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Sammanfattning 

 

Rapporten behandlar ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Ludmilla 

Kompaniet vid Almi företagspartner. Projektet genomförs i kursen ”Examensarbete 

för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design” på Karlstads 

Universitet. Handledare är universitetsadjunkt Monica Jacobsson och examinator är 

professor Leo de Vin. Arbetet examineras under våren 2018. 

Uppdragsgivaren Ludmilla Kompaniet hade en idé om en möbel som barn ska 

kunna använda utan att skada sig och de ska kunna leka med den och använda 

sin fulla kreativitet. Möbeln skall inte styra hur barnet ska använda den. Syftet 

med projektet är att frambringa ett koncept för en möbel som skall vara säker för 

barn att använda samt att den ska uppmuntra barnen att själva välja 

användningsområde.  Projektet följer designprocessen som beskrivs i 

Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design av Johannesson et 

al. (2004) som även lärs ut på Karlstads Universitet. Konceptlösningen är en möbel 

som är helt anpassad för barn i förskoleålder. Den är lätt att använda på olika sätt och 

den har många användningsområden. Barnet styr hur barnet vill att möbeln skall 

användas, i lek eller som traditionell möbel. Den är lätt att tvätta av och har en form 

som gör att barnen inte slår sig på den vid fall. Materialet är fritt från hormonstörande 

ämnen som kan skada barnens hälsa.  En funktionsmodell har tillverkats och testats 

utav barn men dock inte i det tänkta materialet då det överskred ekonomin för 

projektet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

The report deals with a product development project commissioned by Ludmilla 

Kompaniet at Almi Business Partner. The project is carried out in the course "Degree 

Project for degree of Bachelor of Science in innovation and design" at Karlstad 

University. The project supervisor is Monica Jacobsson, lecturer and the examining 

professor is Leo de Vin. The work is being examined in spring 2018. 

The commissioner Ludmilla Kompaniet had an idea of a furniture that children could 

use without harming themselves and they could play with it and use their full 

creativity. The furniture should not influence the child that will use it. The purpose of 

the project is to provide a concept for a furniture that is safe for children to use and 

that it should encourage the children to choose their own area of use. The project 

follows the design process described in Produktutveckling – effektiva metoder för 

konstruktion och design av Johannesson et al. (2004), which is taught at Karlstad 

University. The final concept is a furniture that is adapted for children in pre-school 

age. It can be used in different kind of ways and by children in different ages. The 

child controls how it wants the furniture to be used, in play or as traditional furniture. 

It is easy to wash and has a shape that prevents children from falling on it. The 

material is free of hormone-disturbing substances that can harm the health of the 

children. A function model has been manufactured and tested by children but not in 

the intended material as it exceeded the economy of the project. 
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1 Inledning 

Projektet har utförts individuellt på uppdrag av konstnären Ludmila Kompaniets. En 

möbel anpassad för barn, med barnets behov i fokus skall utformas. Arbetsgången 

följer produktutvecklingsprocessen som Johannesson et al. (2004) beskriver i boken 

”Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design”.  Projektet är ett 

examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. Kursen 

omfattar 22.5 hp och genomförs på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik 

och design. Handledare är universitetsadjunkt Monica Jakobsson och examinator är 

professor Leo De Vin. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren Ludmila Kompaniets är en konstnär från Karlstad som även arbetar 

som förskolelärare i Karlstads kommun. Ludmila med hjälp av ALMI företagspartner 

startar ett företag som skall utveckla lekfulla möbler anpassade för barn. ALMI 

företagspartner är ett företag som hjälper innovatörer att starta nya företag genom 

ekonomiskt stöd och rådgivning. Uppdragsgivaren har en idé om att skapa möbler 

som barn kan leka med utan att riskera att skada sig själva eller andra. 

Uppdragsgivaren är i behov av hjälp att utveckla sin idé. Uppdragsgivaren vill även 

att möbeln skall inspirera till kreativa lekar som hjälper barnen att utveckla sin 

motorik. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan en möbel som uppfyller barns behov av säkerhet och kreativitet i 

förskolemiljö utformas? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektarbetet är att frambringa ett koncept för en möbel som skall vara 

säker för barn att använda samt att den ska uppmuntra barnen att själva välja 

användningsområde.   

 

Det finns även ett akademiskt syfte som är att visa att studenten kan tillämpa den 

kunskap och följa den metodik som designprocessen innebär för att genomföra ett 

projekt som resulterar i ett konceptförslag till uppdragsgivaren. 
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1.4 Målsättning  

Målet med projektet är att  

• Möbeln skall kunna användas utav barn i förskoleåldern utan hjälp av 

förskolelärare eller andra vuxna.  

• Det skall inte finnas någon risk att barnen kan skada sig eller någon annan på 

eller med möbeln.  

• Möbeln skall utformas så att barnen uppmuntras att utvecklas motoriskt. 

 

Projektet kommer att generera i ett koncept som presenteras för uppdragsgivaren.  

Projektarbetet skall även resultera i en utställning och redovisning för andra studenter 

samt en skriftlig rapport.   

 

1.5 Avgränsningar 

Uppdragsgivaren är inte beredd att betala material för konceptet, vilket gör att 

tillverkningskostnaden för den fysiska modellen behöver vara låg. Det medför att den 

eventuellt inte kommer att tillverkas i tänkt material.     
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2 Metod 

Metodiken i projektet har i stora drag följt den arbetsgång som har använts i flera 

olika projekt i samband med utbildningen högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design vid Karlstads Universitet och som beskrivs i boken 

”Produktutveckling- effektiva metoder för konstruktion och design” (Johannesson et 

al. 2004).  Exempel på metoder som använts är upprättande av projektplan med 

tillhörande WBS, förstudie som består av litteraturstudier, intervjuer och 

observationer, idégenereringsövningar samt konstruktion. 

 

Produktutvecklingsprocessen kan ses i figur 1. 

 

 

         Projektplan                  Förstudie           Produktspecificering 

 

 

 

     

    Rapportskrivning                             Konstruktion                 Konceptutveckling 

 

Figur 1.  Produktutvecklingsprocessen  

 

2.1 Projektplanering 

En projektplan upprättas för att specificera projektets mål, vad projektet ska innehålla 

samt tidsperspektiv och ekonomi.  För att åskådliggöra projektets tidsåtgång delades 

projektet upp i olika arbetspaket, WBS och GANTT-schema. Metoden som används 

till att upprätta WBS och GANTT-schema beskriver NASA (2010) på sin hemsida för 

projektplanering. 

 

2.1.1 WBS 

WBS (Work Breakdown Structure) är en metod där man delar upp projektet i 

arbetspaket för att göra arbetet mer överskådligt och för att möjliggöra 

planering, schemaläggning och kostnadskontroll. En WBS ska göras tidigt i 

produktutvecklingsfasen (NASA, 2010). 
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2.1.2 GANTT-schema 

Ett GANTT-schema kan ritas upp i ett vanligt koordinatsystem, vid Y-axeln 

förtecknas aktiviteterna och vid X-axeln representeras tiden. Metoden är 

effektiv när det gäller att snabbt åskådliggöra ett projekts tidsåtgång 

(Johannesson et al. 2004). I detta projekt görs ett GANTT-schema i 

projektplaneringsprogrammet Merlin. 

 

2.2 Förstudie 

Under förstudien ska olika tekniska lösningar och andra förutsättningar okritiskt 

undersökas för att inte onödiga resurser ska läggas på konstruktions- och 

utprovningsarbeten. En förutsättningslös problemanalys ska genomföras och 

bakgrundsinformation vad gäller marknad, design, och teknik ska tas fram. Förstudien 

ska utmynna i en första kravspecifikation, där de funktionella kraven, alltså vad 

produkten skall uträtta fastställs (Johannesson et al. 2004). Enligt Kylén (2004) finns 

det fyra olika metoder att samla information; intervjuer, enkäter, observationer eller 

litteraturstudier.  

 

Förstudien i detta projekt består av litteraturstudier, intervjustudier samt 

observationsstudier. Förstudien inleds med litteraturstudier inom relevanta områden 

för att bilda en uppfattning om fortsatt arbetsgång. Sedan genomfördes även en 

intervjustudie och en observationsstudie. 

 

Förstudien är indelad i  

• Brukaranalys 

• Intresseanalys 

• Benchmarking 

• Hållbar utveckling 

• Formanalys 

 

Materialet som framkommer ska användas som underlag till en produktspecifikation. 
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2.2.1 Brukaranalys 

En analys av brukarna till möbler i förskolemiljöer, det vill säga barn i 

förskoleålder, genomfördes genom litteratursökning och observationer. 

Analysen ger en uppfattning om barnens behov och problem.  

 

Litteratursökningen genomfördes i Karlstads universitets biblioteksdatabaser 

och sökorden som användes var: barn, förskola, möbler, utveckling, motorik, 

säkerhet och hygien. 

 

Observationer genomfördes vid förskolor och hos en gymnastikgrupp för barn 

i förskoleålder. Enligt Kylén (2004) är observationer ett sätt att skaffa 

djupgående information i en fråga och det är en metod som ses som kvalitativ. 

I detta fall observeras barnens sätt att använda sig av befintliga leksaker och 

vad de har tillgång till när de leker samt för att få en uppfattning om hur de rör 

sig i sin miljö. Detta för att kunna finna problemområden i förskolemiljön och 

för att få en uppfattning om vilka mått produkten kräver.  

 

Torsdagen den 7 mars 2013 genomfördes ett studiebesök hos en 

gymnastikgrupp för att observera barnens beteende vid lek och rörelse. Barnen 

som deltog i gymnastikgruppen var mellan fyra och sex år gamla. Läraren var 

tillfrågad om besöket vid ett tidigare tillfälle och föräldrarna hade fått 

information om observationen.  

 

2.2.2 Intresseanalys 

Målet med intresseanalysen är att få en bild av vilka personer som kommer i 

kontakt med möbler som används av förskolebarn, samt vilka problem och 

behov de har. 

 

En analys av vilka personer som kommer i kontakt med möbler för 

förskolebarn och hur personerna påverkas av möblerna gjordes genom en 

litteraturstudie. Detta för att få en god grund till intervjuer. Sökningar gjordes 

vid Karlstads universitets biblioteksdatabaser och sökord som användes var: 

förskola, förskolelärare, föräldrar/förälder, möbler, barn, ergonomi och 

arbetsmiljö. 
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Två stycken parintervjuer med förskolelärare som arbetar med barn i 

målgruppen ett till sex år gjordes. Frågorna utformas med hjälp av information 

från litteraturstudien. Intervjuerna spelades in med tillåtelse från de tillfrågade 

personerna. Intervjuerna var på lärarnas arbetsplats och tog ungefär 30 minuter 

per person.  

  

Det finns olika sätt att genomföra en intervju. Intervjuerna kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade. De strukturerade intervjuerna kan ofta 

hållas kortare än de ostrukturerade som har en tendens att ta längre tid 

eftersom intervjuobjektet inte är lika styrt. Intervjuerna kan även genomföras 

med olika många deltagare, det kan vara parintervjuer med två deltagare, det 

kan vara gruppintervjuer där en person intervjuar flera. Intervjuer kan även 

genomföras genom en panelintervju där flera personer intervjuar en enskild. 

Vid start av en intervju används en impuls, en fråga eller ett påstående som 

intervjun bygger på (Kylén, 2004).  

 

Parintervju. 

Impulsen, problemformuleringen och intervjuguiden för intervjuunderlaget tas 

fram genom litteraturstudien. 

 

Impuls: Smittspridning på förskolor kan undvikas genom att ha goda rutiner 

för bland annat städning och handhygien (Socialstyrelsen, 2009). 

Problem: Hur kan möblers utformning och material underlätta hygienarbetet? 

Intervjuguide: 

- Hur ofta tvättar ni leksaker och möbler som barn kommer i kontakt med? 

- Hur går rengöringsprocessen till? 

- Finns det vissa material ni anser är svårare eller mer tidskrävande att 

rengöra? 

  - Spelar ytan stor roll för er i ert rengöringsarbete? 

- Skulle ni desinfektera oftare om det gick snabbare att utföra? 
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Ytterligare intervjuer gjordes för att få förskolelärares syn av vad bra leksaker 

och möbler för målgruppen är. Här användes uppdragsgivarens inledande 

impuls och problemformulering. 

 

Parintervju 

Impuls: Barnen kan inte själva få upptäcka sin omgivning då den fysiska 

miljön kan vara farlig (Eriksson Bergström, 2013) 

Problem: Hur ska en möbel se ut för att du skall känna dig trygg med att 

barnen får leka med den utan att riskera att skada sig? 

Intervjuguide: 

- Var brukar barnen leka och med vad leker de? 

- Är det stor skillnad på vad som intresserar de yngre och äldre barnen? 

 

2.2.3 Benchmarking 

En analys av hur konkurrensen inom området ser ut görs genom att undersöka 

befintliga möbler som är anpassade för barn. Detta för att få mer information 

om möblerna och dess funktioner. Det är viktigt vid tillverkning av en produkt 

att ha information om hur konkurrenterna har tillverkat sina produkter, för att 

kunna förbättra egenskaperna på den produkt som skall skapas/utvecklas 

(Österlin, 2007) och för att få en grund till fortsatt arbetsgång. En sökning på 

sökmotorn Google gjordes med sökorden: Barnmöbler, lekmöbler och möbler 

förskola. 

 

2.2.4 Hållbar utveckling 

Vid tillverkning av prototyper som skall användas för fortsatt tillverkning är 

det viktigt att ha kunskap om miljö och hållbar utveckling (Persson & Persson, 

2015), detta har införskaffats genom en litteraturstudie. Sökningen har 

genomförts i Karlstads universitets biblioteksdatabaser och sökorden var: 

möbler, tillverkning, hållbar utveckling och miljö.  

 

2.2.5 Formanalys 

En analys av möbler som används av barn genomfördes för att få inspiration 

och kunskap om form och funktion. Detta genom observationer på förskolor 
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och öppna förskolor. Även sökningar på www.google.com med orden: 

barnmöbler, möbler, förskola och lekmöbler.  

 

2.3 Produkt och kravspecifikation 

Utifrån den information som framkommer under researchfasen kan en tydligare 

specificering av vilken typ av produkt som ska utvecklas utformas. 

Produktspecifikationen utformas och uppdateras under konstruktionsprocessen efter 

att kunskaperna om den produkt man utvecklar ökar. Vanligaste sättet är att upprätta 

en checklista med egenskaper som önskas (Johannesson et al. 2004).  

 

Förstudien ska utmynna i en kravspecifikation där det fastställs vad produkten ska 

uträtta.  När förstudien genomförs framkommer information om vad som krävs av en 

produkt som ska användas av målgruppen förskolebarn i förskolemiljö och den 

informationen sammanställs till en kravspecifikation.  Kravspecifikationen är ett 

levande dokument som kompletteras och detaljeras efter hand (Johannesson et al. 

2004). Kravspecifikationen lämnades till uppdragsgivaren för ett godkännande.  

 

2.4 Konceptgenerering      

Konceptgenereringen bygger på flera dellösningar som sedan sätts ihop och utvecklas 

till en eller flera totallösningar (Johannesson et al. 2004). 

2.4.1 Idégenerering 

Idégenerering genomfördes vid olika tillfällen och med hjälp av flera metoder 

och personer. Övningarna gjordes med personer som tidigare är bekanta med 

idégenerering som fenomen och personer som aldrig gjort idégenereringar 

tidigare men ändå hade önskvärda egenskaper för att ingå i gruppen. Dessa 

egenskaper var bland annat; kreativitet, nytänkande och kunskaper inom bygg 

och konstruktion. Metoderna som användes var slumpordsassocation, negativ 

idégenerering samt hjärnpoolen. Syftet med idégenerering är att få fram ett 

antal idéer som ska kunna vidareutvecklas och förfinas till ett slutgiltigt 

koncept. Till grund för idégenereringen står problemformuleringen för att 

idéerna skall vara så öppna som möjligt.  
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Slumpordsassociation är en metod som går ut på att gruppen bygger en 

ordkedja där nästa ord skall vara associerat till det föregående. Alla ord skrivs 

ner under övningen som pågår i ca fem minuter. Denna övning är bra att starta 

en idégenerering med eftersom den hjälper deltagarna att komma igång med 

sitt kreativa tänkande. Efter att övningen är slutförd presenteras 

frågeställningen för deltagarna och orden kan användas för att producera idéer 

(Michanek & Breiler, 2007). 

       

Vid negativ idégenerering vänder man på frågeställningen för att ta fram en 

produkt som är en total motsats av vad som ska utvecklas. När den sämsta 

tänkbara produkten framkommer så vänder man på dess egenskaper så att man 

får en positiv produkt istället. Detta är en bra metod eftersom det för många är 

enklare att producera negativa idéer än positiva (Michanek & Breiler, 2007). 

 

Hjärnpoolen är en bra metod för att få ganska genomarbetade och konkreta 

idéer. Övningen genomförs genom att deltagarna sitter runt ett bord och med 

en hög tomma papper och några pennor framför sig. Sedan skall deltagarna 

börja skissa och beskriva idéer. När de är klara lägger man idéerna på hög i 

mitten av bordet. Sedan väljer deltagarna om de vill skissa på en ny idé eller 

om de vill vidareutveckla någon av de andra idéerna som ligger i hjärnpoolen 

(Michanek & Breiler, 2007).    

 

2.4.2 Sammanställning av idéer 

Efter idégenereringarna gjordes en snabb sortering av idéskisserna, för att 

minska antalet idéer att utvärdera.  

 

2.4.3 Idéutvärdering 

Idéerna från de kreativa övningarna ska utvärderas. Detta görs av samtliga 

deltagare från övningarna. I detta projekt används metoden ”Tre Prickar”, en 

metod som går ut på att deltagarna i bedömningen får ett antal klistermärken i 

form av prickar i tre olika färger som de sedan får använda för att utvärdera de 

olika idéerna. De tre färgerna representerar olika kriterier som är viktiga för 

produkten (Michanek & Breiler, 2007). 
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De kriterier som används är: 

o Realistisk 

o Innovativ 

o Säker 

 

Kriterierna används för att slutprodukten ska uppfylla målsättningen som 

beskrivs i avsnitt 1.4. 

 

Utifrån de idéer som framkommer så skapas det ett antal olika koncept. Denna 

process kan genomföras på flera olika sätt, till detta projekt görs enkla skisser med 

beskrivningar. Syftet är inte att producera vackra bilder utan att ge en överblick av 

resultatet från idégenereringen. 

2.5 Konceptval 

Konceptgenereringen finns det flera antal koncept som ska utvärderas. En utvärdering 

av dessa görs för att bestämma kvalitén hos koncepten utifrån kravspecifikationen, 

detta kan göras genom matriser (Johannesson et al. 2004).  

 

2.5.1 Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz är en metod som går ut på att man för 

in koncepten vågrätt och kriterierna lodrätt i en matris. Sedan undersöks om 

koncepten uppfyller kraven eller inte. Svaret på detta fylls i matrisen. Om mer 

information behövs eller om någonting är oklart fylls detta i för att minska 

risken för förhastade slutsatser. Kriterierna som används är baserade på 

kravspecifikationen (Johannesson et al. 2004). 

 

 2.5.2 Beslutsmatris 

De kvarvarande koncepten behöver utvärderas och beslut om det koncept som 

har bäst förutsättningar tas. Detta kan göras genom en matris. I en relativ 

beslutsmatris enligt Pugh jämförs de tre kvarvarande lösningsalternativen med 

ett referensalternativ. För att göra det lättare att förstå kan det vara bra att 

använda ett referensalternativ som man känner väl till, till exempel en 

befintlig lösning (Johannesson et al. 2004). 
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Resultatet av jämförelsen (bättre, sämre eller likvärdig), skrivs som +, -, 0 och 

förs in i matrisen. När alla lösningsalternativ behandlats summeras resultatet 

och de olika alternativen rangordnas. Utifrån rangordningen tas ett beslut om 

vidareutveckling (Johannesson, et al. 2004). 

 

2.6 Konstruktion 

Det valda konceptet skall utvecklas till en slutgiltig produkt som uppfyller 

kravspecifikationen. Tester för utvärdering och funktion genomförs. I 

konstruktionsfasen ingår modellbygge för tester, CAD-modellering, materialval, 

tillverkningsmetod och en slutgiltig prototyp (Johannesson et al. 2004).  

2.6.1 Skiss 

Konceptet vidareutvecklas genom en enkel skiss, för att sedan modelleras i   

3D-miljö. 

2.6.2 3-D modellering 

Skissen utvecklas i 3D-miljö med hjälp av programmet ProEngineer V5. 

Modelleringen gjordes genom att ett två-dimensionellt tvärsnitt av figuren 

extruderades till önskad slutgiltig bredd. Sedan används verktyget ”Chamfer 

edge” för att runda av alla kanter. 

2.6.3 Funktionsprototyp 

En enklare fullskalig modell byggs för att kunna testa storlek, form och 

funktion. Då möbeln skall kunna användas tillsammans med flera lika möbler 

så tillverkas två stycken. Modellen används i ett test för att kunna observera 

storleken och lekbarheten, detta för att kunna utvärdera och vidareutveckla 

produkten. Fysiska prototyper ger en känsla för användningsområdet och idéer 

vidareutvecklas lättare (Johannesson et al. 2004). 

2.6.4 Modellprototyp 

En fysisk modell tillverkas i en mindre skala för att kunna visas upp för 

intresserade samt vid utställning. 

 

2.6.5 Användartest 

Test av möbeln görs för att analysera om barnen använder möbeln i sin lek 

och hur den inspirerar dem till lek. Majoriteten av barnen har inte varit i den 
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miljö som möbeln befinner sig i, så för dem är alla leksaker och möbler nya. 

Valet av lek beror då inte på att möbeln som testas är ny.  

Möbeln inte behöver vara roligare än någon annan men den skall kunna 

användas på flera olika sätt utan att styra vilken lek barnen väljer samt att den 

inte skall vara farlig. Under testet iakttas även geometrin och materialval. 

Test genomfördes med fem stycken medhjälpare. Liam (5 år), Wilmer, (4 år), 

Malte (3 år), Alvin (2 år) och Melker (1 år), deras längd är mellan 800 mm 

och 1200 mm. Testet genomförs i författarens hem och barnen känner 

varandra sedan tidigare. Föräldrarna har lämnat samtycke till fotografering.  

2.6.6 Materialval 

Materialvalet är starkt kopplat till både produktens geometriska utformning 

och tillverkningsprocess (Johannesson et al. 2004). Vid val av material är det i 

första hand tre faktorer man behöver ta hänsyn till. Dessa faktorer är;  

o Vilka egenskaper skall materialet ha?  

o Går det att tillverka önskad geometri med materialet? 

o  Är materialvalet ekonomiskt och tidsmässig försvarbart? (Österlin, 

2007).  

Materialet skall även hålla för användarens behov.  

 

2.7 Avslutningsfas 

Som avslutning av projektet skall en presentation för uppdragsgivaren hållas där en 

beskrivning av arbetsgången samt resultatet redovisads. 

I avslutningsfasen skall även en utställning och en slutpresentation inför en designjury 

genomföras. Examinationen av ”Examensarbete för Högskoleingenjör inom 

innovationsteknik och design” (MSGC12) sker även genom inlämning av skriftlig 

rapport. 

 

En examensutställning i hus 21 på Karlstads universitet skall genomföras där arbetet 

presenteras för allmänheten samt sakkunniga. 
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3 Resultat 

Kapitlet kommer att behandla resultatet av alla projektdelar och ett slutgiltigt koncept 

kommer att presenteras. 

 

3.1 Projektplanering 

Projektplanen består av bakgrund, syfte och mål samt beskriver kort hur projektet 

skall genomföras. Projektplanen i sin helhet med tidplan och riskanalys återfinns i 

bilaga två. 

 

3.1.1 WBS 

Ger en tydlig bild av ordningen projektet skall genomföras. WBS återfinns i 

sin helhet i bilaga 3. 

 

3.1.2 GANTT 

Man kan se på GANTT-schemat i bilaga 4 att rapporten är planerad att skrivas 

parallellt under projektets gång.    

 

3.2 Förstudie 

I förstudien definierades problemet och uppgiften, för att tydliggöra vad som skulle 

göras och vilken typ av information som behövdes tas fram. Detta resulterade i en 

problemformulering som kan ses i avsnitt 1.2. 

 

Förstudien består av litteraturstudier, intervjustudier samt observationsstudier.  

 

3.2.1 Brukaranalys  

Barns motoriska beteende påverkas av flera olika faktorer som till exempel 

motivation, trötthet, kroppens storlek och tyngd. Det motoriska beteendet 

förändras över tid och barnet utvecklas motoriskt. Motoriken delas upp i 

grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är färdigheter i större muskler och 

kräver inte någon större precision, ett exempel är att hoppa. Finmotorik kräver 

större precision och kan handla om att rita eller pärla (Sigmundsson & 

Pedersen 2004).  
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Ett barn som är två år skall kunna gå, springa, sparka på en boll och kasta en 

boll. Fånga bollen med händerna är svårt, barnet skall kunna hoppa men dock 

med vissa svårigheter och att hoppet blir lite konstigt. En tvååring kan klättra 

men har fortfarande ganska dålig balans (kan stå på ett ben en mycket kort 

stund). En treåring kan hoppa och gå upp och ner för trappor med lätthet. 

Barnet kan stå på tå och hålla balansen. Ett barn som är fyra år kan hoppa 

hopprep. Barnet kan även stå på ett ben samtidigt som hen blundar (Hansson 

2009).    

 

Många barn söker årligen akuten för olika skador, enligt en rapport från 

Socialstyrelsen (2011) angående skador hos barn i gruppen ett till tre år så 

vårdas 118/100 000 barn på sjukhus på grund av fallskador efter fall från 

möbel. I gruppen fyra till sex år så minskar riskerna med skador i samband 

med fall från möbel, 41/100 000 barns söker vård för detta. Vanligaste stället 

att skada sig på är inomhus i sin bostad, på tredje plats kommer förskolan. 

Vanligast är att olyckan sker i samband med lek. Sårskador, blåmärken samt 

frakturer är de vanligaste orsakerna till att barnen behöver vård.  

 

Det är inte bara leksakernas och möblernas utformning som barn kan skada sig 

på. Kemikalier påverkar barn mer än vuxna, detta på grund av att kroppsytan 

är mindre. Ftalater är ett samlingsnamn på en typ av kemikalie, exempel på 

olika ftalater är; DEHP, DIDP, DNOP, DINP, DBP och BBP. Stora mängder 

ftalater produceras varje år, ca 8,1 miljoner ton. Ftalater används för att göra 

material mjuka, vinylmaterial är ett sådant ämne. När en gravid kvinna blir 

påverkad av ftalater så kan det påverka hormonerna hos fostret. Hos nyfödda 

pojkar kan det innebära att testiklarna inte kommer ner till pungen, 

missbildning av urinrörets placering eller att cellerna liknar annan vävnad och 

att pojken i framtiden inte kan skaffa egna barn. Barnens hormoner blir även 

påverkade under deras livstid, barn blir ofta mer utsatta än vuxna då de slickar 

och smakar på sina leksaker och möbler. Ftalater har dock kort halveringstid i 

kroppen och försvinner relativt snabbt. Halveringstiden är ca 12 h, så vid 

förbättrad miljö försvinner det från kroppen (Smith & Lourie 2010). 

Kemikalieinspektionen (2013) skrev i sin rapport om barns miljö på förskolor 

att ftalater är den ämnesgrupp som har högst risk att skada ett och tvååringars 
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fortplantningssystem, de kan även ge astma och allergier. De skriver även att 

nivåerna av ftalater är ofta högre på förskolor än i hemmiljö. 

 

Eriksson och Bergström (2013) skriver att den fysiska miljön påverkar barn i 

förskoleålder i hög grad. Miljön som omger barnen ger dem en förväntning 

och styr deras handlande. Vid ett mer fritt utrymme så upptäcker och utvecklas 

barnet individuellt, barnet får förändra och skapa vilket är viktigt för att lära 

sig och utvecklas. Detta kan vara svårt för föräldrar och förskolelärare att 

stötta barnen med, då den fysiska miljön kan vara farlig och barnen kan inte 

lämnas för att själva få upptäcka (Eriksson & Bergström, 2013).  

Barn leker med det som finns i dess omgivning. Leksaker till barn riktar sig 

ofta till ett visst kön och vuxna har ofta en uppfattning om vad flickor 

respektive pojkar kan leka med. Pojkar har oftast fler leksaker än flickor och 

flickor får ofta mer leksaker som speglar hem och yrkeslivet. När det kommer 

till pussel eller konstruktionsleksaker får oftast pojkarna mer av detta än 

flickorna även om båda könen önskar sig detta i till exempel julklapp. Stora 

delar av de leksaker och möbler som finns på förskolan klassas som 

könsneutralt med detta är inte hela sanningen, ofta finns det delar eller rum på 

förskolan som är starkt anpassade för pojkar respektive flickor, “Bilrum”, 

”Köksrum”, “Legorum” “Dockvrå” och så vidare. Leksakerna styr då barnets 

sätt att leka och minskar friheten för “frilek”. Förskolan och skolan har en 

viktig roll i arbetet med genus och att motverka de traditionella könsrollerna. 

Det är viktigt att förse barnen med leksaker och redskap som gör det möjligt 

för barnen oavsett kön att leka och skapa egna uppfattningar inom områden 

som inte är förknippade med kön eller traditionella roller (Nelson & Svensson 

2005). Barn som får arbeta med kroppen mår bättre och fysisk aktivitet har en 

positiv inverkan på både inlärning och beteende i klassrummet. Möjligheten 

att i skolmiljö kunna utveckla sin fysiska förmåga ger många av barnen bättre 

koncentration och minne (Strong et al., 2005).  

         

Under 2011 var ca 500 000 barn mellan ett och fem år inskrivna i någon form 

av förskoleverksamhet (Skolverket, 2011b).  
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På observationen vid en öppen förskola sågs att de mindre barnen både dreglar 

och slickar på leksaker och inredning, många barn har en rinnande näsa. Vid 

fikastunden kladdar några av barnen och några tvättar inte händerna. Föräldrar 

och personal är med och torkar av ytor som blir synbart smutsiga.  De minsta 

försöker gå och klättra med mer eller mindre framgång, balansen är relativt 

dålig och de är i behov av stöd. Några ramlar och slår sig. De större barnen är 

mer oförsiktiga och leker hårdare med varandra. Några tappar lätt humöret och 

slänger saker utan att tänka sig för. Barnen leker med samma saker fast olika 

lekar och på olika sätt.  

Vid en observation hos en gymnastikgrupp var bland det första som 

uppmärksammades hur svårt det var för många av barnen att sitta stilla och 

koncentrera sig när det var samling. När barnen sedan får sätta igång och 

arbeta med kroppen syns en stor skillnad i utvecklingen och de motoriska 

färdigheterna. Enkla saker som att hoppa eller krypa krävde stor koncentration 

hos vissa barn medan andra gjorde det till synes utan ansträngning. När barnen 

sedan lekte i en hinderbana var det tänkt att de själva skulle komma på vad de 

skulle göra vid en viss station (en uppochnervänd bänk). En av ledarna råkade 

tipsa om att man kunde gå på tå över bänken. Detta resulterade i att alla barn 

härmade ledaren när de kom till den nämnda stationen och det dröjde till att en 

annan ledare bannlyste den visade aktiviteten som barnens kreativa lekar 

började visa sig.  

 

3.2.2 Intresseanalys 

Arbetsmiljön på förskolor skall vara anpassat så att det inte skadar 

arbetstagaren på något sätt. Ljudet skall vara anpassat så att arbetstagaren inte 

får hörselskada eller lindrigare besvär som trötthet, irritation och stress. 

Möbler skall vara anpassade så att personalen inte kan utsättas för fall, kläm 

eller annan skada. Personalen får inte utsättas för ämnen som kan vara 

skadliga för deras hälsa utan skyddsutrustning (Ericson & Gustafsson 2014). 

 

När man skall utforma en möbel som kan anses som hygienisk bör man tänka 

på följande; Ojämna, mjuka och absorberande ytor fångar upp smuts och 

damm som inte syns men som vid kontakt med andra ytor eller hud frigörs och 
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kan orsaka irritation eller obehag. Med tanke på att andelen barn med astma är 

relativt hög har man i Sverige avlägsnat heltäckningsmattor i skolmiljöer och 

ersatt dem med mer lättvättade alternativ (Day & Midbjer, 2007). Möbler och 

inredning som kan torkas av är att föredra framför möbler eller inredning av 

till exempel textilier, eftersom detta underlättar att städningen kan ske på ett 

korrekt sätt. Vid städning inomhus bör minsta möjliga damm spridning 

eftersträvas. Fuktiga städmetoder är effektiva metoder för att binda damm och 

ger relativt liten spridning av damm under städningen (Socialstyrelsen, 1996). 

 

Det finns flera olika typer av bakterier men vad som är gemensamt är att de 

kan överleva i extrema förhållanden, till exempel hetta och svår kyla. 

Bakterier är olika utformade för att kunna överleva, en del bakterier kan 

övergå till en form som kallas sporer, sporer kan överleva flera år i till 

exempel damm och är mycket tåliga mot kemiska medel. I optimala 

förhållanden kan bakterier föröka sig fort och smitta många (Danielsson, 

2002). 

 

Intervjuerna som genomfördes med personal på förskolor visade att 

personalen inte alltid följer de rutiner som finns för städning och rengöring av 

leksaker. Detta berodde främst på tidsbrist och att personalen hellre städar det 

som går snabbt och enkelt, än det som är mer tidskrävande. Även om dessa 

leksaker och möbler ofta är i större behov av rengöring. Det händer att barnen 

både kräks och kissar ner sig i samband med lek, vilket medför att det är stor 

fördel om möblerna går att tvätta av på ett lätt sätt. Personalen anser att det 

vore lämpligt med ytskikt som ej behöver avlägsnas från kudden/leksaken för 

rengöring, då dagens städning av dessa leksaker är bristfällig. Personalen 

tycker att de madrasser med gallonöverdrag som används idag är bra ur 

hygiensynpunkt då de är lätta att torka av och ej laddas med statisk elektricitet 

som andra avtorkningsbara material gör. 

 

En viktig sak som framkom under dessa intervjuer var att barn i olika åldrar 

ofta använder sig av samma leksaker men de leker på helt olika sätt med dem. 

Barn är också mycket fascinerade av nivåskillnader som de kan klättra upp 

och ned för, det är någonting som kan sysselsätta barn under lång tid. 
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Personalen tycker att det är viktigt att barnen får använda sin fantasi och inte 

behöva bli begränsade av form, färg eller risker för skador. De tycker även att 

det är bra att möblerna inte är anpassade för kön eller ålder utan att de skall 

vara attraktiva för alla barn på förskolan.  

 

“Barn i alla olika åldrar kan tillbringa långa stunder med 

att klättra upp och ner för saker. De yngsta klättrar på 

madrasser som är typ 5 cm tjocka” 

- Förskolelärare öppna förskolan 

 

Vid observationen på förskolorna sågs rutiner samt personalens agerande. 

Leksakerna tvättas två gånger per vecka med hjälp av tvättmaskin och 

torktumlare. Detta görs enligt riktlinjer från barnhälsovårdscentralen (BVC). 

Ytor sprayas med miljötvål eller såpa och torkas av. Tygöverdrag till möbler 

tvättas två gånger per månad då det är ett mer tidskrävande arbete än tvätt av 

mindre leksaker. Överdragen till kuddarna i grovmotorikrummet tvättas en 

gång per år eftersom de måste torkas mycket långsamt för att ej tappa formen.  

 

3.2.3 Benchmarking 

Genom en sökning på www.google.com hittades tillverkare av barnmöbler. 

Möbler anpassade för barn som skall användas i offentliga miljöer tillverkas 

av bland annat; Uniqa, Lekolar och AJ produkter. Dessa möbler är tillverkade 

i plywood, galon och ftalatfri PVC. Några av möblerna är i klassisk 

möbelform så som stolar och bord i storlek för barn. Några möbler är formade 

som båtar, bilar och hus. Det finns möbler i mjuka material som inte liknar en 

specifik sak. Företagen gör alla leksaker/möbler i olika former och varianter, 

de har alla möbler som liknar varandras. Några av möblerna var till färg och 

form stilrena och målade i vitt och svart, medan andra var färgglada och 

lekfulla.  

3.2.4 Hållbar utveckling 

Jorden och samhället påverkas av vad vi tillverkar och hur vi använder det 

samt vad som händer när produkten inte längre används. Vid konstruktion av 

en produkt är det viktigt att tänka på att minimera miljöpåverkan under hela 
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produktens livstid. Hur produkten tillverkas, vilka material som används och 

hur materialet fördelas vid nedbrytning är viktigt att tänka på. Vad produkten 

väger, vilket material den har, hur den är monterad och sammanfogad samt 

dess beräknade livslängd bör tas i beaktning vid konstruktion (Johannesson et 

al. 2004).  

 

Miljöproblemen beror mer på varukonsumtion, transporter och 

avfallshantering än utsläpp som tidigare var ett av de största problemen. 

Genom att varje produkt har en plan för hela dess livscykel så kan det gynna 

miljön. Produkterna bör vara tillverkade i material som kan brytas ned och 

återgå till naturen. Det är även en fördel om tillverkaren kan ta tillvara på 

tidigare använt material. Material som är förnyelsebara, naturliga och kommer 

från lokala tillverkare som leder till minskade transporter är att föredra 

(Persson & Persson 2015).  

 

3.2.5 Formanalys 

På öppna förskolan och förskolan som besöktes fanns många möbler och 

leksaker för inspiration. Både leksaker och möbler som gav idéer till en 

specifik lek samt leksaker och möbler som var neutrala, figur 2 och 3 visar ett 

urval av dessa leksaker och möbler.  
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Figur 2. Möbler på öppnaförskolan 

 

Figur 3. Möbler på öppnaförskolan 
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Många av möblerna som framkommer vid en sökning på sökmotorn Google 

riktar sig till ett visst kön eller till en viss lek. Vissa möbler är inspirerade av 

möbler för vuxna men i en mindre storlek. Det finns möbler som går att 

använda var för sig och som kan användas tillsammans. Det finns möbler i 

olika likfulla färger samt mer stilrena ”lugna” färger. Möbler finns i många 

olika former och storlekar. 

 

3.3 Produktspecifikation 

Produktspecifikationen resulterade i att den ursprungliga problemformuleringen 

(Vilket material skall man använda och hur skall man utforma säkra och hygieniska 

möbler för barn som skall vara attraktiva att använda i förskolemiljö) reviderades och 

fick sin nuvarande form. Detta gjorde att projektet fick en lite annan inriktning än vad 

ursprungligen var tänkt. Från början var tanken att konstruera en serie möbler som 

kunde sammanfogas till en större enhet, men produktspecifikationen gjorde så att 

uppdragsgivare och författaren kom överens om att fokusera på ett koncept vilket 

ledde till slutgiltig problemformulering (Hur kan en möbel som uppfyller barns behov 

av säkerhet och kreativitet i förskolemiljö utformas?) 

 

En avstämning med uppdragsgivaren hölls efter att förstudien var genomförd, med 

syfte att bekräfta att kriterierna som framkommit stämde överens med hennes 

visioner. Kriterierna bestämdes ifall de var begränsande eller funktionella och även 

om de var krav eller önskemål. De kriterier som var önskemål viktades för att 

rangordna dem efter relevans. Som huvudfunktion bestämdes: Medge säker och 

utvecklande lek för barn i förskolemiljö. Dokumentet delades upp i två olika delar, en 

för själva produkten och en för materialet som den skulle bestå av. Del 1 som 

innefattar kraven för produkten ses i tabell 1, del 2 som innefattar kraven för 

materialet kan ses i tabell 2. För materialvalet resulterade kravspecifikationen i att en 

mängd material som innehåller vissa ämnen kunde uteslutas i ett tidigt skede. 
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Tabell 1. Kravspecifikation 

Nr. Kriterium Beskrivning Begränsande/ 

Funktionellt 

Krav/ 

Önskemål 

Vikt 

1 Medge säker och utvecklande 

lek för barn i förskolemiljö. 

 F K  

2 Uppfylla kraven beskrivna 

Lagen om leksakers säkerhet 

(SFS 2011:579) 

 B K  

3 Hålla tillräckligt låg vikt för 

att barn skall kunna hantera 

den. 

 F Ö  

4 Underhållsvänlig med 

avseende på hygien. 

 F Ö  

5 Stapelbara.  F Ö  

6 Minimera intern och extern 

miljöpåverkan vid 

tillverkning 

 F Ö  

7 Ej påverka arbetsmiljö 

negativt 

Buller/ 

städning 

B Ö  

 

8 

 

Möjlighet att tillverka i 

närområdet 

  

B 

 

Ö 

 

9 Använda kända 

tillverkningsmetoder 

 B Ö  

10 Uttrycka Inspiration  F Ö  

11 Medge Säkerhet  F Ö  

12 Enkel eliminering  B Ö  

13 Motverka Fallskador  F Ö  
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Tabell 2. Kravspecifikation för material 

Nr Kriterium Krav/Önskemål Begränskande/Funktionellt 

1 Mindre än 0,1% DEHP K B 

2 Mindre än 0,1% DBP K B 

3 Mindre än 0,1% BBP K B 

4 Helt fritt från DINP K B 

5 Helt fritt från DIDP K B 

6 Helt fritt från DNOP K B 

7 Bitsäkert K B 

8 Minimera statisk elektricitet Ö B 

    

 

3.4 Konceptgenerering 

Fler olika lösningar framkommer genom olika idégenererings övningar och genom 

kravspecifikationen. Lösningarna sammankopplades och koncept utvecklades. 

3.4.1 Idégenerering 

Den första idégenereringen resulterade i ett antal idéer som kunde användas 

senare i projektet. Vid den idégenereringen deltog en grupp med en 

förskolelärare, en pappa till en treåring och en mamma till två barn på tre och 

fem år. Eftersom denna grupp var oerfaren av kreativa övningar inleddes 

sessionen med slumpordsassociation. När sedan problemformuleringen 

presenterades kom flera tankar och idéer om hur man skulle kunna konstruera 

en möbel för barn. När nästa metod presenterades uppstod viss förvirring men 

efter en kort förklaring och övertalning om att övningen skulle leda till något 

konstruktivt kunde gruppen sätta igång, och även där framkom idéer som 

kunde tas vidare.  
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Den andra idégenereringen genomfördes i en grupp av ingenjörsstudenter där 

idéer till flera olika projekt skulle tas fram under samma kväll. Därför 

behövdes inte någon specifik uppvärmningsövning. Med denna grupp 

användes metoden ”Hjärnpoolen” som resulterade i många idéer som var väl 

genomarbetade. Hur gruppen arbetade kan ses i figur 4. En genomgående 

trend var enkla geometrier med gemensamma mått. Koncept som framkom var 

bland annat; en hård och tjock matta som kan vikas, för att användas som 

möbel och/eller rumsavdelare, alla idéer togs vidare till sammanställning och 

utvärdering, figur 5 visar en av idéerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bilden visar hur gruppen arbetar med övningen hjärnpoolen 
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Figur 5. Exempel på idé från idégenereringen 

 

3.4.2 Sammanställning av idéer 

Inledande sorterades idéer som liknande varandra ihop, flera idéer var lika 

varandra i formen och andra till funktionen. Antalet idéer minskade vid denna 

sortering. Sedan gallrades de idéer som inte var en lösning på 

problemformuleringen bort. 

 

3.4.3 Idéutvärdering 

Alla deltagare utvärderar de idéer som framkommit. Ett 50 tal idéer 

utvärderades med hjälp av ”Tre prickar” och de idéer som fick tre prickar av 

deltagarna bedömdes då som realistiska, säkra och innovativa. Sex idéer 

uppfyllde dessa krav.  

 

3.5 Konceptval 

När idéerna utvärderades framkom sex stycken koncept som sedan fördes in i en 

elimineringsmatris som resulterade i att alla utom tre koncept eliminerades. 

Elimineringmatrisen kan ses i tabell 3. 
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  Tabell 3. Elimineringsmatris enligt Pahl och Bietz 
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1 - - + ? + - ? 

2 + - + - + + - 

3 + + + ? + + ? 

4 - + + ? ? + + 

5 + + + ? ? + + 

6 + + + ? + + ? 

  

Vidareutvecklingen av dessa koncept har skapats genom att laborera med olika former 

med grundidén som utgångspunkt. Tre koncept vidareutvecklades, koncept 3, koncept 

5 och koncept 6. Resterande koncept (1, 2 och 4) uppfyller inte kraven och 

eliminerades. 
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3.5.1 Koncept 3  

Visualisering: 

Koncept 3, där flera möbler kan användas tillsammans ses i figur 6. 

 

Figur 6. Koncept 3  

 

Beskrivning: 

Koncept 3 består av solider i olika former som kan läggas ihop som 

byggstenar. Formen medger att möbeln kan användas på många olika sätt och 

vid flera olika typer av lekar. 

 

Uppfyllda behov: 

Koncept 3 kan användas som koja, sittmöbel eller lekyta beroende på hur man 

placerar den.  

 

Problematik: 

Koncept 3 kan bli för tung för att barn skall kunna hantera den själva, men 

detta skulle kunna lösas genom att barnen samarbetar vid hantering av 

möbeln. 
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3.5.2 Koncept 5 

Visualisering: 

Koncept 5 som bygger på att användaren bygger sina egna möbler ses i figur 

7. 

 

Figur 7.  Koncept 5  

 

Beskrivning: 

Koncept 5 är ett tredimensionellt pussel med enkla geometrier som kan 

sammanfogas till större geometrier genom att de passar in i varandra. Kan 

monteras ihop till vadsomhelst och användas som möbler eller leksaker. 

 

Uppfyllda behov: 

Koncept 5 uppfyller behovet att barnen kan hantera dem själva och lösningen 

är tillräckligt flexibel för att användas till både lek och möbler. 

 

Problematik: 

Kan bli många delar som blir svåra att få ihop till en stabil konstruktion att 

sitta på eller leka med. 
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 3.5.3 Koncept 6 

Visualisering: 

Koncept 6 som är en styv matta som kan vikas till en möbel ses i figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Koncept 6  

 

Beskrivning: 

Koncept 6 är en platt matta som går att vika till olika vinklar för att ge olika 

nivåer att klättra på. De kan även ställas på högkant för att fungera som 

rumsavdelare och byggmaterial för kojor. 

 

Uppfyllda behov: 

Koncept 6 är en enkel lösning som tar liten plats när den inte används. Den 

kan även användas som rumsavdelare eller ljudabsorption när barnen inte 

leker med den. 

 

Problematik: 

Koncept 6 är inte en klassisk sittmöbel. Kan vara svårt för barn att resa den 

upp från liggande till stående. 
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3.5.4 Konceptutvärdering 

De tre koncepten fördes in i en beslutsmatris (tabell 4) och det koncept som 

valdes var det som ansågs ha störst potential att vidareutvecklas till en 

fungerande möbel. 

 

Tabell 4. Beslutsmatris enligt Pugh 

 
    

  Alternativ/Lösningar   

 Kriterium (Ref) 3 5 6 

 Underhållsvänlig 

Befintlig lösning med 

tygklädda kuddar 

  +  +   + 

 Enkel konstruktion   - 

  

 

-   - 

 Motverka fallskador   + 0  + 

 

Uppfylla kraven i §9 Lagen om 

leksakers säkerhet   0 0 0 

 Vikt som kan hanteras av barn   - 0    - 

 Barnanpassad   + 0    - 

 Inspirera till lek   +  +   + 

 Summa + 0   4 2 3 

 Summa - 0  2 1 3 

 Summa 0 7   1 4 1 

 Netto Summa 0  2 1 0 

 Rangordning     

 Vidareutveckling -  Ja  Nej  Nej 

 

Resultatet från beslutsmatrisen visades för uppdragsgivaren och diskuterades. 

Uppdragsgivaren fick en inblick i urvalsprocessen och en diskussion om för 

och nackdelar samt hur realistiska koncepten var togs.  
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I samråd med uppdragsgivaren utvecklades koncept 3, uppdragsgivaren 

upplevde konceptet som mer stationär och önskade en mer flexibel lösning. 

Två större delar som går att pussla ihop och går att använda från olika håll. 

Koncept 3 modifierades genom att runda ena sidan för att öka 

användningsområdet som leksak.  

 

3.6 Konstruktion 

Skiss, 3-D modell samt två prototyper tillverkas.  

3.6.1 Skiss 

Koncept 3 utvecklas efter modifiering tillsammans med uppdragsgivaren 

genom en enkel skiss. Måttsättningen görs främst genom antaganden efter 

platsobservationer samt genom information om medellängden hos barn i 

förskoleålder (Rikshandboken BHV 2012). Informationen om lämpliga mått 

på möbler till barn är bristfällig. Måtten valdes i förhållande till varandra för 

att få en konstruktion med lämpliga proportioner, för att flera möbler skall 

kunna staplas på varandra och för att barn i åldrarna 1-6 år skall kunna 

använda dem.  
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3.6.2 3D-Modell 

En modell i CAD görs för att få en tydligare bild av möbeln, modellen kan ses 

i figur 9 och en ritning i figur 10. 

 

 

Figur 9. Visar det slutgiltiga konceptet med två möbler tillsammans i 3D-modell 
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Figur 10. Ritning av slutgiltigt koncept 
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3.6.3 Funktionsprototyp 

En funktionsprototyp i som skall kunna användas vid tester tillverkades i 

plywood och omges av liggunderlag för att ge ett mjukare ytterskal. För ökad 

stabilitet fylldes prototypen med byggskum. Prototypen tillverkades i 

författarens hobbyrum, figur 11 visar bygget.  

Figur 11. Bygge av funktionsprototyp 

3.6.4 Modellprototyp 

En modell i skala 1:2 som användes som utställningsmaterial vid 

examensutställningen. Modellen ses i figur 12. 

  

Prototyptillverkningen skedde i ett arbetsrum i författarens hem. Genom att 

skära ett antal tunna skivor utav den valda geometrin och sedan limma ihop 

dessa till för att uppnå önskad tjocklek skapades prototypen. Det som 

huvudsakligen användes var ett allround-lim samt skivor av ett liggunderlag 

som skurits till rätt form. 
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Figur 12. Modellprototyp 

 

3.6.5 Användartest av funktionsprototyp 

Resultatet presenteras främst i bildform. Funktionsprototyp testades av fem 

stycken barn i ålder mellan 1 och 5 år. Leken varade i ca 90 minuter. Barnen 

lekte på olika sätt med den. Vissa lekar involverade båda delarna tillsammans, 

andra lekar med endast en del. Möblerna användes även tillsammans med 

andra leksaker.  

Det yngsta barnet använde den främst som stöd när han gick omkring. De 

äldre barnen använde den bland annat som rutschkana, den användes som 

”kök” och ”affär”, den klättrades på och den användes som ”sittmöbel”. De 

byggde en koja med hjälp av båda delarna. Hur leken kunde se ut ses i figur 13 

och 14.  
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Figur 13. Användartestet 

Möbelns ytterskal var mjukt vilket gjorde att de inte skadade sig på den, dock blev 

möbeln för tung för barnen för att kunna lyfta och stapla dem på varandra och de fick 

då be om hjälp av en vuxen. Storleken passade alla barnen bra. 

Efter leken så rengjordes möblerna med fuktad trasa, möbeln var lätt att torka av och 

all synlig smuts försvann.  
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Figur 14. Användartestet 

3.6.6 Materialval 

I detta projekt har det tagits hänsyn till materialets mekaniska egenskaper 

(krav på hållfasthet), fysikaliska egenskaper (densitet och pris). Efter testet 

med barnen så framkommer även att möbeln behöver vara lätt och mjuk. 

Materialet ska inte innehålla några ämnen som enligt Kemikalieinspektionen 

(2014) är olämpliga att ha i produkter för barn. Materialvalet genomförs 

genom att produktkataloger från olika tillverkare studerades och att kriterierna 

matades in i materialvalsprogrammet Granta CES Edupack. När kriterierna 

var inmatade gav programmet förslag på olika typer av material i en lista. 

Material valdes bort på grund av pris eller innehåll av olämpliga ämnen. 

Materialen som framkom i programmen jämfördes sedan med 

produktkatalogerna.  

 

Materialet valdes med hjälp av Granta CES Edupack. PLASTAZOTE valdes, 

ett material som uppfyller kraven som kan ses i kravspecifikationen. 

Materialet består av 100% polyeten helt utan tillsatser såsom mjukgörare eller 

ftalater. Det är temperaturbeständigt och tål väta. Materialet används ofta till 

förpackningar, liggunderlag eller möbler och går att forma till både enkla och 

komplexa former. 
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3.7 Avslutningsfas 

Som avslutning av projektet gjordes en presentation för uppdragsgivaren där en 

beskrivning av arbetsgången samt resultatet redovisades. Dokumentation innehållande 

ritningar och information om de olika lämpliga materialen överlämnades. 

I avslutningsfasen genomfördes även en utställning och en slutpresentation inför en 

designjury som bedömde arbetet. Examinationen av ”Examensarbete för 

Högskoleingenjör inom innovationsteknik och design” (MSGC12) sker även genom 

inlämning av skriftlig rapport. 

 

En examensutställning ägde rum i hus 21 på Karlstads universitet och var öppen för 

allmänheten och en designjury bestående av sakkunniga som bedömde det utförda 

arbetet. 
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4    Diskussion 

Konceptet för lekmöbeln bygger på att: 

• Barn inte skall skada sig på den. 

• Barn skall kunna leka med den utan hjälp av vuxen. 

• Barn skall kunna leka med den på olika sätt, där barnets fantasi 

styr. 

• Möbeln skall vara lätt att rengöra. 

 

Dessa punkter kommer här att diskuteras. 

 

Barn hoppar, springer och leker impulsivt utan att tänka på att dem kan skada sig. 

Många av de barn som idag söker akutsjukvården har varit med om ett fall. 

Lekmöbeln är mjuk och inte större än att ett barn som kan klättra upp på den själv, 

slår sig inte heller när barnet ramlar ner.  De små barnen som kan skadas av ett fall 

från den, kan inte heller klättra upp på den. Något som är negativt med funktionstestet 

är att det inte gjordes med en möbel i tänkt material samt att observationer bör göras 

under en längre tid för att identifiera och eliminera fler eventuella säkerhetsbrister. I 

förstudien kan man se att vuxna inte vågar lämna barnen i leken om möblerna ser 

farliga ut. 

 

För att barnen skall kunna använda möbeln när de vill och på det sätt de vill så krävs 

det att de kan använda den själva. Lekmöbeln är lätt att vända och vrida, de större 

barnen kan även lyfta den för att placera lekmöbeln på ett annat sätt eller bygga ihop 

flera delar. I testet så hade barnen svårt att lyfta lekmöbeln då den var tung, i 

materialvalet efteråt valdes ett material som var betydligt lättare.  

 

Lekmöbeln kunde användas om alla barn oavsett ålder, man kunde vid testet se att de 

mindre barnen använde den i sin egen figur medan de äldre barnen tog hjälp av andra 

leksaker i leken. Barnen lekte på många olika sätt och kom själva med idéer om hur 

lekmöbeln kunde användas. Lekmöbeln bjöd in till kreativitet och lek.  

 

Materialet som valdes till Lekmöbeln har en slät och plastig yta. Vid intervjuer med 

förskolelärare så var de samstämmiga i frågan om rengöring, att det skulle gå snabbt 
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och vara lätt. De föreslog själva att material i galon är bra, då de kan tvättas med våt 

trasa och rengöras med sprit. Man kan även se att sjukhus byter ut sina möbler till 

lättavtorkningsbara material (Roslyng 2015).   

 

Syftet med arbetet var att frambringa ett koncept för en möbel som skall vara säker 

för barn att använda samt att den ska uppmuntra barnen att själva välja 

användningsområde.   

 

Resultatet blev en möbel som barn leker med på det sätt som passar dem för stunden 

och kan lätt anpassas för en ny lek. Vid testning av Lekmöbeln kunde man se att den 

används vid olika lekar, som både möbel och som leksak. Barn i olika åldrar kan leka 

med den utifrån kognitiva och fysiska förutsättningar. Möbeln är mjuk vilket gör att 

barnen inte skadar sig på den. Lekmöbeln är för hög för att de minsta barnen ska 

kunna klättra upp och då ramla ner, samtidigt är den så låg att den inte faller över och 

täcker ett barn. Lekmöbeln har stora släta ytor vilket gör att den är lätt att torka av.  

 

Prototypen är inte tillverkad i tänkt material, då den tillverkningen skulle bli för dyr 

att genomföra vid detta projektarbete.  
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5    Slutsats 

Slutprodukten är utformad efter uppdragsgivarens önskemål och anpassad efter regler 

och riktlinjer som krävs vid tillverkning av möbler som skall användas av barn. 

Lekmöbeln är en möbel som kan användas på förskolor för att barn skall kunna leka 

på ett sätt som verkar stimulera deras fantasi och självständighet. Enligt den teori som 

konceptet bygger på så är det viktigt att barnen kan flytta och använda möbeln själva 

för att använda sin egen fantasi. Det tänkta materialet är skonsamt och säkert för att 

användas av barn. Lekmöbeln är i ett material som är avtorkningsbart och den har en 

form som gör den lätt att tvätta. Den är anpassad för att på ett lätt sätt kunna hållas ren 

och den skall vara säker för barnen att leka med. Lekmöbeln kan användas i en del 

eller med flera delar. 

 

För att utveckla konceptet till en produkt så rekommenderas följande: 

• Tester av prototypen i tänkt material för att bekräfta hållfastighet och funktion. 

• Utvärdering och eventuell konstruktions ändring. 

• Undersöka hur stor efterfrågan är för beslut om lämplig tillverkningsmetod. 
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Bilaga 1 Projektbeskrivning   
Rickard Broström Karlstad Universitet 2013-04-25  

Projektbeskrivning Pusselmöbler för barn  

Projektet utförs självständigt i samarbete med Ludmila Kompaniets som är en 

innovatör med stöd från Almi företagspartner. Ludmila har arbetat inom 

barnomsorgen i flera länder och har upptäckt att barn begränsas av att lärare och 

andra vuxna säger nej när barnen vill leka kring och klättra på möbler. Hon har en idé 

om en möbel som skall möjliggöra för barn i förskoleåldern att leka och utvecklas på 

ett självständigt sätt. Möbeln skall även inspirera till kreativa lekar som hjälper barnen 

att utveckla sin motorik genom att man kan bygga med dem och använda dem till 

olika typer av lekar på ett fritt sätt.  

Mitt projekt handlar om att hjälpa Ludmila Kompaniets att utveckla möbeln, formge 

den och välja material så att den blir säker och hygienisk.  

Problemformuleringen lyder:  

Vilket material skall man använda och hur ska man utforma säkra och 

hygieniska möbler för barn som skall vara attraktiva att använda i 

förskolemiljö?  

Målsättningen med projektet är att med hjälp av vetenskapliga belägg kunna utveckla 

en produkt så långt att det är möjligt att tillverka en prototyp. Lösningen skall vara 

möjlig att tillverka med hjälp av kända metoder och material. Möbeln skall kunna 

användas utav barn i förskoleåldern utan hjälp av förskolelärare eller andra vuxna.  

Arbetet skall följa produktutvecklingsprocessen och utförs i de olika faserna som 

beskrivs i Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design 

(Johannesson et al. 2004). Arbetet avstäms med uppdragsgivare och handledare under 

projektets gång.  

Rickard Broström  

Innovation och designingenjörsprogrammet  



 

 
 

Bilaga 2 Projektplanering  

Projektplanering Examensarbete 

Bakgrund och syfte  

Projektet genomförs som Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design. Projektet utförs enskilt och skall genomföras enligt 

produktutvecklingsprocessen som beskrivs i Produktutveckling – effektiva metoder 

för konstruktion och design (Johannesson et al. 2004). Uppdragsgivaren är Ludmila 

Kompaniets, en konstnär från Karlstad som håller på att starta ett företag. Det 

uppdragsgivaren vill ha hjälp med är att utveckla en idé om att skapa pusselmöbler för 

barn som skall vara speciellt anpassade för barnens behov. Möbeln skall även 

inspirera till kreativa lekar som hjälper barnen att utveckla sin motorik.  

Syftet med projektet är att få en utökad kunskap i att driva ett designprojekt. Syftet är 

även att ta fram ett koncept som kan hjälpa Ludmila Kompaniets att komma i gång 

med sitt företag och ha en produkt som kan hjälpa att stimulera barns motoriska 

utveckling på ett kreativt sätt.  

Mål  

Ta fram ett koncept som är säkert och uppfyller gällande krav för produkten. Ta fram 

en koncept som uppfyller uppdragsgivarens önskemål. Hjälpa barn att leka och 

utvecklas på ett självständigt sätt. Projektet beräknas omfatta 600h och skall vara 

avslutat vid kursen slut.  

Organisation  

Rickard Broström Tel: xxx-xxxxxxx E-post: xxx.xxx@xxx.xx Adress: xx xx, 

xxxxx xxxxxx  

Uppdragsgivare  

Ludmila Komaniets Tel: xxx-xxxxxxx E-post: xxx@xxx.xx Adress: xxx xx, xxxxx  

 



 

 
 

Examinator KAU:  

Leo de Vin Tel: xxx-xxxxxxx E-post: xxx.xxx@xxx.xx Adress: KARLSTADS 

UNIVERSITET 65188 Karlstad  

Handledare KAU:  

Monica Jakobsson Tel: xxx-xxxxxxx Epost: xxx.xxx@xx.se Adress: 

KARLSTADS UNIVERSITET 651 88 Karlstad  

Handledarens roll i projektet är att hjälpa och stötta vid eventuella frågor eller 

problem.  

Projektmodell  

Projektet har delats in olika arbetspaket som skall underlätta planeringen och 

uppdelningen av arbetet i de olika delprojekten som finns hos uppdragsgivaren. Det 

finns även vissa grindhål i projektet, till exempel godkännande av kravspecifikation 

som skall passeras för att projektet skall kunna fortgå.  

Tidsplanering  

För att kunna få en överblick av projektet har en grov tidsplan genomförts, detta för 

att i ett tidigt skede kunna ha koll på projektet. Men denna tidsplan är ej slutgiltig 

eftersom fördelningen av projektet inte är helt klar.  

Riskbedömning  

Det allvarligaste som har identifierats som risk är att projektet inte blir klart i tid och 

de flesta orsaker till detta kan undvikas genom att att planera och arbeta med projektet 

kontinuerligt. En annan risk är att produkten inte uppfyller de krav och förväntningar 

som ställs och detta kan undvikas genom kontinuerlig kommunikation och grundlig 

research.  

Dokumenthantering  

Kontinuerlig säkerhetskopiering av alla dokument skall ske både till externa 

lagringsmedier och på its-learning så att arbetet kan fortgå vid eventuell datorkrasch 

eller uppkopplingsproblem. 



 

 
 

 

Bilaga 3 WBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 GANTT – schema 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Bilaga 5 Materialegenskaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


