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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept på möbelset som passar in i 
framtidens förskolor, samt att leverera CAD-modeller och tillverkningsunderlag. Detta möbelset 
skall enligt en kvantitativ definition kunna främja för lärandeförmågan hos användaren, med 
tanke på funktion, säkerhet, och tillgänglighet.  

Uppgiften startades med Furneas initiativ att ta sig in på möbelmarknaden i Mellansverige och 
Stockholmsområdet med en ny produkt som kan möta de behov som kännetecknas av 
framtidens hållbara förskolor. 

Arbetet gjordes i fyra olika faser; planering, faktainsamling, genomförande, och analys. 

I planeringsfasen fastställdes strukturering och metodik av hela arbetet.  

I faktainsamlingsfasen gjordes litteraturstudier med avseende på pedagogiska inriktningar, 
miljö, säkerhet, ergonomi, och material. Det gjordes även intervjuer av förskolepedagoger 
angående nuvarande användning av bord i förskolan, och på företag rörande möbeltillverkning 
och förskolor. 

Genomförandefasen använder den insamlade datan för att skapa en funktionsanalys och 
kravspecifikation på möbelns design, och sedan komma fram med koncept på möbelsetet. I 
fasen ingår även att konstruera koncepten med CAD och 3D-printing. 

Analyser användes för att få fram konceptet som bäst möter användarens behov och modifiera 
konceptet till det slutgiltiga resultatet. För detta används sållningsmatriser, simuleringsprogram 
för att göra hållfasthetsberäkningar, samt DFMEA, en felorsaksanalys för produktutveckling.  

Resultatet av detta arbete presenteras med figurer och beskrivningar av möbelsetet. 

Nyckelord 
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Abstract 

The aim of this thesis was to develop a concept for a furniture-set that fits in with the preschools 
of the future, as well as to deliver CAD models and manufacturing documentation. According to 
a quantitative definition, this furniture should be able to promote the learning ability of the 
user, regarding function, safety, and accessibility. 

The task was started at Furnea's initiative to enter the furniture market in central Sweden and 
the Stockholm area with a new product that can meet the needs that are characterized by future 
sustainable preschools. 

The work was done in four different phases; planning, fact collection, implementation, and 
analysis. 
 
During the planning phase, structuring and methodology of the entire work was established. 
 
In the fact-finding phase, literature studies were conducted regarding educational orientations, 
environment, safety, ergonomics, and materials. Interviews of pre-school educators regarding 
the current use of tables in the preschool, and on companies concerning furniture 
manufacturing and preschools, were also conducted. 

The implementation phase uses the collected data to create a functional analysis and 
requirement specification for the furniture design, and then come up with a concept on the 
furniture. The phase also includes constructing the concepts with CAD and 3D printing. 
 
Analyses were used to bring out the concept that best meets the user's needs and modify the 
concept to the result. For this purpose, screening matrices, simulation programs for making 
strength calculations, and DFMEA, an error cause analysis for product development, were used. 
 
The result of this work is presented with figures and descriptions of the furniture. 

Keywords 

Furniture-set, Preschool, school interior, Reggio Emilia, Product-development, CAD, Concept, 
Construction 
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Förord 

Detta är ett examensarbete utfört av studenterna Joy Mallari och Roine Penttilä på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Södertälje. Arbetet är en del av programmet Maskinteknik med inriktning på Innovation 

och Design. Examensarbetet har utförts på uppdrag av Furnea AB under perioden mars till juni 2019, 

och motsvarar 15 högskolepoäng per student. Furnea är ett möbelföretag baserad i Göteborg och Tibro 

som designar trämöbler specifikt inriktat mot skolor och förskolor. 

Vi vill tacka vår handledare på Furnea AB, Stefan Lindahl. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

akademiska handledare på KTH, Louise Maniette, som har bistått oss med vägledning angående 

produktutveckling under arbetets gång.  

Till sist vill vi tacka de företag och förskolor som har ställt upp på intervjuer, vars synpunkter om 

förskolemiljön formade arbetets slutgiltiga resultat. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs projektets syfte där även mål, problembeskrivning och bakgrund behandlas, samt 

avgränsningar för projektet.  

1.1 Bakgrund 

Majoriteten av föräldrar och kommuner vill att lärandet ska ske på bästa möjliga sätt för deras barn. 

Detta visas med att rekordmånga nya skolor och förskolor byggs i Stockholm (Wirén, 2017). Ett exempel 

av detta är Botkyrka kommun, där minst 500 nya förskoleplatser skapas (Botkyrka Kommun, 2019). 

Enligt kommunens hemsida (Botkyrka Kommun, 2019), är många av förskolelokalerna i kommunen inte 

anpassade för modern pedagogik. Förskolorna byggdes för cirka 40 år sedan i samband med det 

nationella miljonprogrammet.  

För att möta behovet av nya och fler förskolor bygger Skolfastigheter i Stockholm AB:s (hädanefter kallat 

SISAB) tillsammans med olika delar av Stockholm Framtidens förskolor. Framtidens förskola är SISAB:s 

förskole-koncept vars grundkoncept och ritningar återanvänds medan fasaden och utomhusmiljön 

anpassas efter stadsdelarnas behov. Detta innebär att byggen snabbas upp till skillnad från att komma 

fram med ett nytt koncept från grunden. Konceptet har redan använts för fyra förskolor i Stockholm 

området och 17 nya förskolor med det konceptet håller på att byggas i nuläget. (SISAB, 2012) 

Enligt SISAB:s hemsida (SISAB, 2012) är inomhusmiljön välplanerad för att ge barn och personal de 

utrymmen som krävs. Rum är planerade för olika aktiviteter som stödjer barnets utveckling. SISAB:s 

grundkoncept kännetecknas av flexibilitet då personalen rustar rummet efter barnens behov. Akustiken 

är utvecklad för att öka välbefinnande hos barnen och personalen.  

 

 

Figur 1. Hur en av Framtidens förskola kan se ut enligt SISAB. 

Nu när framtidens förskolor håller på att byggas krävs en integrerad lösning som fokuserar på modern 

pedagogik. En viktig del av pedagogiken är miljön barnen vistas i, miljön påverkar personens motivation 

och välmående och i förskolan innefattar möbleringen den miljön. Möbleringen till förskolemiljön 

lämnar ett behov av antingen ett bord eller komplett möbelset som främjar lärande hos förskolebarn. 

Möbelsetet ska även kunna passa in och lyfta upp den moderna förskolemiljön genom att vara hållbar, 

beständig, lätt att underhålla samt inneha ljuddämpande egenskaper.  Därför har Furnea AB (hädanefter 

kallat Furnea) tilldelat författarna denna uppgift.  
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Furnea som idag är en stor tillverkare inom möblering av förskole- och skolmiljöer använder följande 

ledord vid framtagande av nya produkter: ”Med en nisch som är så pass smal som ’skola och förskola’, 

kan vi utveckla lösningar som i minsta detalj anpassas till våra kunders behov och krav. Utan 

kompromisser.”. (Furnea, 2019)  

1.2 Problembeskrivning 

Detta examensarbete utförs i uppdrag av Furnea AB som vill ta fram ett möbelset som kan passa framtida 

förskolor i Stockholm området för att kunna komma in i den marknaden.  Problembeskrivningen 

omfattar förståelsen för marknaden, förståelsen för behovet hos användaren och den generella 

förskolemiljön i syfte att kunna ta fram koncept och ritning för ett möbelset som främjar lärande för barn 

som de i förskolan i en inomhusmiljö. Hur kan man designa ett möbelset som främjar lärande? 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram koncept för ett möbelset för inomhusmiljö som främjar lärande 

i förskolor. Konceptet ska baseras på en kravspecifikation skapad utifrån kundens krav, 

nulägesbeskrivningen och faktainsamlingens resultat. I rapporten ska CAD-modell, kravspecifikation, 

och materialval presenteras. Ritningar och produktionsunderlag kommer endast levereras till Furnea. 

1.4 Avgränsningar 

I examenarbetet kommer ingen hänsyn till ekonomiska beräkningar för material, produktion och 

arbetskostnader att tas. Konceptet riktar sig mot förskolebarn i åldrarna tre till sex år. Den kommer 

huvudsakligen bestå av materialet trä enligt Furneas specifikation (se kravspecifikation i kapitel 3). 

Beroende på projektets tidsåtgång kommer design och utveckling av bord prioriteras, och finns tid 

kommer utveckling av stolar också behandlas. Slutligen kommer en färdig produkt varken tillverkas eller 

testas. Ritningar kommer inte vara tillgänglig för allmänheten.  
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2 Lösningsmetoder 

Här presenteras de metoder som kommer användas för att planera, genomföra, och analysera projektets 

ämne för att kunna lösa problemet och uppnå målet av projektet.  

2.1 Planering  

Projektet kommer följa en tidsplanering enligt ”Stage-gate” metoden. Stage-gate är en metod som 

används för produktutveckling där användaren får en helhetsbild av moment som krävs från 

problemdefiniering, konceptframtagning till produktion och marknadsföring (Stage-Gate International, 

u.d.). Metoden innebär att projektet fördelas i mindre moment där oklarheter och risker kan handskas 

med innan de nästa momenten påbörjas. Den generella planeringen och struktureringen kommer ske 

enligt arbetsmoment som krävs. En uppskattning har gjorts av hur mycket tid 15 högskolepoäng 

motsvarar, d.v.s. cirka 400 timmar. Den här tiden fördelas därefter efter den uppskattade tid varje 

moment kommer att ta samt hänsyn till interna deadlines. Projektets tidsplanering med en stage-gate 

kan beskådas i appendix A. 

2.2 Faktainsamling 

För att bättre kunna förstå uppdragsgivarens och användarens behov och förutsättningar kommer en 

faktainsamling genomföras där nuvarande träbyggnationer, ergonomi, miljö och pedagogiska 

inriktningar undersöks. Även information relaterat till produktion kommer behandlas, som EU-

standarder, säkerhetsåtgärder, och träförband. 

2.3 Genomförande 

Behov analyseras utifrån nulägesbeskrivning både från inredningsarkitekter som inreder nya förskolor 

(enligt litteraturstudie) och från verksamma pedagoger i förskolan. Identifiering av behov kommer att 

leda till att nödvändiga och önskvärda funktioner kan fastställas. En konkurrensanalys i form av 

studiebesök och litteraturstudie genomfördes för att förstå vilka egenskaper bordet behöver inneha för 

att vara konkurrenskraftig. Detta kommer att användas som underlag till en kravspecifikation. 

Kravspecifikationen kommer sedan styra designen på möbelsetet med hjälp av brainstorming och 

sållning, och vara till grund för idéutformningen. 

2.4 Analys 

Prototyper kommer produceras för att förmedla koncept till kund/användare. Feedback från 

kund/användare analyseras och används för att identifiera vilka behov koncepten tillfredsställer och 

vilka svagheter koncepten kan ha.  Analyser kommer genomföras för att utvärdera produktens hållbarhet 

och säkerhet, med hjälp av Finite Element Metod (FEM-metoden) som analyserar hållfastheten och 

Design Failure Mode Effect Analysis (DFMEA-metoden) som används för att identifiera eventuella fel 

och hur dessa kan förebyggas. 
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3 Nulägesbeskrivning 

En nulägesanalys gjordes på förskolor och tillverkare för att få en tydligare bild på möbler som används 

i nuläget och hur de används. 

3.1 Möbler i förskolemiljön 

Möblerna i en förskolemiljö används ofta till en rad olika tillämpningar eller syften. Många av borden 

används både som matbord och lekbord. Borden städas dagligen då det blir oftast smutsigt under dagen. 

Enligt flera av förskolorna som intervjuades bidrar runda bord med rundade kanter på bordsskivan både 

till att barnen känner sig mer inkluderade och inte ska göra sig illa på. Möblerna flyttas sällan, därför är 

lätta bord inte en prioritet.  

I en miljö med mycket stök, oreda och höga ljudnivåer måste möblerna som används anpassas för att 

kunna klara av påfrestningarna. Ljuddämpande bordsskivor är en hög prioritet när nya möbler ska köpas 

in. Bord utan ljuddämpande egenskaper kasseras enligt intervjuer med respondent från Brovaktaren och 

S. Johansson (Brovaktaren, 2019); (Johansson, 2019).  

 

 Figur 2. Bild från förskolan Trumslagaren. Här visas ett runt bord där barnen leker med byggsatser 
tillsammans på en ”station”. Runda bord föredras då barn har teoretisk lika avstånd till leksaker från deras 
sittplats. 

3.2 Sammanfattning av marknaden för förskolemöbler 

Genom att gå på SETT mässan i Kista samt genomfört faktainsamling i kataloger hos företag som säljer 

och producerar möbler till förskolor kom författarna fram till att bord och möbler på marknaden i nuläget 

har ett antal gemensamma egenskaper. En större del av marknaden använder sig av linoleum som 

bordsskiva på förskolan på grund av dess ljuddämpande egenskaper. Enligt AJ Produkter (2019) är det 

ljuddämpande alternativet linoleum den mest populära bordstypen som köps in av förskolor. En stor 

andel av borden har dämpade färger. Detta beror på att linoleum-skivor inte brukar ge många 
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färgvalmöjligheter (AJ Produkter, 2019). Benen hos borden kan antingen vara i trä eller i metall. Vissa 

ben har hjul för att underlätta flyttet av möbel.  

3.3 Furnea 

Furnea är ett möbelföretag baserad i Göteborg och Tibro som designar trämöbler specifikt inriktat mot 

skolor och förskolor. Tillverkning och montering görs av en underleverantör som heter Tibro 

Möbelindustri AB, i fabrik. Företaget menar att de är starka på möbel-marknaden i södra Sverige, och 

vill ta sig in på marknaden i Mellansverige och i Stockholm. De känner ett behov av att vara med i 

utvecklingen av möbler för förskola och behålla deras konkurrenskraft.  

Trä är ett miljövänligt material som är i större utsträckning förnybart (Lindahl, 2019). De förklarar att 

de föredrar att arbeta med en miljöpolicy om att de eftersträvar att alltid använda miljövänliga råvaror 

och tillverkningsprocesser. Ett exempel på detta är att en majoritet av deras produkter på björk och bok 

kommer från svenska skogar, Estland, Danmark eller Tyskland. De börjar även fundera på att arbeta 

med ask då bok börjar fasas ur vid deras tillverkning. Benen på de flesta borden och stolar i deras 

sortiment är gjorda av stål eller björk. Medan skivorna är tillverkade i björk, bok, MDF, plywood eller 

olika slags laminat och linoleum.  

3.4 Litteraturstudie på inredning för nya förskolor 

Litteraturstudie har gjorts för att få förståelse för hur de nyare förskolorna inreds och hur de kommer att 

inredas i framtiden. De nyare förskolor har i stora drag liknande egenskaper på möbleringen som äldre 

förskolor runt Stockholmsområdet, med få skillnader. Under intervjuerna med förskolepedagogerna och 

litteraturstudierna har ”säkerhetsfrågor”, ”resurseffektivitet”, och ”miljöhänsyn” varit prioriteringar vid 

val av möbler (Stannow, 2010). Miljöhänsyn kommer oftast i form av val av material och lack. De nya 

förskolorna har en tendens att försöka använda sig av starka färger både på golvet som det gjordes i Nova 

Förskola, Tullinge (Stannow, 2010) och på möblerna och väggarna som i förskolan Paletten i 

Liljeholmen. Dessa nya förskolorna tar också avstamp av Reggio Emilia pedagogiken (se delkapitel 4.5.3 

för en förklaring vad detta är) vid dess utformning och möblering (Stannow, 2010). 
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4 Teoretisk referensram 

För att förstå vad som krävs för att skapa koncept för ett möbelset som passar inomhusmiljön i förskola 

och som kan främja lärandet samt kan hjälpa Furnea få in en fot i marknaden för förskole-möbler i 

Stockholm, presenteras en teoretisk referensram.  

4.1 Intervjuer angående nuvarande användning av bord i förskolor  

Ett antal intervjuer genomfördes på förskolor med syfte att fråga pedagogerna till exempel om hur 

möblerna används, ergonomin, tåligheten, inköp och om möblerna har lämnat några behov 

otillfredsställda. (För att se aktuella frågorna som har används under studiebesöket hos förskolorna se 

appendix H.) 

4.1.1 Trumslagaren: 

 

Förskolan är ett föräldrakooperativ där pedagogerna har målsättningen att skapa mer positiv påverkan 

på barnen. Avdelningarna på denna förskola delas upp i två årsgrupper, 1–2 åringar och 3–6 åringar. 

Möbler som används är typer med förvaringsalternativ. Möblerna har antingen runda och/eller mjuka 

kanter som skapar en lugn miljö och ser till att inga barn skadar sig. Varje typ av möbel är väldigt lätt på 

grund av materialet. Barnen kan flytta dessa och känna sig självständiga.  

 

4.1.2 Brovaktaren: 

 

Förskolans möbler används som både matbord och lekbord. Pedagogerna sitter ofta vid samma bord som 

barnen vid varje aktivitet, där pedagogerna använder höj- och sänkbara stolar. Dessa kan vara 

påfrestande för vissa pedagoger. Alla borden som används har ett ljuddämpande lager och är i 

standardstorlek för hela förskolan. Alla bord har hjul på benen med låsning för att de ska kunna flyttas 

vid behov. Dock är det inte ofta de flyttas (enbart ca 3–4 gånger per år). Den ljuddämpande ytan på 

borden samlar till sig fläckar, därför är underhållsaspekten inte optimal. Borden städas dagligen med 

desinfektion. 

Enligt pedagogerna gör inte barnen illa sig på möblerna. Vid inköp är giftfri och ljuddämpande 

egenskaperna bland de största prioriteringar. Möblering används som komplement till barnets 

omgivning och behov. På grund av att Brovaktaren ligger i mitten av staden är lokalerna relativt små. På 

grund av lokalernas storlek finns det inte mycket plats för rörelse. Pedagogerna kompenserar för detta 

genom att utnyttja möbler och möbleringar som stöd för att barnen ska kunna leka och utföra motoriska 

rörelse i inomhusmiljö. Ett återkommande påpekande hos pedagogerna är att utformning av förskolan 

och inköp av möblering har haft mycket fokus på estetik men har bristande fokus på barnens behov.  

 

4.1.3 Miro Kids: 

 

På denna förskola används tre möbelset med olika funktioner som barnen får använda. Ena setet är till 

för att träna självständigheten hos barnen, och det andra är till för att underlätta fysiskt för pedagogerna. 

Förskolan föredrar runda bord då fler eller alla kan delta i aktiviteterna. Aktiviteter och måltider sker på 

ett bord vanligtvis den höga som är mer anpassad för pedagogerna. De möbler som finns går inte att 

stapla och inte lätta att flytta. I ateljén finns det ett bord för ”kladdiga” aktiviteter som målning. 

Möbleringen används för att skapa ”rum i rum” för att fördela olika resurser och designera teman i varje 

rum. Ljuddämpade möbler används mycket där. Förskolan har fokus på att material som barnen kan 

använda på att skapa egna saker än att använda existerande leksaker.  
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4.1.4 Giraffen: 

 

Denna förskola tillämpar montessoripedagogik. Förskolan lägger upp schemat på sådant sätt att alla 

lektioner eller inlärningsaktiviteter sker på förmiddagen, och alla utomhusaktiviteter och lekar sker på 

eftermiddagen. Individuella aktiviteter och inlärning sker på en matta eller en liten röd stol vid ett bord. 

Fokus betonas på att barnen ska lära sig respektera material och struktur. För alla gruppaktiviteter samt 

måltider används runda bord. Borden som används är cirka 40 år gamla och städas med vatten efter 

varje måltid. Aktiviteter som målning och annat kreativt skapande som kan anses vara ”kladdig” sker 

utomhus, ej på samma bord.  

 

4.2 Pugh 

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) är Pugh konceptsållningsmatris en metod som används för att snabbt 

sålla och förbättra koncept. Denna matris väger ett antal urvalskriterier och jämför urvalskriterierna i 

respektive koncept. Urvalskriterierna baseras på de behov som identifierats och tar hänsyn till kunden, 

användaren och leverantörens krav och önskemål. När alla koncept och kriterier har ställt upp anges ett 

referenskoncept vilket ger en tydligare bild på vägningen mellan koncepten.  

Betygsättning av koncepten fås genom att se om denna tillfredsställer kriteriet på ett bättre, sämre, eller 

likvärdigt sätt än referensen. Referensen har då betyget noll (0) på alla kriterier. Att uppfylla kriteriet i 

förhållande till referensen ges då av betygen ”bättre än” (+), ”sämre än” (-) respektive ”likvärdigt” (0). 

En rangordning av koncepten sker efter betygsättningen och ger en bild av vilket eller vilka koncept som 

främst uppfyller kriterierna samt dess relativa kvalitet genom att sammanställa konceptens alla plus- och 

minusbetyg. Genom denna metod kan då konceptet sållas och förbättras, samt skapa möjlighet för 

vidareutveckling och ytterligare analys. Observera att det konceptet med högst poäng inte behöver vara 

det bästa konceptet, utan resultaten måste kontrolleras och diskuterad om de är rimliga. (Ulrich & 

Eppinger, 2014) 

4.3 DFMEA 

Design Failure Mode and Effect Analysis (DFMEA) är en metod som används för att upptäcka potentiella 

fel och risker i en konstruktion tidigt i en produktutveckling (Szoke, 2014). I en tabell listas ett antal 

felorsaker och deras potentiella konsekvenser för konstruktionen. En förbestämd skala används sedan 

för tre kriterier som betygsätter felorsakerna. Dessa kriterier är allvaret av detta fel, sannolikheten att 

detta kommer hända, och upptäckbarhet av felet på den nuvarande designen. En kombinerad viktning 

av de tre kriterierna används som ett ”riskprioriteringsnummer” (RPN). Den felorsaken med högst RPN 

ska åtgärdas först. En potentiell åtgärd för att förhindra felet tas fram och sedan analyseras denna åtgärd 

på samma sätt som felorsaken (Szoke, 2014). 

4.4 Persona 

Persona är en fiktiv representation av användaren. Den underlättar arbetet med att lägga kundens behov 

i fokus. I detta fall ligger huvudfokus på barnen i förskolan men inkluderar även pedagogerna som är 

ansvarig för barnen. Utifrån persona togs kravspecifikationerna att tre- till sexåringar ska prioriteras vid 

idéframtagning och konstruktion. Hänsyn ska tas vid dimensionering för att maximera ergonomiska 

förutsättningar hos barnen och pedagogerna. Möbeln ska helst främja skapande samt behålla 

möjligheten för pedagogen att ge uppmärksamhet till alla barn som kan behöva det vid bordet. Projektets 

persona återfinns i bilaga B.  
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Figur 3. Siluett av förskolebarn som leker används för att få en bild för vem användaren är. 

 

 

4.5 Pedagogiska Inriktningar  

Bakom pedagogiken i nuvarande förskolor finns olika pedagogiska filosofier. De har påverkan på hur 

pedagogerna ser på barnen, hur en uppfostrar dem och hur deras omgivning är formad. Montessori, 

Waldorf och Reggio Emilia är bland de största inriktningar i Sverige, dock är förskolor med särskilda 

inriktningar är inte lika prevalenta som traditionella förskolor (skolor som inte har uttalade pedagogiska 

filosofier) i Sverige (Abrahamsson & Berglund, 2017).  

4.5.1 Montessoripedagogiken  

Montessoripedagogiken grundades i Italien av Maria Montessori (Förskolelivet, u.d.). Pedagogiken 

kännetecknas av att barnen får utvecklas i deras individuella takt och intressen. Pedagogerna håller sig i 

bakgrunden men är däremot är tillgängliga för handledning. Pedagogiska materialet såsom klossar, 

hällmaterial och ”säkrare” köksredskap ska vara tillgängliga för barnen att utforska på egen hand 

(Montessori Northwest, 2017). Detta innebär att möbleringen ska vara skapad för att möjliggöra detta.  

4.5.2 Waldorfpedagogiken 

Waldorfpedagogiken grundades i Tyskland baserat på idéer av Rudolf Steiner. En stor del av denna 

pedagogik handlar om att utveckla barnens sociala, funktionella och spirituella egenskaper innan de 

introduceras till böcker och fakta. Bland dessa inkluderas praktiska aktiviteter och lek som främjar 

möjlighet att uttrycka sig själv konstnärligt samt utveckla social kompetens och kritiskt tänkande 

(Everything Explained, u.d.). Skolorna som utgår ifrån denna pedagogiska filosofiinriktning försöker 

erhålla rum som inte är rektangulära för att minska känslan av att vara instängd. Väggarna har dämpade 

färger med varierande texturer (Krogh, 2005). 
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4.5.3 Reggio Emilia pedagogiken  

Reggio Emilia pedagogiken baseras på Loris Malaguzzis idé ”att alla barn föds intelligenta med en stark 

drivkraft att utforska världen” (Stannow, 2010). Miljön anses vara den tredje pedagogen där 

förskoleläraren och barngruppen anses vara dem första två. Miljön ska utmana barnen att utforska och 

självständigt sysselsätta sig själva (Linnér, 2016). Inredning i skolor/förskolor strävar efter att vara  

”stimulerande” genom att använda olika färg och former för att främja barnens lärande. Borden och 

övriga möbler är anpassad efter barnens ögonhöjd och storlek (Abrahamsson & Berglund, 2017) 

4.5.4 Traditionella förskolor  

Traditionella förskolor har ingen uttalad pedagogisk inriktning. Fokus hos den traditionella förskolan 

ligger på att följa läroplanen och direktiv från Skolverket (Abrahamsson & Berglund, 2017). Enligt 

Skolverkets läroplan ska: 

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 

att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Skolverket, 2010) 

Enligt Abrahamsson och Berglund (2017) är det mesta placerat på barnens nivå och vissa material såsom 

påfyllning var inte i deras höjd. Önskades material som är placerat högt ska barnen kunna fråga eller 

önska sig detta. Både Reggio Emilia pedagogiken och traditionella förskolan har deras miljöer uppdelade 

i stationer (Abrahamsson & Berglund, 2017).  

 

4.6 Ergonomi  

Enligt möbelfakta (u.d.) ska det främst ta hänsyn till målgruppen när det handlar om att designa för 

ergonomi. Frågor som ställs är till exempel, vem eller vilka målgrupper är det som ska använda möbeln? 

I problemet finns det tre målgrupper. Dessa är 1–2 åringar, 3–6 åringar, samt pedagogerna. Dessa tre 

målgrupper har olika behov och därför kan det vara näst intill omöjligt att kunna tillfredsställa behoven 

för alla målgrupperna samtidigt med just ett möbelset. Möblerfakta upphandlingsguide säger: ”Att 

möbeln passar den eller de som ska nyttja den är viktigt. Har möbeln flera användare krävs kanske en 

anpassningsbar variant, eller en möbel med egenskaper som passar en bred målgrupp.” (Möbelfakta) 

Det finns standarder för dimensioner på barn-bord så att barnen kan sitta ergonomiskt och bekvämt. 

Enligt ”Designing furniture – from concept to shop drawing” är standarden för barn 3–6 år: Bordshöjd 

är 56 cm. Stolshöjd är 32–33 cm. Boken säger också att en ska tillåta 51 cm i bredd per person på bordet 

för bekväm sittning (Smith, 1989). Detta överensstämmer med Uniqas möbelkatalog 2019 där det står 

att standarddimensioner på möbler för årsgruppen 3–6 år är: Bordhöjd 53–59 cm. Stolshöjd 31–35 cm. 

(Uniqa AB, 2019). Se figur 4 för standarddimensioner. 
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Figur 4. Standarddimensioner för barn-bord.  

4.7 Säkerhet 

Enligt intervjuerna så är sannolikheten inte stor att barnen slår sig eller gör illa sig på dem möblerna 

som finns på marknaden. När barn i årsgruppen 3–6 år är så pass självständiga för att kunna komma 

upp på stolarna kan det också vara säkert för dem att ta sig ner. Å andra sidan kan höga barnstolar 

innebära risker för barnens säkerhet. Olyckor har medfört frakturer i munnen och på käkbenet. Några 

av stolarna kunde lätt välta då barnen lutade sig framåt eller åt sidan i stolen (Berg, 2006). 

En faktor som ökar säkerheten är att kantprofilerna på borden som barnen ofta håller i eller tar på kan 

vara avgörande hur barnen kan hålla i sig eller falla på vid en olycka. Enligt intervjuerna är de rundade 

profilerna de säkraste att hålla på. Enligt Höjer möbler (2019) är den rundade kantprofilen också den 

mest robusta profilen, och därför tål slag och slitage bäst (Højer Møbler A/S, 2019). 

På grund av dessa faktorer kommer avrundade kanter och låga bord användas till utformning av 

konceptet.  

4.8 Miljö och giftfria förskolan 

År 2013 påbörjades Operation giftfri förskola av Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen, 

2013). Idag jobbar 75 procent av landets kommunala förskolor med konceptet giftfri förskola. Syftet med 

initiativet är att få bort farliga ämnen från miljön barnen vistas i (Naturskyddsföreningen, 2013). Enligt 

Lekolar.se är Ftalater, Flamskyddsmedel, Lösningsmedel, Tungmetaller och Bisfenol A bland de 

vanligaste förekommande ämnen som är farliga och de kan påverka nervsystemet, njurfunktion och 

hormonbalansen hos individer som exponeras för dessa ämnen (Lekolar, u.d.).  

Vid tillverkning av möbler hos Furnea lim används lim. Lim kan innehålla lösningsmedel som kan 

påverka nervsystemet (Lekolar, u.d.). Ett av de största problemen är formaldehyd som används i 

produkter som tillverkas av spånskivor. Formaldehyd är bland den vanligaste orsaken till eksem och 

kontaktallergier (Vetenskap och Hälsa, 2013). Detta motverkar Furnea genom att följa EU-kraven och 

brukning av naturligt förekommande bindningsmedel som redan finns i trä.   
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Den trä-sort som används till möblerna i förskolemiljö är främst björk. Anledning till detta är att det är 

bland de få material som är både hållbar och giftfri. Enligt intervjuerna med pedagogerna används yt-

desinfektionsmedel dagligen på borden på grund av de olika aktiviteterna som borden används till. 

Ytdesinfektionsmedel består av alkoholer, oftast etanol. Då de intervjuade använder främst 

ljuddämpande bord som linoleum, ger detta knappt någon korrosiv effekt (Lindahl, 2019). 

 
 
 

4.9 Material 

Vid nybyggnation av förskolor finns det rekommendationer och regler för vilket material och vad får 

finnas. I Skärholmens stadsdelsförvaltningens Funktionsprogram för nybyggnation av förskolor står det 

att inomhusmiljön ska bestå av ”Hållbara, kvalitativa material” och helst ”organiskt” (Skärholmens 

Stadsförvaltning, 2016).   

4.9.1 Metal 

Riktlinjen ”Hållbara, kvalitativa material” i funktionsprogrammet konkretiseras i valet att beslag ska i 

största möjliga mån vara i metall – inte plast (Skärholmens Stadsförvaltning, 2016).  Metall används 

oftast som ben till möbler på grund av dess mekaniska egenskaper. Stålet Silver RAL9006 används till 

ben för många stolar och bord avsedda för förskolemiljöer. Exempel på tillverkare som använder 

RAL9006 i deras sortiment är SONO Sverige (Möbelfakta, 2014) och AJ Produkter (Produkter, 2019) 

samt Furnea. 

4.9.2 Träslag: 

Ett mer organiskt material som används som ben till bord och stolar är trä. Furnea använder i nuläget 

björk och bok i deras stativ. Laminat av bok och björk används till skivan eftersom förskolan är en miljö 

där buller förekommer måste inomhusmiljön vara anpassas för att minimera detta.  

I följande del av kapitlet har författarna undersökt olika träslag runt om i Sverige som används vanligtvis 

till möbler samt ljuddämpande material som kan användas som skiva till bord. Efter besöket hos 

materialbiblioteket i Älvsjö valde författarna att fokusera på Björk, Bok, Ask och Tall. Enligt 

Träcentrum.se (u.d.) har dessa träd dem här egenskaperna:     

Björk förekommer i Sverige och i övriga delar av Europa. Björk har sitt användningsområde i 

tillverkning av möbler, inredningar, och plywood mm. Träslaget är lätt att bearbeta och ytbehandla. 

Densiteten är 650 kg/m^3. Böjhållfastheten är 147 MPa (14,7 kN/cm^2).  

Bok förekommer i södra Sverige och i övriga delar av Europa. Kan användas till möbler, golv, och 

snickerier tack vare sin hårdhet. Träslaget är lätt att bearbeta och ytbehandla. Densiteten är 640–680 

kg/m^3. Böjhållfastheten är 105 MPa (10,5 kN/cm^2). 

Ask förekommer i Sverige och i övriga delar av Europa. Användningsområden för träslaget är möbler 

och inredningar. Veden är relativt hård och seg vilket innebär att det är lätt att bearbeta och ytbehandla. 

Densiteten är 690 kg/m^3 och böjhållfastheten är 120 MPa (12,0 kN/cm^2). 

Tall förekommer i Sverige och i övriga delar av Europa. Den har ett användningsområde i byggnads- och 

träindustrin. Träslaget är lätt att bearbeta, klyva, ytbehandla, och impregnera. Densiteten är 520 kg/m^3 

och böjhållfastheten är 87 MPa (8,7 kN/cm^2) (Träcentrum, u.d.). 
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4.9.3 Material för bordskivan 

Att den höga ljudnivån är ett problem i förskolemiljöer är ett återkommande ämne i författarnas besök 

hos förskolorna. Intervjuerna med pedagogerna pekade på att ljudnivån hos barnen ökade ju större 

barngrupperna blev och att barnen inte insåg att de talade högre själva i dessa situationer. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019) har buller en negativ påverkan på prestation, för både vuxna och barn. 

Barn är känsliga för buller eftersom de hela tiden utökar sin språkliga förståelse och sitt ordförråd 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). På grund av detta problem har de nya förskolor som Framtidens 

Förskolor som byggs/byggdes målet att utveckla akustiken för att minimera bullret (SISAB, 2012). Även 

möblerna som säljs till förskolor har ljuddämpande egenskaper. I följande stycken är material som 

författarna har undersökt som kan användas till bordskiva.  

Högtryckslaminat (HPL)  

Högtryckslaminat är ett skivmaterial som består av fenolharts impregnerat baspapper, bok eller björk 

och ett melamin-impregnerat dekorpapper som pressats samman under högt tryck och temperatur 

(Lamiroc Components, u.d.). Högtryckslaminat ger en slitstark, tålig och lättskött arbetsyta (AJ 

Produkter, u.d.). Enligt Lamiroc Components, kan tillverkaren lägga till ett ljuddämpande membran 

under HPL. Ljuddämpningen gör att alla kvarstående ljud upplevs som mjukare och kortare. HPL kan 

fås urval av färger och mönster, vilket är anpassat till modern arkitektur och design (Lamiroc 

Components, u.d.). 

Linoleum 

De främsta sammansättningar av olika träsorter för bordskivor är linoleum och laminat. Linoleum 

framställs genom att kombinera linfrö och harts med trämjöl och kalksten (Forbo, u.d.). Linoleum är 

känd för sina ljuddämpande egenskaper. Både laminat och linoleum ska främst rengöras med 

tvålbaserade rengöringsmedel utspädda med vatten, den tål också ytdesinfektionsmedel. Borden som 

säljs är bearbetade med trälack för att förhindra skador eller vassa ytor på bordet (Furnea, 2019). 

MDF 

MDF står för Medium Density Fibreboard. MDF en helt slät träfiberskiva som tillverkas i en torr process 

och innehåller melaminlim. Slätheten gör den lämplig att lackas. Densiteten hos MDF ligger mellan 

600–800 kg/m^3 (CEOS, u.d.). Det är möjligt att lägga ett belägg av gummimatta med MDF för att ge 

ljuddämpande egenskaper i bordskivan (Lindahl, 2019). Se bilaga E för att se hur snittvyn på en MDF 

skiva ser ut.  
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4.9.4 Ljudabsorberande filt: 

Ljudabsorberande filt kan användas för att ytterligare dämpa ljudnivån i omgivningen. Filten fästs på 

undersidan av bord eller stolar vilket minskar ljudnivån. Många olika utformningar på denna filt, 

angående vilket material den består av och vilka egenskaper den har. AJ Produkter (u.d) har en filt gjord 

av Fibertex som är en så kallad non-woven som är tillverkad av en blandning av polypropylen och 

polyester. Filten har en densitet på 150 g/m^2. Tillsammans med Linoleum som bordskiva kan ljudet 

reduceras från 105 dB till 93 dB (AJ Produkter, u.d.). 

Design5mm har en filt där materialet är nålfilt som produceras av fibermaterial som kardas, vidläggs, 

nålas, och fixeras. Filten består av en sammansatt blandning av polyester och smältfiber. Egenskaperna 

hos en formpressad filt är bullerdämpning, flexibel, miljövänlig, underhållsvänlig, och brandsäker. Filten 

kan då säkert fästas på undersidan av bordskivan. (design5mm, 2019). Appendix D visar 

ljuddämpningsförmågan hos deras filtar.  

Som design5mm har Lekolar har en typ av ljuddämpande filt, materialet för denna är inte specificerat. 

Den är också självhäftande. (Lekolar, 2019). Efter tillverkning av författarnas koncept kan materialet 

beställas från dessa leverantörer vid önskemål av kunden för att öka ljuddämpningsförmågan.   
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5 Kravspecifikation 

Målet med den här rapporten är att skapa ett möbelset som ska främja lärandet hos förskolebarn, därför 

utgår författarna från Reggio Emilia pedagogiken som stöd för skapandet av kravspecifikationen. För att 

målet ska bli mätbart omvandlas målet ”främjar lärande” till att möbeln är i barnens ögonhöjd och 

storlek, delbar för individuell utforskning och formning av stationer för aktiviteter, och går att gruppera 

för större sociala aktiviteter och ska helst ge annorlunda färger och former för att ”stimulera” barnens 

lärande (Se också 2.3.3 och 2.3.4).  

Huvudkategorier 

Användarvänlighet   

Bordsskiva med ljuddämpande material. Krav Furnea 

Möbeln ska tillåta 510 mm i bredd per person för bekväm sittplats. Önskemål Författarna 

Färgsättning en ska vara neutral, naturfärgad, och dov. Önskemål Författarna 

 
Kapacitet   
Möbeln ska rymma sex stycken barn och två stycken vuxna, totalt åtta 
personer. Krav Författarna 

 
Säkerhet   
Kantprofilen på bordet ska vara rundade med radien r40 (Rundad 
kantprofil, är mest robust) Krav Författarna 

Stickor får ej förekomma. Krav Författarna 

Möbeln får ej bidra med ökad klämrisk och fallrisk. Önskemål Furnea 

Giftfria material. Krav Furnea 

 
Underhåll    

Möbeln ska ej absorbera bläck/färg som hamnar på dess yta. Önskemål Författarna 

Möbeln ska ej ta skada av fukt från spill, etc. Önskemål Författarna 

Omhändertagandet av städning efter användning ska vara enkelt. Krav Användare 

Möbeln ska ej kräva kontinuerligt underhåll. Önskemål Författarna 

Rengöring ska kunna utföras utan att något fastnar på borden eller ger 
permanenta märken. Krav Användare 

 
Tillgänglighet   
Möbeln ska anpassas först till förskolebarn mellan åldern 3–6 och ska 
kunna användas av pedagog. Krav Författarna 

Möbeln ska anpassas så att personer i rullstol kan använda inkluderas. Krav Författarna 

 
Tillverkning   

Möbeln ska designas och konstrueras med ett hållbarhetsperspektiv. Önskemål Furnea 

Huvudmaterialet ska vara björk eller ask. Krav Furnea 
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Önskemål 

Bordet bör främja inklusivitet d.v.s. alla barn har tillgång till material från samma distans och alla har 

möjlighet till ögonkontakt med pedagogen. 

Bordet bör främja självständighet d.v.s. barnen kan använda borden utan tillsyn av pedagog (låga 

bord). 

Bordet bör främja utveckling av språkmiljö, d.v.s. barnen har tillgång till läsmaterial som de själva kan 

ta och lägga tillbaka. 

Benen bör ej skapa onödiga ljud och repor på golvet. 

Förbanden bör vara i trä. 

Möbelsetet bör förmedla en känsla av harmoni, ljus och kreativitet.  

Möbelsetet bör kunna grupperas. 

Möbelsetet bör kunna tydligt knutas till Furneas nuvarande sortiment.  

Möbelsetet bör kunna flyttas lätt av pedagogen. 
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6 Genomförande 

Här beskrivs genomförande- och analysfasen där koncepten togs fram genom det insamlade data och 

kravspecifikationen, för att sedan sållas och analyseras. 

6.1 Idéframtagning 

När idé-framtagningsprocessen påbörjades användes ”Brain Writing”- metoden, där syftet är att komma 

fram med så många koncept som möjligt under en viss tid, och i efterhand sedan sålla bort de koncept 

som inte fungerar i enlighet med projektet. Den första sållningen skedde endast med en enkel diskussion 

om möbelsetets funktion och design.  

Ett beslut togs att fokusera på designen på borden först, och sedan när bordskonceptet var valt påbörjas 

designen på en typ av stol som passar det konceptet. Detta gjordes för att spara tid i idé-

framtagningsprocessen och inte behöva tvinga två koncept att passa ihop. 

6.1.1 Design koncept 

Efter första sållningen fanns åtta koncept som skulle gå vidare till 3D ritning. 

Legobord Kul: 

Meningen med denna är att kunna justera bordet på höjden med avtagbara klossar på benen i form av 

stapelbara klossar. Bordet har en del av benet som är permanent fast i bordet, höjden kan då justeras 

cirka ± 30 cm. Denna utformning har både kvadratiska och rundade benklossar. Se figur 5 & 6. 

 

 

Figur 5. Koncept Legobord Kul. 
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Figur 6. Benklossar till Legobord Kul. 
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Legobord Enkel: 
 

Meningen med denna är att kunna justera bordet på höjden med avtagbara klossar på benen i form av 

stapelbara klossar. Bordet har en del av benet som är permanent fast, höjden kan då justeras cirka +- 30 

cm. Denna utformning har endast kvadratiska benklossar för att kunna ge möjligheten att gruppera med 

andra bord av samma sort samt fästa ihop dem med en kloss på kanterna av bordskivan. Se figur 7. 

 

Figur 7. Koncept Legobord Enkel. 

 

Korset: 

Bordet har två utformningar, ena bordet är format som ett plustecken och är uniformt på alla sidor. 

Andra bordet är format som en hakparentes. Dessa två bord kan grupperas för att skapa ett större bord 

vilket är rektangelformat. Alltså för att skapa ett helt set behövs två stycken av hakparentesen och en av 

plustecknet för att gruppera till rektangeln. Se figur 8. 

 

Figur 8. Koncept Korset. 
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Blomman: 

Bordet liknar en likbent triangel med rundade kanter. Själva bordet är väldigt litet och får endast plats 

med 2-3 personer. Meningen är att gruppera flera av dess bord med antingen två stycken, fyra stycken, 

eller åtta stycken bord för att kunna skapa större kvadrater. Se figur 9. 

 

Figur 9. Koncept Blomman. 
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Alla i Ringen: 

Detta koncept är tre stycken separata cirkelformade bord i varierande diameter och höjd. Det minsta 

och mellersta bordet går att ställa under det största ifall utrymme krävs. De kan dras isär ifall alla tre 

borden ska användas samtidigt och till olika aktiviteter. Se figur 10. 

 

 

Figur 10. Koncept Alla i Ringen. 

 

Lotus: 

Konceptet utgår på att det ska kunna lägga ihop flera bord för att bygga ett stort bord. Två halvcirklar 

kan sättas ihop och kan används för större lekmoment. Fyra triangulära bord med radie på hypotenusan 

som är lika med bordet kan läggas vid hörnen av rummet för enskild lek. Se figur 11. 
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Figur 11. Koncept Lotus. 

 

Phil ’99: 

Bordet inspirerades av bord som används 1990-2000 i författarens förskola. När det inte är lektid och 

äldre barn ska lära sig deras första siffror och bokstäver kan det vara fördelaktigt att ett designat bord är 

avsett för detta. Bordet är ett avlångt I-format massiv trä med urfasad del i mitten för att låta benen 

sträckas vid behov. Se figur 12. 

 

Figur 12. Koncept Phil ’99. 
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6.1.2 Kriterier för vidareutveckling och Pugh 

Innan koncepten presenterades för Furnea utvärderas de genom 13 kriterier som ställdes upp för att väga 

de olika koncepten i Pughs konceptvalsmatris. Kriterierna baseras på hur sannolikt en produkt kommer 

tillfredsställa användarens behov samt ett försök att se på produkten utifrån tillverkarens perspektiv. De 

kriterierna är: 

• Enkel konstruktion 

• Sittplats för 6-8 

• Flexibel (gruppering och flyttbarhet) 

• Tillgänglighet (står ej i vägen) 

• Estetisk tillhörighet 

• Funktionstillhörighet 

• Ergonomi 

• Hållfasthet 

• Organisk (material) 

• Multifunktionalitet 

• Giftfri  

 

Furneas senaste produkt ”Kupol” sattes som referens i matrisen, där alla koncept jämförs med denna 

produkt. Genom att sålla mot dessa kriterier kan vidareutveckling ske och produkten kan bearbetas för 

att stämma överens med kravspecifikationen. 

 

 

Urvalskriterier Koncept 

Kupol 
(referens) 

Legobord 
Kul 

Legobord 
Enkel 

Korset Blomman Extern 
Modul 

Alla i 
ringen 

Lotus Phil 
´99 

Antal + 0 6 6 5 5 3 6 2 6 

Antal 0 13 4 5 7 8 6 7 9 2 

Antal - 0 3 2 1 0 4 0 2 5 

Slutbetyg 0 3 4 4 5 – 1 6 0 1 

Rangordning 7 5 3 3 2 9 1 7 6 

Fortsätta? 
 

Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

 
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av Pugh matrisen som användes för att se vilka koncept som ska vidareutvecklas.  

 

Enligt Pugh matrisen är det Alla i Ringen, Korset, Blomman, Legobord Kul, Legobord Enkel som 

rankades högst i förhållande till referensprodukten. 

För att se hela Pugh matrisen, se appendix E.  
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6.1.3 Prototyper & feedback 

Prototyper av fem koncept 3D-printades i syfte att få feedback från de tidigare intervjuade pedagogerna. 

Dessa fem koncept valdes utifrån den grundläggande Pugh-matrisen som visades i delkapitel 6.1.2. 

Koncepten som gick vidare är Alla i Ringen, Korset, Blomman, Legobord Kul, Legobord Enkel. 

Enligt Paul Johanson från Johanson Design skapas oftast möbelprototyper i skala 1:6 (Johansson P. , 

2013). Även Vitra Design Museum som skapar miniatyrer på existerande möbler skapar prototyper i 

skala 1:6 då de även kan återskapa de minsta detaljerna av konstruktionen (Vitra, u.d.). 3D-printern som 

användes för prototyperna är en Ultimaker 2+, vars skrivarplatta är 223 x 223 mm stor. Detta skapade 

ett problem att skriva ut prototyperna i skala 1:6 då koncepten var pass stor att de inte kunde skrivas 

utan att behöva dela upp dem i mindre bitar. Ett beslut tog därför att skriva ut prototyperna i skala 1:12. 

Detaljerna på koncepten kunde fortfarande visas, dock inte lika tydligt. 

När koncepten presenterades för pedagogerna kom följande återkommande teman upp. Först var att Alla 

i Ringen är en väldigt yt-effektiv lösning, den har dock problemet med att vara ostabil om barn skulle 

luta sig på sidorna som inte hade extra stöd. Olika bordshöjder kräver dessutom olika höjder på stolar 

vilket kan innebära att förskolor som redan har stolar inte vill satsa ekonomiskt på ett bord som kräver 

det. Samma feedback gällde Blomman. Andra var att Legoborden var väldigt praktiska med tanke på att 

de kan byggas på höjden efter behov. Det skulle också innebära att bordet kan användas mer flexibelt för 

barnens aktivitet och växt. Slutligen var Korsets utformning uppmärksammad som intressant och väldigt 

anpassad för förskolemiljön. Det kommenterades dock att den kan inneha stabilitetproblem om barn 

skulle luta sig mot den såsom Alla i Ringen.  (För hela sammanfattningen av feedback se bilaga) 

6.1.4 FEM-Analyser 

FEM-analyser genomfördes på bordet topp del på den existerande konstruktionen. Detta gjordes för att 

undersöka hur bordet beter sig vid laster större än det avsedda syftet genom nedböjningen och 

spänningskoncentrationerna.    

Efter samtal med uppdragsgivaren bestämdes det att på grund av bordsskivans olika lager, blir det svårt 

att simulera hur laster skulle påverka bordet med tanke på antalet beräkningar som ska utföras av 

programmet. Under simulation ska då bordet bestå av 30 mm björkfog, vilket då räknas som ett massivt 

material. Benen till borden är redan av samma massiva material.  

Konstruktionen testade med två olika laster, 490 N (50 kg) och 294 N (30 kg). Detta för att kolla risken 

av att bordet välter eller bryts av vid dessa laster. Lasten simulerar att en och två förskolebarn sitter på 

bordskanten. Simuleringar gjordes på både mittenbordet och sidobordet separat. När dessa är 

grupperade sker samma belastning som om barnen sitter på bordskanten. Lasterna placerades på olika 

stora ytor på borden vilket stämde överens med de rakare delarna av borden för at få en jämn och 

rektangulär yta, vilket är längst ut från bordets centrum, där det ansågs vara minst stabil vid denna kant. 

Dessa ytor som lasten placerades på är 200 x 450 mm och 250 x 360 mm, för mittenbordet respektive 

sidobordet. Se figur 13 & 14 för placeringen av lasten. 
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Figur 11. Placering av lasten på mittbordet. 

På mittenbordet var största nedböjningen 0,67 mm och 1,11 mm under lasterna 294 N respektive 490 

N. När det gäller spänningskoncentrationerna var de största värdena 4,46 MPa och 7,43 MPa för 

respektive last, 294 N och 490 N.  

 

 
Figur 14. Placering av lasten på sidobordet. 
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På sidobordet var största nedböjningen 0,74mm och 1,24 mm under lasterna 294 N respektive 490 N. 

När det gäller spänningskoncentrationerna var de största värdena 3,38 MPa och 5,64 MPa för respektive 

last, 294 N och 490 N. 

Resultaten av dessa analyser blev att ingen av borden kommer böjas till brott. Böjhållfastheten för björk 

är 147 MPa, spänningarna vid dessa laster är då försumbara och materialet kommer inte att brytas av, 

med tanke på de relativt små laster som användes.  

Utifrån dessa resultat drogs slutsatsen att ett massivt bord kommer vara stabil vid en tjocklek på 300 

mm och förbanden mellan bordsskivan och benen kommer att hålla. Dock kommer inte slutgiltiga 

bordskonceptet att endast bestå av björkfog.  

6.1.5 DFMEA 

En DFMEA används att kunna se om det behövdes några sista justeringar på den befintliga utformningen 

eller för att se potentiella felorsaker och redan veta hur dessa kan förbyggas. Felorsakerna som 

undersöktes var om produktionsfel på borden eller om användaren orsakar vissa skador på bordet genom 

felaktig användning. Vid poängsättning av de angivna kriterierna med felorsakerna tilldelas 

riskprioritetsnummer. Högsta RPN som fanns var 20, där näst högsta var 15 följt av 12. Efter en teoretisk 

rekommenderad åtgärd var högsta värdet 4. Hela tabellen finns i appendix G. 

Inga åtgärder togs på befintliga konstruktionen då de rekommenderade åtgärderna kommer att göras av 

Furnea innan produktion för att för att säkerställa kvalitén på konstruktionen. Det vill säga toleranser 

på material och verktyg, fäststorlekar och fysiska provningsmetoder. 

6.2 Anpassning till produktion 

6.2.1 Val av material 

Vid val av material genomförde författarna en faktainsamling angående material som tillfredsställer 

behoven hos användaren (se 2.9 och 2.10). Materialen presenterades för Furnea som ska senare 

producera möbelsetet. Efter en diskussion med Furnea och deras underleverantör sållades materialval 

och det beslutades att en MDF skiva med gummi lager för ljuddämpning ska användas vid produktion. 

Materialet möjliggör att kanterna inte behöver listas. Detta innebär att grundläggande formen av 

produkten kan behållas. Då kan även befintliga koncept för ben användas då materialet har likvärdig 

hållfasthet rakt igenom.  

6.2.2 Modifikation av utformning 

Efter samtal med Furnea, vilket gav en större förståelse för deras tillverkningsprocesser, behövdes ett 

antal modifikationer på bordens utformning åtgärdas för att konstruktionen ska vara möjlig att tillverka 

i praktiken.  

Den relativt smala innerradien på korsets Mittbord och Sidobord på 70 mm ansågs vara svår att 

producera med tanke på verktygens svårighet att rotera sig på den radien. Därför skapades en ny version 

av korset med större innerradie på 250 mm för att kunna möta tillverkningens begränsningar. Istället 

för fyra radier på 70 mm, finns då istället tre radier på 250 mm. Detta skapar en jämnare organisk form 

som fortfarande passar mellan de två borden. Ytterradierna fortsätter vara på 70 mm då detta är möjliga 

att tillverka oavsett radiestorleken. Se figur 15 för modifikationen på borden. 

Benen på borden fastställdes att vara desamma som Furneas existerande utformningar ”X-stativ” och 

”T-stativ” vilket används för deras befintliga produkter. Att använda samma typ av ben minskar på 

produktionskostnaden för serien och är lättare att implementera till en ny typ av bordsskiva. 
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Efter att bordets nya utformning var fastställd bestämdes att den tillhörande stolen till borden skulle 

vara en typ av pall. Denna ska erhålla fyra stycken ben i formen böjträ av materialet björk. 

Modifikationen på denna var att benen skulle vara i profilen plattoval istället för den standardiserade 

rektangulära profilen. Plattovalen har då en dimension på 60 x 20 mm, med en radie på 10 mm. 

Sittplatsen skulle efterlikna borden genom att anpassa sitsen efter bordens radie. Därför är sittplatsen 

liknande en likbent triangel med radier på både kanterna och basen.  

Sitsen har en bredd på 350 mm vilket ger nog med plats för ett förskolebarn att sitta på. Radierna på 

sitsen är 245 mm på basen, 50 mm på baskanterna, och 100 mm på höjdkanten. 

 

 

 
Figur 15. Modifikation av mittbordets utformning. 

 

 

6.2.3 Dimensioner 

Efter både siffror från litteratur och Furneas råd, fastställdes bordshöjden att vara 550 mm hög. Ingen 

anpassning på bordstjockleken görs och ändringen sker endast på bordsbenen. Dimensionerna på 

borden är generellt desamma förutom att varje sektion på borden avrundas från 510 mm i bredd till 500 

mm. Anledningen till detta är för att tillverkningen ska bli lättare, med avseende på begränsningar för 

underleverantörernas produktionsverktyg (Lindahl, 2019). 

Antal personer som teoretiskt få plats runt bordet samtidigt baseras på att ett barn behöver 510 mm i 

bredd för att sitta bekvämt och en vuxen behöver 610 mm för att sitta bekvämt. Detta tar inte hänsyn till 

hur personen sitter utan är endast baserat på bredden, vilket då ger maxantalet. Mittbordet har en 

omkrets på 4 meter, och teoretiskt sett kan det få plats åtta stycken barn runt bordet, eller 5 barn och två 

vuxna. Sidobordet har en omkrets på 4,7 meter, där det kan få plats med nio stycken barn, eller 7 barn 

och två vuxna. Med en gruppering av alla tre bord har denna en omkrets på 7,5 meter. Runt denna kan 

det teoretiskt få plats med 15 barn, eller 12 barn och 2 vuxna. 

Eftersom detta endast är teoretiskt är det inte troligt att detta antal personer får plats på borden.  

Beroende på aktiviteten som genomförs och hur dem sitter kan påverka max kapaciteten.   
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7 Resultat 

Detta examensarbete har resulterat i en bordsfamilj kallad Pusslet. Denna består av tre stycken separata 

bord som kan sammansättas för att skapa ett större bord. Varje bord har sex till åtta sittplatser, och vid 

sammansättning finns plats för 10 till 14 personer. 

Mittbordet är en modifiera utformning av ett ”plustecken”, där två motstående sidor har blivit avrundade 

för att kunna grupperas med de andra borden. Den översiktliga storleken på bordet är en längd på 1580 

mm och en bredd på 1500 mm, där två sidor har bredden 500 mm, och resterande sidor har bredden 

250 mm. Sidobordet har formen av en hakparentes, med en hög bas och en inre radie på ena långsidan 

för att kunna grupperas med mittenbordet. Storleken på bordet 1500 mm med en bredd på 880 mm. 

Den inre radien på långsidan av bordet är 250 mm.  

En tillhörande pall har skapats med tanke att matcha de radierna som finns med på bordsfamiljen. 

Denna pall är plektrumformat och har fyra ben i en plattovalform.  

Benen som stödjer bordens vikt och höjd är baserade på Furneas existerande utformningar ”X-stativ” 

och ”T-stativ”, vilket används till deras befintliga produkter.  

Materialet på bordskivorna är först en gummimatta på ytan, skivan är sedan bestående av MDF och en 

spånkärna. Enligt liknande tidigare produkter från Tibro Möbelindustri sänker detta bordljudnivån till 

cirka 93 decibel (Tibro Möbelindustri, 2018). Materialet för bordsbenen samt pallen är massivt björk.  

 

 

Figur 16. Slutgiltiga resultatet renderad med olika färger på varje bord.  
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Figur 17. Mittbordet med brun bordskiva och stolar. 

  

 

Figur 18. Sidobordet med ljusblå bordsskiva.  
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8 Slutsats och Diskussion 

Slutsats 

Examensarbetet har uppfyllt de mål som ställdes upp vid arbetets början. Målet med examensarbetet var 

att ta fram koncept för ett möbelset för inomhusmiljö som främjar lärande i förskolor. Genom att 

analysera befintliga produkter på marknaden, genomföra studiebesök och en litteraturstudie på 

ergonomi, material, pedagogik och de nya förskolor som byggs; har författarna fått en förståelse för 

produktutvecklingen som krävs för ett möbelset anpassat till barn i förskoleåldern tre till sex år. 

Faktainsamlingen och analys av behovet omvandlades till en kravspecifikation med kriterier, och enligt 

de kriterierna så är Pusslet det starkaste konceptet för att möta kundens och användarens behov. 

Bordsfamiljen Pusslet följer alla av kravspecifikationens kriterier, så som användarvänlighet, kapacitet, 

säkerhet underhåll, tillgänglighet och tillverkning.  Exempel på dessa är att bordskivan är av 

ljuddämpande material för användarvänligheten, kapaciteten är sex till åtta personer, och för säkerheten 

har bordet en rundad kantprofil.  

Pusslet möjliggör arbete vid flera ”stationer” så att barnen kan sysselsätta sig med olika aktiviteter. Den 

har också en stark avstamp av Reggio Emilia pedagogiken dvs. den har ”olika färger och former för att 

främja barnens lärande. Borden och övriga möbler är anpassad efter barnens ögonhöjd och storlek.”. 

Detta gör att vårt möbelset främjar lärandet. 

Författarna upplever att produkten följer Furneas ledord: ” Med en nisch som är så pass smal som ’skola 

och förskola’, kan vi utveckla lösningar som i minsta detalj anpassas till våra kunders behov och krav. 

Utan kompromisser (Furnea, 2019).” Designen för möbelsetet är flexibel d.v.s. om en kund önskar att få 

en annan storlek eller höjd på bordsfamiljen, gör Furnea detta enligt kundens instruktioner; och om en 

kund önskar att förstärka bordets ljuddämpade förmåga kan en ljudabsorberande filt fästas på 

undersidan. 

Diskussion  

Två andra koncept som hade visats för pedagogerna genom prototyping hade positiva reaktioner och 

visats vara lovande, var Alla i Ringen samt Legobordet. Pedagogerna hade visat intresse för dessa om de 

skulle vidareutvecklas. Alla de åtta koncept som redogjordes i delkapitel 6.1.1 hade visats för 

pedagogerna, dock ansågs vissa av koncepten inte passa in i en förskolemiljö med tanke på att de var för 

otympliga, skapade en onödig säkerhetsrisk, eller helt enkelt passade till en annan målgrupp.  

Pusslet hade inte dessa problem. Jämfört med Alla i Ringen så är Pusslet mer stabil vid placering av last 

på dess ytterkanter. Pusslet har en enhetlig höjd på alla dess bord. För förskolorna innebär detta att 

förskolan kan köpa en sats av stolar utan hänsyn till höjdskillnader. Detta blir billigare för inköp. Den 

positiva feedbacken från pedagogerna tyder på att en del av dess nuvarande användare d.v.s. 

pedagogerna och förhoppningsvis barnen kommer att ha en positiv inställning för dess utformning. För 

Furneas närvaro i Stockholmsmarknaden är detta positivt.      

Val av ben för det slutgiltiga konceptet var ett hinder för författarna då vid faktainsamling och 

konceptframtagningen dök flera olika typer av ben för bord. En ny problemställning presenterades under 

projektets gång; ”Hur väljer man ben för bord?”. För val av ben kunde författarna kolla på olika aspekter 

såsom estetik, hållfasthet, funktion och produktion. Hållfasthetaspekten antogs vara duglig för den 

tänkta lasten och kunde ha testats vidare med FEM; men detta är ett tidskrävande aktivitet att göra för 

många koncept. Istället tog författarna sina starkaste koncept till uppdragsgivaren där det bestämdes att 

befintliga koncept för ben som redan används i uppdragsgivarensproduktion ska implementeras till 

slutgiltiga konceptet. Detta tillfredsställer den estetiska ”nivån” företaget förhåller sig till och underlättar 

kostnaden för produktion då underlag för den komponenten redan existerar.          
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Pusslets ursprungliga utformning var likformig på alla sidor med en liten radie på 70 mm, vilket var 

samma på både inre och yttre radien. Denna skulle vara problematiskt att tillverka då den relativt smala 

radien inte ger verktyget plats att rotera. Därför skapades de befintliga modifikationerna på konceptet.  

Skulle fler eller mer specifika kriterier läggas in i kravspecifikationen eller Pugh matrisen kan projektet 

leda till ett nytt resultat, till exempel att välja och vidareutveckla det mest konkurrenskraftiga konceptet 

istället för säkraste för att se till att Furnea får ett starkare fäste i Stockholmsmarknaden. 

 

Vidareutveckling  

Då de hållfasthetsberäkningar som gjorts i examensarbetet endast är teoretiska rekommenderar 

författarna att om bordsfamiljen fortsätter till produktion, att testa den fysiska produkten enligt 

Europastandarden för säkerhetskrav och provningsmetoder, EN 1729–2:2 012, vilket är standard för 

Furnea.  

För vidareutvecklingen till Alla i Ringen skulle benen designas om att de kan bättre stödja 

kantbelastningar på bordet utan att välta. En idé var att sätta horisontella lister mellan två ben och ut 

cirka 10 mm i kontakt med golvet. Att denna list sätts på kortsidan hindrar inte bordens förmåga att 

ställas under varandra och bidrar avsevärt till stabiliteten. För Legobordet skulle klossarna kunna utföras 

med en mer pålitlig infästning, som ökar stabiliteten. Furnea har redan löst hur denna infästning skulle 

utformas med en tidigare produkt. En vidareutveckling att följa är att bara en liten del av benens höjd 

ska vara justerbar, och att det redan finns ett permanent ben fixerat till bordet minskar arbetet för 

användaren. 
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10 Figurförteckning 

Figur 1. Hur en av Framtidens förskola kan se ut enligt SISAB.   

https://sisab.se/sv/vara-fastigheter/Byggprojekt-pa-gang/framtidens-forskola/ 

Figur 2. Bild från förskolan Trumslagaren. Här visas ett runt bord där barnen leker med byggsatser 

tillsammans på en ”station”. Runda bord föredras då barn har teoretisk lika avstånd till leksaker från 

deras sittplats. 

Figur 3. Siluett av förskolebarn som leker. 

Figur 4. Standarddimensioner för barnbord. 
Smith, S. (1989). Designing furniture – from concept to shop drawing.  
 

Figur 5. Koncept Legobord Kul. 

Figur 6. Benklossar till Legobord Kul. 

Figur 7. Koncept Legobord Enkel. 

Figur 8. Koncept Korset. 

Figur 9. Koncept Blomman. 

Figur 10. Koncept Alla i Ringen. 

Figur 11. Koncept Lotus. 

Figur 12. Koncept Phil’99. 

Figur 13. Placering av lasten på mittbordet. 

Figur 14. Placering av lasten på sidobordet. 

Figur 15. Modifikation av mittbordets utformning. 

Figur 16. Slutgiltiga resultatet renderad med olika färger på varje bord. 

Figur 17. Mittbordet med brun bordskiva och stolar. 

Figur 18. Sidobordet med ljusblå bordsskiva.  

 

Tabeller 

Tabell 1. Sammanfattning av Pugh matrisen som användes för att se vilka koncept som ska 

vidareutvecklas. 
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Appendix A 

Stagegate DEL 1: 
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Appendix A 

Stagegate DEL 2: 
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Appendix B 

PERSONA 
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Appendix C 
PUGH-matris för konceptval 
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Appendix D 

Bilaga skickad från design5mm. Graferna visar djudämpningsförmågan av olika filtar.  
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Appendix E 

Snittvy av en MDF skiva där man kan se spånkärnan och gummimattan. 
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Appendix F 

DEL 1: FEM (nedböjningen på mittbordet med last 50 kg se figur 13). 
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Appendix F 

DEL 2: FEM (nedböjningen på sidobordet med last 50 kg se figur 14). 

  



RAPPORT  Dokumentdatum   

  2019-06-10   

 

 
 

45 

 

Appendix G 

DFMEA 
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Appendix H 

Intervjufrågorna 

* Hur ser lokalvård ut på er förskola? 
 
* Hur används möblerna? (t.ex. matbord/lekbord) 
 
* Sitter pedagogerna vid samma bord? 
 
* Går det att lägga undan/stapla? 
 
* Hur ofta slår sig barnen på möblerna och hur? 
 
* Har du förslag på förbättringar? 
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