enkel att efterbearbeta. 
 
PP (propenplast) 
PP tillhör gruppen termoplaster och undergruppen Olefinplaster. Propenplast och används i allt 
från ytterhöljen till hårtorkar till fläktpropellrar (Krugloff, 2002). 
Nackdelen med PP är att den klarar låga temperaturer dåligt och blir sprött vid temperaturer 
under 0 grader. PP har en korttids E-modul på 700-1600 MPa.  
Densiteten för PP ligger på ca 0,9 g/mm^3. 
 

3.6.5 Material med passande egenskaper för  benkonstruktionen 
Stål 
Profiler och rör till benkonstruktionen 
Stål är en legering vars basmaterial är Järn. Stålrör är flitigt använda av möbeltillverkare idag. 
Många gånger är de bockade för att få den önskvärda funktionen och formen.  Stål har en 
densiteten ligger på råstål ligger på 7,8 g/mm^3 vilket är ganska högt jämfört med plastmaterial 
och aluminium. Den vanligare typen av stål som används vid rörbockning är konstruktionsstål. 
Konstruktionsstålets sträckgräns ligger mellan 355-1100 Mpa (Ullman, 2003). 
 
Aluminium 
Idag använder en del möbeltillverkare sig av aluminiumrör för att få ner vikten på sina produkten. 
Fördelen med att använda aluminium i den här är att det är lätt att bearbeta, har en god 
korrosionshärdighet  och en låg densitet.  
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Densiteten ligger på 2,7 g/mm^3 . Sträckgränsen för Aluminium ligger från 70 MPa vilket är lägre 
än för konstruktionsstålet. En nackdel med Aluminiumet  som konstruktionsmaterial i ben och 
stomme är att det kan vara svårt att få den önskade formen på benen för att bockningsradien är 
mycket större på aluminium än för exempelvis stål. Bockning av aluminium kan ske med både som 
kantbockning och som profilbockning (Mattson, 2009). 

3.6.6 Slutsats för materialval till bordsskivorna 
Det material och tillverkningsmetod som slutligen valdes till bordsskivorna var ABS- plasten med 
en PMMA yta som skulle bearbetas med hjälp av varmformning. Anledningen till att beslutet togs 
var att Varmformning är en beprövad metod för liknande produkter som finns ute på marknaden. 
Verktygskostnaderna är låga och det är något som är positivt vid en första ansats att få ut Play i 
produktion.  Materialvalet kom sig ur att det hade en högre sträckgräns och en bättre finish utan 
att behöva efterarbetas än vad PP har.  
Valet av material och tillverkningsmetod för bordsytorna ledde till att hur de övriga detaljerna 
skulle kunna fästas i skivan behövde ses över. Utgångspunkten var att alla detaljer som användes i 
produkten kanske inte skulle bestå av plast av standardiseringssjäl. Det innebar att det skulle 
krävas en sammanfogningsteknik som passar för att sammanfoga två helt skilda material. Det 
utesluter exempelvis svetsning som kräver att materialen är av liknande sort. 
 Limning visade sig vara en passande sammanfogningsteknik för att sammanfoga två skilda  
material och det skulle inte heller behövas någon mekanisk bearbetning, exempelvis skruvning. 
Limning brukar beskrivas som att två adhesionkrafter och ett tredje material sammanfogar två 
material.  Limning kan användas för att sammanfoga trä, aluminium, plast och glas (Krugloff, 
2002). Men det framkom under studierna att det är mycket hälsovådligt att limma i plast och att 
det därför är en teknik som ofta undviks vid tillverkningen av vanligare typer av plastprodukter. 
Av den anledningen så beslutades det att det var bättre att försöka hitta detaljer med liknande 
material så att de skulle kunna sammanfogas med hjälp av svetsning i största möjliga mån.  
Svetsning går till så att två ytor värms upp så att de smälter ihop. Det finns många olika typer av 
svetsning beroende på vilka material som används och vilka egenskaper som ska uppnås.  
Fördelen med att svetsa är att inga skruvar behöver användas. 
 

3.6.7 Slutsats för materialval till benkonstruktion och stödben till skiva 
För att kunna välja ett passande material till benen så krävdes det kunskap i hur stora 
påfrestningar som benen utsattes för vid den max tillåtna belastningen 30 kg i de olika 
lägesinställningarna som bordet kunde anta. Det var också viktigt att den vinklingsbara skivan 
skulle klara viss belastning. Men hur stor kraft skulle den vinklingsbara skivan som mest behöva 
kara av? 
Det ledde till ett enkelt test med en penna och en våg, hur mycket belastning utsätts ytan för då 
ett normalt tryck från en penna ansätts på 
vågen? Resultatet blev ett maxtryck på 6,8 N. 
Men med respekt för att datorer och andra 
tekniska tillbehör kan väga ganska mycket så 
sattes en maxvikt på 10 kg tryck direkt på 
stödbenet. Därefter gjordes 
hållfasthetsberäkningar på förenklade lastfall 
för både benkonstruktionen och stödskenan 
till bordsskivan (se bilaga). Med hjälp av dessa 
beräkningar gick det att se hur tjocka rör som 
behövde användas.  
Diametern storlek avgjorde om materialet 
skulle förkastas eller inte. Ansatsen till 
hållfasthetsberäkningarna var att de värsta 

Figur 53 Exempel på de värsta lägena för benen och 
stödbenet 
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lastfallen skulle antas. För benkonstruktionen så var det då bordsbenen var inställda på en höjd 
som var 10 cm ovanför marken. För stödbenen för den vinklingsbara bordsytan så var det och då 
skivan skulle vara inställd på 10 graders lutning.  
 
De formler som användes var följande: 
          (7) 

 𝜎 =
𝑀𝑥

𝑊𝑏
        Böjpåkänningar   

          (8) 

𝜏 =
𝑁

𝐴
         Skjuvspänning 

          (9) 

𝑃𝑘 =
Π2 𝐸𝐼

𝑙2         Eulers 2:a knäckkraft 

 
(Sundström, 2010) 
 
Resultatet visade att stålrören skulle passa bäst för 
den här typen av konstruktion. Diametern för 
stålbenen borde vara minst 17 mm Ө och den 
minsta tillåtna radien på stödbenet var 8 mm 
Det som inte har nämnts tidigare men som är 
avgörande för att konstruktionen ska fungera är 
att det behövs två axelleder mellan de båda 
benparen (se figur 55).  
Diametern på axeln behövde vara minst  5 mm. 
För att se uppställningen för beräkningarna se 
bilaga 7. 

3.6.8 Detaljdesign Freedesk Play 
När material- och tillverkningsmetodsvalen var 
gjorda så kunde detaljdesignen påbörjas. DFMA- 
analysen genomsyrade hela detaljprocessdesignen. 
De olika delarna förenklades så mycket som möjligt 
och alla avancerade och onödiga formändringar 
togs bort. De flesta detaljerna gjordes om möjligt 
helt symmetriska för att underlätta montering och 

tillverkning. Även placeringen av detaljerna var 
helt symmetriska över ytan. 
Kuggskenorna  för den vinklingsbara bordsytan 
förenklades så att de var utan komplicerade 
formändringar. Tanken var att de skulle limmas 
eller svetsas på den undre bordsytan (se bild 56). 
Infästningarna för stödbenet och 
benkonstruktionen var baserade på befintliga 
lösningar för rörhållare. Dock hittades ingen lösning 
som var helt optimal i plast så därför 
egendesignades lösningarna. De modifierades för 
att göra dem enklare att tillverka 
Lösningen på hur benen skulle fästas i 
benkonstruktionen inspirerades av rörleder. Tanken 
är att de ska svetsas ihop med det yttre benparet 
och fästas på den yttre ramkonstruktionen (se figur 

Figur 55 Kuggskena för vinkling av bordsyta 

Figur 56 Infästnig  för benkonstruktionen på 
undersidan av skivan 

Figur 54 En av axellederna 
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57 & 58). 
De 2 gångjärnen   designades i plast för  att de 
skulle kunna svetsas fast i den övre och undre 
skivan. Gångjärnen är inspirerade av befintliga 
plastgångjärn, men saknar hål för skruvar. (se figur 
59) 
Ramen för benen designades i samma material som 
benen och istället för  montera externa 

kuggskenelösningar så integrerades 
dom i själva ramen. 
Förvaringslösningen  består av en 
fördjupning mellan kuggskenorna på 
den undre bordskivan och gjordes 
symmetrisk med en släppvinkel på 1˚. 
Bordskivorna anpassades för de krav 
som nämndes i materialvalsprocessen 
och  fråntogs alla komplicerade 
formändringar. En avvikande färg 
placerades på den kant som ska lyftas 
för att höj och sänk funktionen ska 
fungera.  
Skenan för smarttelefon och laptop 
förfinades så att den materialåtgången 
skulle optimeras. Tanken är att den ska 
gå att bockas i exempelvis aluminium 
(se figur 62) 
Gångjärnslederna för den integrerade 
gångjärnslösningen i ramen utformades  
som 2 enkla rörkopplare.   
De två piggarna som löper i 
gångjärnslederna anpassades på att de 
inte skulle ligga emot det yttersta 
benparet som sitter i den integrerade 
gångjärnsleden när bordet fälls ihop. 
Tanken är att de ska svetsas fast i det 
inre benparet. 
Ett handtag lades till på den övre 
bordsytan för att det skulle gå att lyfta 
upp den. Ett matchande hål i under 
skivan gjordes så att ett tyg eller 
läderband skulle kunna dras igenom 
dem och låsa benen då bordet inte 
används (se figur 63). 

3.6.9 FMEA 
En FMEA gjordes på produkten för att utvärdera detaljdesignen. En FMEA går ut på att problem 
som uppstår både vid tillverkningen och användningen av produkten lokaliseras och analyseras.  
FMEA gör det enklare att systematiskt åtgärda de fel som upptäcks (Rydebrink, 1993).  
 Det har visat sig vara fördelaktigt att kombinera FMEA processen med de krav som användarna 
ställer på produktens kvalitet. Kraven kan sättas in som en parameter som avgör om det ska ske 
ett felmeddelande i ett skede i produktframställningen, förpackningen etc. I vanlig ordning förses 

Figur 57 Infästning ochstödbenet 

Figur 58 Gångjärnslösning 

Figur 59 pigglösningen som löper i kuggskenan  
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parametrarna med en värdesiffra som baseras på hur 
prioriterade de är. Samtidigt som andra eventuella 
risker självklart måste ses över. 
I en korrekt utförd FMEA så skall alla olika avdelningar 
i framställningen av produkten tas med. Det innebär 
att det på ett större företag ska finnas ett FMEA-team, 
vars medlemmar ska ha varsitt delområde av 
produktionen, förpackningen och försäljningen så att 
en helhetsbild kan upprätthållas (Arena,  Centazzo &  
Saccarola, 2002). Men i detta fall så koncentreras 
felsökningen på just de områden som innefattas av 
produktutvecklingen och inte de andra stegen. 
Stegen som används i analysen är följande; 
 

 Entydiga definitioner 

 Felmöjligheter 

 Feleffekter 

 Felorsaker 

 Felsannolikhet 

 Allvarlighetsgrad 

 Upptäcktssannolikhet 

FMEA visade att vissa justeringar  behövde göras för 
att undvika olyckor vid användandet av Freedesk 
Play. Exempelvis så behövde toppskivan ses över på 
grund av det fanns en viss klämrisk mellan de båda 
skivorna. Det fanns även vissa detaljer  som behövde 
justeras när det gällde handtagen på sidorna. 
Hantagen förändrades ordentligt både höjd och 
djupmässigt för att minimera klämmriskerna som uppstår då toppskivan vinklas upp och då bordet 
ska höjdjusteras. 

Figur 61 Integrerad gångjärnsled för det yttre benparet 

Figur 60 Skenan i profil 

Tabell 4 FMEA 
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4 Resultat 
Resultatet blev följande (se 
figur 63).  Resultatet blev en 
enhetlig benkonstruktion 
med en stabiliserande ram i 
stål (se figur 65). 
Förvaringen under den övre 
bordytan är anpassad efter 
mindre kontorsmaterial och 
har ett djup på 14 mm. 
Bordsskivorna ska tillverkas i 
ABS/PMMA- ark med hjälp 
av formpressning. Antalet 
detaljer är reducerade så 
mycket som möjligt och 
placerade på ett 
symmetriskt sätt. Skenan 
som löper över den övre 
bordsytan tillåter att en 
surfplatta eller en mobil kan 
fästas i den med en 
45˚vinkel. Den vertikala 
delen på baksidan av skenan 
gör så att ett ritblock eller en 
dator stoppas från att glida 
av den vinklade ytan. 
Den övre skivan är fäst i 2 

gångjärn och har försetts 
med ett stödben för att det 
ska gå att vinkla skivan i 3 
olika steg;10˚, 30˚ och 45˚. 
På den undre skivan så har 2 
skenor placerats för att 
stödbenet på den övre 
skivan ska kunna stoppas på 
de exakta vinklarna. 
Anledningen till att inte fler 
vinklar gjordes möjliga var 
att det kan resultera i att 
användaren inte använder 
produkten på ett 
ergonomiskt sätt. 
 Bordets tjocklek blev  30 
mm. Det gick dessvärre inte 
att uppfylla både 
användarnas krav om en 
vinklingsbar skiva samtidigt 
som Freedesks krav på en 
högsta tjocklek på 22 mm 
utan att kompromissa.  

Figur 62 Freedesk Play 

Figur 63 Låsbricka för benen 
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  På kanten av bordet, på den sidan som 
ska lyftas upp först vid höjdjustering av 
bordet, så finns en färgad list för att 
användandet ska kännas mer intuitivt. 
Freedesks logga har placerats på den undre 
bordsskivan istället för på ovansidan av 
bordet. För att den inte ska störa 
användandet är den färgtryckt istället för 
ingraverad som på de nuvarande 
produkterna. Högst upp på den övre 
bordsskivan finns det ett handtag för att 
underlätta förflyttning av bordet och 
vinkling av skivan. För att  minska 
klämmrisken mellan de båda skivorna så 
har handtagen på den undre bordsskivan 
tagits ur en bit in på skivan för att ge 
utrymme för fingrarna då bordet  fälls 
ihop. Det finns en rem som löper över 
benkonstruktionen och båda skivorna som 
kan låsa ihop hela bordet vid förflyttning. 
Även en liten låsbricka har designats för att 
benen ska kunna låsas utan att skivorna 
behöver låsas (se figur 64). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 64 Benkonstruktionen sedd underifrån 
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5 Diskussion 
 
Under produktutvecklingens första hälft ägnades mycket tid åt att skapa en stabil grund för 
projektet. I uppstarten så saknades tydliga riktlinjer för vilka kriterier som den slutgiltiga 
produkten skulle uppfylla, däremot fanns det desto tydligare beskrivningar av hur produkten 
skulle tillverkas och vilka dimensioner den skulle ha.  
Problematiken med att ha tydliga direktiv kring specifika detaljer i början är att det krävs goda 
motiveringar till varför dessa beslut är tagna. Annars kommer kanske produkten att sakna viktiga 
detaljer som användaren efterfrågat, utan att det finns en gedigen motivering till varför de har 
uteslutits. Därför togs beslutet att det krävdes en omfattande förstudie för att motivera företagets 
beslut samt att fylla igen de luckor som fanns i målbilden.  
 
Under tiden som litteraturstudierna och användarstudierna fortlöpte så framkom det att dagens 
produkt saknade viktiga egenskaper som krävdes för att den skulle räknas som optimal 
ergonomiskt och användarmässigt för målgruppen. Det ledde till att en del beslut behövde tas 
som ibland inte helt överensstämde med företagets önskemål och visioner. Ibland visade det sig 
att vissa önskemål från företaget ansågs direkt onödiga av användarna som intervjuades Det skulle 
bli tydligare senare i processen att vissa kompromisser som från en början såg ut att vara möjliga 
att genomföra  blev svåra att driva igenom på grund av begränsningar i vad som var möjligt att 
åstadkomma med de material, tillverkningstekniker och designuttryck som hade valts ut. Det hade 
antagligen varit svårt att undvika att problemet skulle uppstå för att det var ett medvetet beslut 
att inte gå in i detaljnivå för tidigt i designprocessen för att på det sättet begränsa den kreativa 
processen. 
 
Under litteraturstudien så samlades olika antropometriska data in för att ge riktlinjer till hur 
bordet skulle utformas. En rad väsentliga mått radades upp, men i efterhand så hade det kanske 
varit bra att punkta upp de funktioner som originalbordet innehöll och jämföra dem med 
motsvarande antropometriskt mått från målgrupperna. Det kanske hade varit svårt att utföra en 
sådan lista innan en funktionsanalys hade utförts, men det hade varit bra att göra en i samband 
med en sådan.  Det hade sparat mycket besvär att slippa sitta i efterhand och leta upp olika mått 
för exempelvis ett handtag om allt redan hade gjorts vid samma tidpunkt.  
I förstudien har inte så mycket nämnts om de olika standarder som finns för skolmiljöer. Det beror 
mestadels på att det, trots att det gjordes en stor ansats till att införa standardiseringarna i 
kravspecifikationen tidigt i produktutvecklingen, avslogs från företagets sida. Det ansågs inte vara 
tillräckligt intressant för att göra en investering i det material som skulle ha krävts för att 
genomföra det. Men om produkten senare skulle tas vidare till försäljning så finns det ändå flera 
saker med produkten som överensstämmer med de europeiska och svenska riktlinjer som finns för 
bord anpassade för stående arbete i skolan. Exempelvis djupet på bordet samt att bordsytan både 
går att vinkla och ha i ett horisontellt läge.  
Något som diskuterades i samband med förstudien var att det vore bra att införa en folder eller till 
och med en app som visade hur bordet på bästa sätt skulle justeras efter varje enskild person, 
samt en beskrivning av hur bordet skulle anpassas för olika aktiviteter. 
 I användarstudien intervjuades personer från både skol- och hemmiljö. Skillnaden i ålder, kön och 
sysselsättning  hos de personer som tillhörde målgruppen hemmiljö var relativt stor. Men 
resultatet av intervjuerna hade antagligen blivit mer träffsäkert om spridningen hade varit ännu 
större. Även antalet personer som intervjuades kunde ha utökats för att säkerställa att en större 
andel av de befintliga behoven hos målgruppen hade samlats in.  
De barn som intervjuades under skolbesöket på Rinnebäckskolan tillhörde i stort en och samma 
klass, endast en elev tillhörde parallellklassen. Antagligen hade en annan klass ur en annan årskurs 
haft en annan uppfattning om produkten. Orsaken till att den klass som intervjuades valdes ut var 
ingen slump. Det fanns en parallellklass som också hade tilldelats borden men som inte längre 
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använde dem. Det var helt enkelt så att klassen som använde borden flitigast också blev den som 
intervjuades. Om det bristfälliga användandet hos parallellklassen berodde på avsaknad av 
uppmuntran från lärarna eller brister i design eller mervärde är svårt att säga. Det hade varit 
intressant att intervjua de klasser som inte längre använde bordet och som antagligen har en 
negativare syn på produkten för att lättare kunna lokalisera de problem som skulle behöva 
åtgärdas. Antagligen hade fler latenta behov framkommit om fler studiebesök hade gjorts.  
 Tanken från början var att intervjuerna skulle följas upp i slutskedet av den kreativa fasen, men 
det prioriterades bort på grund av tidsbrist. Om intervjuerna hade följts upp med exempelvis en 
enkät så hade det troligtvis gått att fastställa vilket av koncepten som låg närmast det som 
användarna hade efterfrågat.  En sådan utvärdering hade även kunnat användas som motivering 
till varför ett visst koncept skulle föredras framför ett annat under konceptvalet. Det fanns också 
planerat att det skulle utföras tester av det slutgiltiga konceptet i skolan i produktutvecklingens 
senare skede för att hitta eventuella fel och brister i designen. Men på grund av att det senare 
visade sig vara svårt att framställa en realistisk skalenlig modell så gjordes inget sådant test.  
Den enkät som skickades ut under användarstudien besvarades huvudsakligen av personer som på 
ett eller annat sätt hade en anknytning till den akademiska världen.  Det hade säkerligen gått att 
bredda infallsvinkeln och registrera fler behov genom att skicka ut enkäten till utvalda individer 
vars sysselsättning, ålder och kön skildes åt mer markant. En annan social grupp hade kanske 
utnyttjat sin fritid på ett helt annat sätt. 
I de fokusgruppmöten som anordnades var ingen av deltagarna äldre än 50 år och de flesta som 
deltog i dem var ingenjörstudenter. Kanske hade en annan grupp av människor från ett annat 
sammanhang fokuserat på andra detaljer än de som lyftes i den här studien. Den dåliga 
spridningen har med stor sannolikhet lett till att resultatet blivit något vinklat jämfört med vad det 
hade blivit om fokusgrupperna hade varit större och innehållit fler representanter från de båda 
målgrupperna. Men det kan också ha varit en fördel att ha fått hjälp av personer som redan hade 
tränats i ett analytiskt angreppsätt i ämnesområdet produktutveckling. 
I samband med den kreativa fasen i produktutveckling gjordes en jämförelse mellan ett antal 
liknande produkter ute på marknaden som  analyserades med hjälp av metoden Plus, Minus och 
Intressant.  Detta var väldigt användbart. Bakom de olika produkter som nämndes låg en hel del 
tid. Förutom de olika produkter som nämndes i jämförelsen så hade ett 20-tal olika produkter 
hittats och sparats ned som en slags anslagstavla. På det sättet var det lätt att inspireras av 
detaljer från de olika produkterna.  
Under den kreativa fasen användes mestadels konventionella designmetoder. Metoderna som 
valdes ut valdes på grund av de var enkla, beprövade och lättmanövrerade. Anledningen till att 
metoderna valdes ut efter dessa kriterier var att allt förberedelsearbete gjordes ensam och fick 
därför inte vara allt för komplicerat eller tidskrävande, trots att  de sedan till viss del utfördes 
tillsammans med andra personer. Brainstormingen i kombination med Black Box metoden 
och  konceptklassificeringsträdmetoden fungerade väldigt smidigt. Det berodde på att både Black 
Box metoden och konceptträdmetoden hjälpte till att kategorisera de olika beståndsdelarna i 
produktutvecklingen utifrån målsättning och egenskaper. 
De olika kreativa metoderna hade med stor sannolikhet blivit mycket effektivare om personerna 
som deltog i dem tillhört olika expertisområden, som exempelvis material, tillverkningsteknik och 
design. Det var inte möjligt att samla den expertisen vid ett och samma tillfälle, men när tillfälle 
gavs så rådfrågades experter. 
Den morfologiska tabellen var mycket användbar i den här produktutvecklingen, på grund av att 
det inte är så enkelt att sitta ensam och kombinera de olika lösningsförslagen och komma fram till 
nya  originella idéer. Att då ha en divergent metod som systematiskt kunde generera koncept var 
ovärderligt.  
 Det som senare visade sig problematiskt var hur utgallringen av den stora mängd koncept som 
tagits fram skulle skötas. I det här fallet gjordes den på egen hand, även om koncepten jämfördes 
med andra lösningar ute på marknaden för att ha något att väga mot. Det hade antagligen varit 
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bättre att sitta tillsammans med ett antal experter för att få en realistisk bild av vilka koncept som 
var möjliga att ta vidare samt vilka av dem som kändes mest nytänkande och kreativa. På det 
sättet kunde risken att fullt realistiska och intressanta lösningar skulle förkastas för tidigt 
minimeras.  
 
Det konceptval som gjordes tillsammans med Freedesk hade möjligtvis kunnat förbättrats om 
koncepten hade satts in i ett sammanhang. Exempelvis en fiktiv situation där vart och ett av 
koncepten användes. Då hade antagligen koncepten känts mer levande än när de enbart beskrevs 
utifrån deras tekniska lösningar.  Det kändes som att tanken bakom några av koncepten inte 
framkom tillräckligt tydligt för att de skulle få en rättvis bedömning. Under mötet framkom nya 
önskningar och krav från företaget, som inte nämnts tidigare, och det visade sig att det egentligen 
inte fanns så mycket rum för nya idéer. Men trots detta så valdes ett av de mer nytänkande 
koncepten ut för vidareutveckling. Tanken var att då kostnadsberäkningarna hade gjorts så skulle 
de detaljer som visade sig bli för dyra prioriteras bort eller kostnadsoptimeras.  
 
När detaljdesignen skulle påbörjas.  
Tidigare i produktutvecklingen hade varken kostnad, material eller tillverkningsmetod diskuterats 
för att undvika att stigmatisera den kreativa processen. Men i den verkställande fasen var det 
viktigt att ta in de aspekterna och sedan kunna motivera varför ett visst  material eller en viss 
tillverkningsteknik var bäst lämpat för designen. 
 Företaget hade redan en idé om hur tillverkningen skulle gå till och vilket material som skulle 
användas. Men det var svårt att förhålla sig till det då det inte fanns vare  sig jämförelser av olika 
alternativa lösningar eller motiveringar till varför besluten var tagna. Lösningen var att göra en 
analys av flera olika alternativa metoder och materialval, men det var tidskrävande och svårt att få 
grepp om hur den processen skulle påbörjas. Det visade sig vara svårt att bedöma om ett material 
eller en tillverkningsmetod passade designen genom att endast göra litteraturstudier. Därför 
kändes det viktigt att rådfråga en expert inom området plasttillverkning. För att kunna få ett 
expertutlåtande från en plasttillverkare så var det viktigt att ha gjort en ansats som kunde visas 
upp . Ju längre tiden gick innan en plasttillverkare accepterade en intervju ju längre tid lades ned 
på att anpassa designen efter formsprutning för att uppfylla företagets önskan. När studiebesöket 
väl blev av så visade det sig att formsprutning inte var den bäst lämpade metoden. Det var 
tidskrävande att först ha påbörjat en ansats, för att sedan behöva byta riktning och påbörja en ny 
design. Skillnaden i vad som kunde integreras i produkten mellan de olika tillverkningsmetoderna 
var ganska stor, vilket gjorde att exempelvis gångjärnen och förvaringen inte kunde integreras på 
tänkt sätt. Om det hade gått att göra om processen från början så skulle det bästa ha varit att 
lägga mer tid på att vidareutveckla och optimera dem istället för att forcera fram en produkt som 
designats efter en specifik tillverkningsmetod. Om det hade funnits mer tid så hade materialvalet 
fått ta ännu längre tid. Helst genom att utföra flera tester med olika plastmaterial.  
Tanken var att en skalenlig modell skulle tillverkas halvvägs in i detaljdesignen. Men modellen kom 
att tillverkas långt senare i processen. Anledningen till det var dels att designen av benen och alla 
fästen drog ut på tiden och dels för att det var svårt att hitta ett sätt att tillverka benen på. Tillslut 
togs beslutet att endast bordsytorna skulle tillverkas i en realistisk skala. Men då visade det sig att 
det var svårt och dyrt att hitta någon som skulle kunna hjälpa till att göra en prototyp av skivorna i 
plast, därför frästes en prototyp i MDF ut i samarbete med TTC (Tibro Training Center). Problemet 
som uppstod när modellen skulle fräsas ut var att deras programvara inte kunde läsa in filer från 
den senaste versionen av Inventor, så allt behövde ritas om på plats för hand. Det gjorde att 
formgivningen fick lida och vissa mått missförstods. Men slutresultatet blev ändå användbart. 
Storleken och handtagen gav en bra bild av vad som skulle behöva justeras. Det tillverkades också 
en mer realistisk modell i skala 1:5 med hjälp av 3D skrivare, men modellen förstördes då den 
skulle spacklas och målas inför utställningen och användes därför aldrig.  
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3D-modellen ritades om och justerades flertalet gånger för att förbättra och förändra olika 
detaljer. Mycket av justeringarna berodde på att vissa saker visade sig vara svåra att tillverka, det 
gällde att väga antalet komponenter och formspråket mot vad som var möjligt rent 
tillverkningstekniskt. Självklart återstår mycket att göra innan produkten kan tillverkas. Det som 
återstår är att se över kostnadsbilden, tillverkningsmetoden, detaljer i 3D-modellen samt att en 
eller flera realistiska prototyper behöver tas fram och testas.  
I början av projektet ville företaget att en offert skulle beställas in från en tillverkare för att få in 
ett kostnadsförslag på tillverkning och verktyg till produkten. Men varefter projektet fortgick 
visade det sig att det krävdes att beskrivningen av konceptet var utförd på ett mycket konkret sätt. 
Till en början sade företagen att de redan inledningsvis hade fått in en ungefärlig offert för ett 
verktyg samt en tillverkning av själva bordsskivan, men det visade sig att faktorerna som 
påverkade kostnaden saknades. I och med att kostnads beräkningarna inte varit tillräckligt 
redovisade för att använda som en måttstock  samt att  det saknades tid till att få in nya 
kostnadsförslag så lades den planen ned. Dock gjordes enklare typer av kostnadsberäkningar med 
hjälp av programvaran EDU-pac i samband med miljöanalysen.  
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antropometriska mått Land Studie Ålder
 5:e 95:e

Ögonhöjd från golv
kvinna 160 cm Frankrike Pheasant 1996 19-65 år

161,26 cm England Pheasant 1988 18-64 år

man 175,12 cm England Pheasant 1988 18-64 år

167,0 cm Frankrike Pheasant 1996 19-65 år

pojke 100,5 cm England Pheasant 1988 9 år

flicka 110,5 cm England Pheasant 1988 9 år

Axelhöjd stående
kvinna 143,12 cm England Pheasant 1988 18-64 år

140,0 cm Frankrike Pheasant 1996 19-65 år

143,6 cm Tyskland Wagner 1988 16-64 år

140 cm Italien Masai  et ud  1992 18-83 år

145,5 cm Sverige Pheasant 1996 25-49 år

146,5 cm Nederländerna Pheasant 1996 20-60 år

144,56 cm USA Peoplesize 1998 18-64 år

man 155.95 cm England Pheasant 1988 18-64 år

151 cm Frankrike Pheasant 1996 19-65 år

154,2 cm Tyskland Wagner 1988 16-64 år

152,2 cm Italien Masai  et ud  1992 18-83 år

154,5 cm Sverige Pheasant 1996 25-49 år

159 cm Nederländerna Pheasant 1996 20-60 år

156,55 cm USA Peoplesize 1998 18-64 år

pojke 96,5 cm England Pheasant 1988 9 år

flicka 95,5 cm England Pheasant 1988 9 år

Armlängd till grepp
kvinna 70,59 cm England Pheasant 1988 18-64 år

71,3 cm USA Peoplesize 1998 18-64 år

man 77,19 cm England Pheasant 1988 18-64 år

77,5 cm USA Peoplesize 1998 18-64 år

pojke 43,5 cm England Pheasant 1988 9 år

flicka 40,5 cm England Pheasant 1988 9 år

Stående armbågshöjd
kvinna 107,48 cm England Pheasant 1988 18-64 år

108,5 cm USA Pheasant 1996 19-65 år

man 117,78 cm England Pheasant 1988 18-64 år

118,24 cm USA Pheasant 1996 19-65 år

pojke 74

flicka 72,0 cm Pheasant 1988 9 år

Bålens djup
kvinna 410,4  cm USA Peoplesize 1998 18-64 år

310 cm Sverige Pheasant 1996 25-49 år

man 367,5  cm USA Peoplesize 1998 18-64 år

290 cm Sverige Pheasant 1996 25-49 år

pojke 14,5 cm England Pheasant 1988 9 år

flicka 14,50cm England Pheasant 1988 9 år

percentilvärde

Bilaga 2 
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Fråga Svar Tolkade behov Rank 1-3

Hur tycker du att Freedesk ser ut?
skulle vilja ha mer färg, mer mönster att 

välja på, olika blinkande ljus. 
Mer lekfulla influenser i designen

1

När brukar du använda Freedesk?
mattelektion, bildlektion, temalektion, 

svenskalektion, användande av surfplatta

Anpassa ytan till skrivande, läsande, 

bild och surfplatta
3

Vill inte läsa vid bordet, måste böja mig 

fram då jag använder det.
 anpassas till läsande

3

jobbigt att skriva på bordet, det känns 

inte bra. Tar bort det från ytan när jag ska 

skriva. 

anpassa ytan till skrivande

3

Tippar om jag lägger tryck på kanten.
bordet ska vara stabilare vid tryck ute 

i kanterna 3

Snodden är ivägen då man sitter ned på 

golvet och använder bordet.
Freedesk ska vara bättre anpassad för 

sittande på marken 1

Det är svårt att veta hur jag ska förvara 

Freedesk då jag inte använder det och det 

glöms bort

bordet ska gå att ställa undan och  

kunna förvaras på ett lättilgängligt 

ställe 1

Freedesk fastnar i högsta läget när jag vill 

sänka ner bordet igen.

Bordets konstruktion ska vara 

problemfri 3

    Freedesk hoppar ibland ur det valda 

läget och åker ned ett steg.

bordet ska stanna på den bestämda 

höjden 3

Hur gick det första gången du 

testade att använda Freedesk?

Jag hade svårt att förstå hur den 

fungerade trots att jag läste 

instruktionslapparna.

Det ska vara enkelt att förstå hur 

bordet fungerar
3

Hur känner du i kroppen efter en 

lektion när du använder Freedesk?

inget barn kände några problem, kan bero 

på att bordet använts mindre frekvent det 

senaste.

se över mervärde, funktion och 

tillgänglighet för att analysera 

anledningen

Bra för surfplattan(alla barn har tillgång 

till en egen surfplatta i 

skolverksamheten)

bordet ska anpassas till en surfplatta

3

bra för att skriva på för att den  går att 

höja upp lite
bordet ska gå att höjdjustera

3

 skön att använda då man sitter på golvet
bordet ska vara anpassat så att man 

kan sitta på golvet
1

Den är lätt att lyfta och flytta 
bordet ska vara lätt att flytta runt i 

klassrummet
3

skulle vilja ha ett handtag att bära Underlätta bärandet av Freedesk. 3

Något att ställa pennor i.
Erbjuda anpassade 

förvaringsmöjligheter till mindre 

skolmaterial 3

 Något som man skulle kunna höja upp 

dator,platta och böcker med.

Göra det möjligt att anpassa 

skolmaterialets höjd i förhållande till 

bordsytan. 3

Vilka problem kan uppkomma då 

du ska justera Freedesk?

Vad tycker du mest om med 

Freedesk

Vad skulle du vilja ändra på med 

Freedesk

Finns det gånger som du undviker 

att använda Freedesk?

Sammanställning av svar på intervjufrågor ställda till 12 barn i åk. 3  
Rinnebäckskolan

Bilaga 3 

 
 
 

 

 

 

 



 57 

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov Rank

Sysselsättning Nyexaminerad designingenjör

yoga

Titta på serier på datorn
anpassas till datoranvändande 3

Läsa böcker
anpassas till läsande 3

träna

Använder min laptop
anpassa produkten till en dator 3

skriver anteckningar
anpassa till skrivande 3

äter
3

 hackar lök

läser
anpassande till läsande 3

pluggar
anpassande till läsande och skrivande 3

 läser recept anpassad ergonomisk till 

laptopanvändande, läsande, 

skrivande, ge en stabil känsla 3

Vad brukar du ställa på bordet som du använder 

vid dina fritidsaktiviteter?

Min laptop, kaffe mugg, mat, skrivblock, 

datormus,pennor

finnas utrymme på bordsytan att 

ställa laptop, skrivblock och använda 

datormus. 3

Vilka av de aktiviteter som du idag gör sittande 

skulle du kunna tänka dig att göra stående?

nästan alla aktiviteter, det hade nog varit 

bättre för min rygg

ergonomiska och hälsomässiga 

fördelar spelar in i valet av 

arbetsställning 3

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

Jag blir piggare och jag får inte lika ont i 

nacken.  Man förbränner mer när man står 

Känner du till de ergonomiska fördelarna med att 

stå upp?
Nej inte direkt.

 fördelarna med att stå upp är inte 

alltid uppenbara om man arbetar 

med varierande kroppsställninga och 

inte känner några besvär 3

Får du ont någonstans när du sitter ned en längre 

period?
Nacken 

Ålder 24 år

Kön Kvinna

Längd 176

Ge en uppskattning av tiden som du sitter ner  

under dagen
 ca 30% av dagen

vad skulle motivera dig att stå upp mer under din 

fritid?
hälsomässiga fördelar Se till att produkten känns motiverad 

att använda hälsomässigt 3

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning civilingengörsstudent Teknisk fysik

målar anpassa till tecknande 3

 rider

 kolla på serier anpassa till dator, mobil, surfplatta 3

sociala medier 
anpassa till de verktyg som används 

till sociala medier 3

tränar

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord målar, kollar på serier, sociala medier. 
anpassa bordet ergonomiskt till 

måleri, olika former av laptops, 

surfplattor och mobiler. 3

Vad brukar du ställa på ditt bord?
bok, block, penna , kaffemugg, dator, 

mobil, mat anpasssa bordet för både mat, dryck 

och skrivbordsmaterial 3

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?
läsa, skriva, måla

anpassa ergomiskt till att böcker, 

block, målar block och skrivande. 3

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?
man blir mer aktiv

Har du några erfarenheter av att arbeta stående?

ja, under ett sommarjobb, det var enklare 

att vara aktiv i samband med 

kontorsarbete
en morot till användande är positiva 

upplevelser att arbeta stående 2

Får du ont någonstans efter en vanlig dag ont i ländryggen om jag har tentaperioder
smärtlindring är en motivation till att 

stå upp 3

Ålder 21

Kön kvinna

Längd 168

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag?
60% minst

vad skulle motivera dig att stå upp mer? att det är enkelt att byta postion
enkelhet i justeringen av bordet är 

viktig 3

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning
jobbar som sjukgymnast inom hemvården 

för patienter över 65 är 

Fritidsysselsättning
träna, lyssna på musik via mobil och dator, 

resa umgås med vänner 

titta på tv

surfa anpassa till olika hjälpmedel som 

används till sociala medier 3

 läsa anpassa till läsande 3

skriva journaler anpassas till skrivande 3

mobil anpassa till en mobil 3

bok anpassa till böcker 3

mat anpassas till mat och dryck 2

dator anpassas till dator 3

lyssna på ljudbok

titta på tv i köket på datorn anpassas till dator 3

sociala medier 

anpassas till apparater som man kan 

titta på sociala medier på 3

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

kroppens cirkulation ökar och det 

förbättrar kroppens funktioner och 

hjärnans vakenhet. Musklerna är till för 

att hållas rörliga och rörelse ger mer syre 

till musklerna.  Trycket över diskarna blir 

jämnare när man står upp.

ergonomiska/hälsomässiga fördelar 

är faktorer som associeras till 

stående 3

Har du några erfarenheter av att arbeta stående?

ja, jag gjorde det förut, har sålt 

ergonomiska hjälpmedel. Idag är jag rörlig 

i mitt arbete och växlar mellan stående 

och sittande.

ergonomiska fördelar grundas i 

utbildning/erfarenhet

Får du ont någonstans efter en vanlig dag
jag blir trött i ryggen om jag sitter för 

mycket

Ålder 26 år

Kön kvinna

Längd 171 cm

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag?
50%

 rastlöshet psykiskt välmående 3

hälsomässiga fördelar hälsan motiverar till stående 3

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning Elunderhåll på Volvo PT

fiske

jakt

cykel

 laga mat anpassas till köksmiljö 2

titta på film

anpassas till olika tekniska 

hjälpmedel som man kan tittar på 

film på 3

spela dataspel

Fritidsysselsättning modellbygge

laga mat

spela dataspel anpassas till datorarbete 3

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord   modellbygge
ska klara av att man gör finmotoriskt 

arbete vid bordet/ stadigt 3

Vad brukar du ställa på ditt bord? tidning, mat, modellpyssel, dator

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?

vapenrengöring,läsa böcker, 

modellbygge, 

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

jämnare belastning i kroppen, lättare att 

ha en bättre hållning.

Fördelar med att stå upp associeras 

till hälsa 3

Har du några erfarenheter av att arbeta stående? ja, arbetar stora delar av dagen stående

Får du ont någonstans efter en vanlig dag

nej, känner sig utmärkt efter en vanlig dag 

på jobbet. Men sitter jag ned mycket 

känner jag smärta i ländryggen för att jag 

har dålig hållning när jag sitter ned.

Ålder 25

Kön man

Längd 183 cm

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag?
ca 30 % av dagen

vad skulle motivera dig att stå upp mer?
inget särskilt i nuläget, står upp mycket 

redan som det är.

möjlihjeter att sitta ned som 

avlasning är också viktig, variation

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning sjuksköterskestudent

Fritidsysselsättning titta på tv, läser, surfar på mobil och dator

pluggar

anpassa till läsande, skrivande och 

datorarbete 3

 äter anpassa till mat och dryck 3

 tittar på serier

anpassa till tekniska hälpmedel som 

man tittar på film på 3

dator 3

böcker 3

mobil 3

mat 3

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående? titta på serier, äta

Du kan variera din hållning mer om du kan 

stå upp mer variation motiverar till stående

 får mindre ont i ryggen smärtlindring motiverar till stående

Får du ont någonstans efter en vanlig dag ja, i ryggen

Ålder 25 år

Kön kvinna

Längd 166 cm

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag? 9 timmar per dag

Om man har någon träningsgrej samtidigt hälsa motiverar till stående

armstöd avlastning för armarna är viktigt

 skönt underlag att stå på

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning studerande, magister i sociologi

pyssla

göra smycken

sticka

ligga på soffan

pluggar i sängen

 tittar på tv

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ditt skrivbord pysslar

 sitter vid datorn anpassa till datorarbete 3

datorn

pysseltillbehör

 kurslitteratur anpassa till läsande 3

pyssla

plugga hemma  

Vill byta ställing ofta.
möjlighet att byta ställning ofta

3

 Jag blir piggare när jag står upp. jag blir 

rastlös i kroppen när jag sitter för länge. 
psykiska fördelar med att stå upp

Får ont i nacke och rygg.

smärtlindring motiverar till stående

Kroppen är inte gjord för att sitta ned, jag 

har blivit rekommenderad av min 

massageterapeut att stå upp mer.  hälsomässiga fördelar motiverar 

Får du ont någonstans efter en vanlig dag nacke och rygg

Ålder 25

Kön Kvinna

Längd 162

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag?
ca 70 % av dagen

vad skulle motivera dig att stå upp mer? Att slippa värk i nacke och rygg. smärtlindring som motivation

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning arbetssökande

läsa anpassa till läsande 3

 promenader

trädgård

måla anpassa till målande 3

surfa på nätet 
anpassa till olika tekniska hjälpmedel 

som man kan surfa vid 3

måla

 rita

dator

 konstnärsmaterial 
anpassa yta efter konstnärsmaterial 2

Vad brukar du ställa på ditt skrivbord? surfplatta

måla

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?
surfa

blodcirkulation, ryggen mår bättre hälsomässiga fördelar

man blir mer aktiv och rörlig psykologiska fördelar

Har du några erfarenheter av att arbeta stående?

ja, inom posten och telemarketing

positiva erfarenheter av stående har 

effekt på inställningen till att stå upp 

och arbeta mer

Får du ont någonstans efter en vanlig dag jag blir stel

Ålder 55

Kön kvinna

Längd 167

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag?
60%

vad skulle motivera dig att stå upp mer?

jag mår bättre av att röra på mig, det är 

lättare att vara aktiv när du är stående än 

när du sitter ned. Du blir lätt passiv när du 

sitter, känns som ett mentalt hinder att 

göra saker.

psykologiskt välmående motiverar 

till stående

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning

civilingengör maskinteknik, jobbar 

hemifrån

skidor

 promenader

segling

surfar anpassa till olika tekniska hjälpmedel 

som används vid internetaktiviteter 3

läser anpassa till läsande 3

 äter anpassa till mat och dryck 2

dator

 block

padda

 penna 

mobiltelefon

kaffekopp

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?

surfa, jobba hemma vid datorn, det 

mesta. Har man suttit länge vill man gärna 

byta position

möjlighet till variation i 

arbetsställningarna 3

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

omväxlingen, vil kunna ställa sig upp 

ibland och röra på sig. 

Får du ont någonstans efter en vanlig dag? nej inte direkt.

Ålder 67 år

Kön man

Längd 178 cm

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag?
60 % av dagen

vad skulle motivera dig att stå upp mer? att jag har verktyg för det
enkelt och lättillgängligt att använda

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Sysselsättning maskiningenjörsstudent

tränar

tittar på netflix

 sociala medier

sitter vid datorn

räknar anpassa ytan för skrivande 3

äter anpassa ytan till mat och dryck 2

tittar på serier på datorn

Vad brukar du ställa på ditt bord?
kaffe, vatten, böcker, anteckningsblock då 

jag pluggar. Vill skilja på de böcker jag 

använder för stunden och de som jag vill 

använda senare men utan att ställa bort 

dem helt. Vill hålla saker inom perferin. 

När jag äter så har jag mat och dator på 

bordsytan. 

bordsytan ska vara flexibel för olika 

slags användande 3

arbeta stående om jag har en bra stol som 

man kan vila sig på ibland 

ska erbjuda varierande 

arbetställningar 3

Äta

hacka grönsaker och tillreda mat. anpassas till köksmiljö 2

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

Det känns som att man inte är lika 

behagligt uttröttad i kroppen efter en dag 

då man suttit ner mycket. Det tycker jag är 

skillnaden från då man har jobbat stående 

och fått vara lite mer aktiv. 

psykiskt och fysiskt välbefinnande 

motiverar

Har du några erfarenheter av att arbeta stående?

Ja, jag har sommarjobbat med montering 

och kalibrering i en fabrik.

erfarenhet påverkar inställningen till 

att stå upp och arbeta

Får du ont någonstans efter en vanlig dag? Nej 

Ålder 24 år

Kön Kvinna

Längd 162 cm

uppskattning av tiden som avverkas sittandes  

under en vanlig dag? ca 10 timmar om dagen

När det finns ett klart syfte, att man 

exempelvis måste stå upp för att fullfölja 

aktiviteten.

Något som uppmuntrar till att man 

måste stå upp för att utföra 

aktiviteten

vad skulle motivera dig att stå upp mer?

 Det måste vara lätt att åstadkomma, jag 

vill inte behöva göra om hela mitt rum för 

att göra det möjligt.

att det är enkelt att byta 

arbetställning

Frågeställning Användarens Svar Tolkade Behov

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord

Fritidsysselsättning

Vad brukar du ställa på ditt skrivbord?

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord?

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

Fritidsysselsättning anpassa till tekniska verktyg som kan 

användas till olika aktiviteter på 3

Vad brukar du ställa på ditt bord?

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

Fritidsysselsättning

bordet ska klara att man utför 

finmotoriskt arbete vid det 3

bordet ska kunna stå på flera olika 

slag unerlag då det används

2

Vad brukar du ställa på ditt bord?

Vilka fördelar ser du med att stå upp istället för 

att sitta ner?

vad skulle motivera dig att stå upp mer?

Fritidsysselsättning

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord

Vad brukar du ställa på ditt bord?

Vilka av dina aktiviteter skulle du kunna tänka dig 

att göra stående?

vad skulle motivera dig att stå upp mer?

Vilka fritidsaktiviteter gör du vid ett bord

Intervju av 9 personer om deras fritid och hur de använder bordsytor

Fritidsysselsättning

Vilka fritidsaktiviteter utför du vid ett bord

anpassa till köksaktiviteter

Vilka itidsysselsättningar har du?
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 Fokusgruppsmöte 2, 17/2-16

Gruppmedlemmarnas svar och 

agerande Tolkade användarbehov Rank 1-3

Ser ut som en strykbräda, gör att man blir 

rädd att den ska falla ihop Designen ska förmedla en robustare känsla 3

ytan ser för glatt ut ytan ska ge ett mattare intryck 2

Känns luftig i sin konstruktrion

Känns som något man har på fritiden och 

på skolan, inte i kontorsmiljö

Produkten vänder sig till rätt målgrupper rent 

visuellt

Känns som att ytan ska ta upp för mycket 

plats

Ytans design kan ge ett mindre skrymmande 

intryck

Förmedlar att man ska stå upp att arbeta 

vid det Produkten kan behöva förmedla mer flexibilitet 3

Känns som att man kan använda det när 

man sitter på golvet

Man vet inte hur mycket som man ska 

våga ställa på ytan, känns bräcklig Bordet behöver ge en mer viktbärande känsla 3

Måste skaka på bordet för att benen ska 

fällas ut

Bordet ska inte fastna, utan fällas upp direkt då 

bordet lyfts i ena hörnet 3

vill vända på bordet och se hur den ser ut 

i kontruktionen för att våga använda den

Bordet behöver förmedla användningen på ett 

tydligare sätt 3

är rädd för att klämma sig i 

konstruktionen Konstruktionen ska förmedla säkerhet 3

känner inte intuitivt hur den ska justeras

Känslan av användandet ska integreras tydligare i 

designen 3

Ytan känns ostabil och svajig konstruktionen ska ge en stabilare känsla 3

trycker på ytan för att de är osäkra på om 

bordet har fixerats på rätt höjd

Behöver ge en tydligare indikation att den är 

fixerad på en viss höjd 3

vill ha ett stopp på kanten för att hindra 

saker från att trilla ned från bordet saker ska hindras från att vältas ned från bordsytan 2

Vill ha en vinklingsbar yta för att kunna 

få upp laptop, böcker och andra saker

bordet ska kunna höja och sänka de saker som står 

på ytan 3

vill att ytan ska vara glatt så att det är lätt 

att göra rent den ytan ska lätt att rengöra 3

ska anpassas så att den går att använda i 

sängen och att man ska kunna höja upp 

sin laptop

anpassas till ojämt underlag och fortfarande vara 

stabil, saker som finns på ytan ska gå att 

höjdreglera 2

Göra enklare att bära runt hemma, känns 

inte som att man vill flytta runt den, det 

känns som att det är jobbigt att få ett bra 

grepp runt produkten

ett grepp som gör att den lättare kan bäras

3

skulle vilja ha en mer gedigen känsla i 

materialen, gillar inte mdf-en för att den 

inte känns miljövänlig och ger ett lite 

billigare intryck. Tycker inte o m 

undersidan

Materialvalet ska kännas mer genomtänkt  och 

förmedla mer miljömedvetenhet

2

användarbeskrivningen  inbränd i 

produkten vill ha en mer integrerad användarbeskrivning 2

Vill ha beskrivningar på förpackningen

placeringen av användarbeskrivningen ska ses 

över 2

tycker inte om att loggan är på 

bordsskivan, jobbigt att rengöra och 

tycker inte om att  se reklam på 

ovansidan av produkten. 

loggan  ska vara enkelt att rengöra,  loggan ska 

placeras på ett sätt som inte påverkar 

användandet
3

Vad tycker ni om ytan 50x70, och hur skulle du använda den?
vill ha en halva av ytan till laptop och en 

halva till bok

ytan ska ge möjlightet att variera sin placering av 

material 3

Fokusgruppsmöte 2, 17/2-16

bordet känns som en strykbräda
designen behöver associeras till något mindre 

specifikt 3

bordet ser för vekt ut för att man ska 

våga ställa saker på det, vågar inte ställa 

ett glas med vatten i ena kanten. Bordet behöver ge en tryggare, stabilare känsla 3

bordet ger en känsla av att vara en 

utomhusmöbel.

Bordet behöver få en starkare anknytning till 

innomhusmiljö i designuttrycket 3

Färgvalen känns för grälla hade velat att det fanns fler subtila färgval. 2

Ytan ser glatt på bilden, och då är den 

lätt att rengöra
det är positivt om bordet är lätt att rengöra

3

bordet verkar inte klara av att stå på 

ojämna ytor

bordet behöver ge ett mer flexibelt och stabilt 

intryck 3

förstår inte hur man ska använda 

produkten bara genom att titta på den, 

två handtag visar att man ska lyfta 

produkten

Produkten ska uppmutra till rätt användande 

genom sin design

3

ett gnisslande ljud från piggarna som 

håller ihop de båda benen ges när 

bordet ljusteras upp och ned och 

testpersonerna tycker att det förstärker 

trädgårdsmöbelkänslan

ljusteringen ska inte ge ljud som kan associeras till 

en felaktig konstruktion

3

användaren måste skaka på bordet för 

att de ska kunna höjdjusteras 

konstruktionen ska lätt löses ut

3

ytan klarar inte tryck ute på kanterna och 

går sönder igen, et nytt lager Mdf skalas 

av

Material och konstruktion ska ses över för att få en 

kontruktion som klarar det angivna maxtrycket 

oavsett var på ytan det appliceras 3

om jag skulle betala 2500kr hade jag 

velat ha en dockningsenhet eller qi-

laddning

för att skapa en efterfrågan för en produkt för 

2500kr så efterfrågas tekniska hjälpmedel
1

De vill höja upp sina saker  

skapa en konstruktion som gör att det är möjligt 

att höja upp sitt material 3

De vill kunna förvara saker i det som 

pennor och tillbehör skapa förvaringsmöjligheter för kontrosmaterial 3

vill kunna använda bordet som 

rumsavdelare bordet ska kunna skärma av omgivningen 1

vill kunna använda bordet som 

anslagtavla bordet ska gå att använda som en anslagstavla 1

vill ha en ljudindikation när bordet fälls 

ut 

användaren ska bli varse om när bordet börjar 

justeras så att de vet att de gör rätt 3

vill kunna använda bordet som ett 

ljusbord bordet ska släppa igenom ljus 1

de vill ha en större yta för deras hobbies 

i hemmet, bland annat att måla ytan ska kunna rymma konstmaterial 3

större djup för att kunna få plats med ett 

block och ett tangentbord och en extern 

skärm framför varandra

Bordet ska vara lika djupt som en skärm, ett block 

och ett tangenbord ställda framför varandra 1

Fokusgruppsmöte 1, 15/2-16

ser ut som ett arbetsbord

ytan ser repsäker och tålig ut på grund av 

ytfinishen det är positivt med en robust känsla 3

ytan associerar till att produkten har en 

lägre kvalitet Ytan ska förmedla kvalitét 3

känns som en yrkesprodukt och 

associeras till skolvärlden på grund av 

materialvalen trä och vit matt yta

om produkten ska associeras till skolan så är 

materialvalet riktigt 

Bordet är trögt att få ut och får skakas för 

att den ska börja gå att höjd justera konstruktionen ska gå lätt att veckla ut 3

bordet indikerar att båda hantagen ska 

användas samtidigt Designen ska uppmuntra till rätt användande 3

bordet ger en vinglig och sviktande 

känsla konstruktionen ska ge en stabil känsla 3

när bordet utsätts för snedfördelat tryck 

så knäcks den i infästningarna för 

gångjärnen

kontruktionen och materialet ska anpassas till 

snedfördelat tryck 3

Mdf-en ger en omiljövänlig och negativ 

känsla

konstruktionens material ska ge en miljövälig 

känsla 3

att ytan går att vinkla upp för att rita på
Ytan ska anpassas till tecknande

3

en skåra att lägga pennor i förvaring för pennor 3

Hur talar Original till er rent visuellt?

Hur fungerar justeringen

vad skulle skapa mervärde för er?

Vad ger justeringen för känsla?

Vad skulle ni vilja addera till produkten?

Vad tycker ni om bordsytan på 50X70, och hur skulle ni vilja använda den

Vad ger Freedesk Light för visuellt intryck?

Hur känns justeringen av bordet?

vad skulle skapa mervärde för er?

Hur talar Original till er rent visuellt?

Bilaga 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 59 

Bilaga 6 
 

 
 
  



 60 

Bilaga 7 


