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Sammanfattning 
Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta 

utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra 

arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller 

ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och 

utomhusvistelse för att må bra.  

 
Varför har vi då ingen plats där man kan gå ut och arbeta med 

kontorsarbete? I detta projekt har jag tillsammans med Frida Pettersson, 

designstudent på Beckmans designskola (Beckmans 2018) utvecklat och 

tagit fram en stol som är anpassad för kontorsarbete utomhus, se figur 1. 

Kontorsstolen är bred och robust med ett flexibelt och vridbart bord som 

är fäst på sidan av stolen. Stolen är vridbar och skyddar dig och din dator 

från ovälkommet solljus, väder och vind. Den ger även en form av 

avskärmning.  

 

Allt började med att vi tillsammans gjorde en sommarkurs på 7,5 

högskolepoäng där vi tog fram ett koncept på ett utomhuskontor. 

Konceptet var mer som en designidé och vi tillsammans med vår 

handledare såg stor potential att fördjupa detta designkoncept. Vi har 

undersökt konstruktion och produktion för att anpassa denna stol för 

offentlig utomhusmiljö. Möbeln har genomgått en ny formgivning genom 

en designprocess enligt Österlin (2011) med research, syntes av lösningar, 

utvärdering och konceptutveckling. Vi har även under detta projekt 

identifierat tänkbar kund för vår utomhuskontorsstol och tagit fram en 

färdig prototyp i skala 1:1. 

 

Med vår lösning på utomhuskontor får människan möjligheten att 

tillbringa en del av, eller hela arbetsdagar utomhus, vilket är en mer 

naturlig miljö för människan. Det gör att man får naturupplevelser, frisk 

luft och solljus som i sin tur ger D-vitamin under den varmare delen av 

året. Det kan även ge möjlighet att kombinera jobb med fritid på ett 

flexibelt sätt. Genom att få möjlighet att arbeta utomhus kan man öka 

människans välbefinnande och kreativitet och minska stillasittande och 

stress. Vi tror att samhället i stort kan ha nytta av vår lösning. Att placera 

ett utomhuskontor på en kontorsbyggnads innergård eller i en 

kommunägd park ger gladare anställda och friskare invånare. Vår lösning 

är robust, relativ enkel och billig att producera, även så installera och 

kräver minimalt med underhåll. Den integrerar såväl ekonomisk- social- 

som ekologisk hållbarhet. 

 

 
Figur 1, Pressbild för vår utomhuskontorsstol 

 
Nyckelord: Utomhuskontor, utekontor, miljöpsykologi, utomhuspedagogik, folkhälsa, 

landskapsarkitektur, utomhusmöbel, produktdesign, småskalig produktion, innovation, 

hållbart samhälle, social hållbarhet, hållbar samhällsrelevans, offentlig utomhusmiljö 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Under sommaren 2017 genomförde jag ett sommarprojekt på 7,5 

högskolepoäng tillsammans med min syster Frida. Hon är formstudent 

och jag industridesignstudent och vi var båda på väg in i vårt tredje och 

sista år på respektive utbildning. Vi kände att det var på tiden att vi 

testade att göra ett designprojekt tillsammans och hittade en lösning där 

vi kunde driva ett designprojekt under sommaren. Vi arbetade mestadels 

helt självständigt, utifrån en brief vi själva tagit fram. Vi har båda två 

intresse för det offentliga rummet och strävar efter att få arbeta med det 

efter examen.  

 

Vår bakgrund och hela vår idé till examensarbetet grundar sig i det arbete 

vi genomförde under den kursen då vi tog fram ett koncept på ett 

utomhuskontor. Vi gjorde en designprocess enligt Österlin (2011) där 

research, syntes av lösningar, utvärdering och konceptutveckling ingick. Vi 

utgick då från en plats i Gävle och hämtade all vår inspiration därifrån. 

Platsen heter Regementsparken och har en vacker och inspirerande natur. 

Vi såg även den platsen som lämplig att placera ett utomhuskontor på, då 

den ligger intill Högskolan i Gävle och även flera kontorskomplex, bland 

annat Teknikparken i Gävle. Vi gjorde intervjuer och även en enkät där vi 

frågade människor kring deras upplevelse av att arbeta ute i naturen med 

exempelvis en filt, vid en bänk eller i en solstol. Utifrån svaren kunde vi 

skapa en behovsanalys (en analys som kartlägger behov) och sedan skapa 

en funktionsanalys som svarade upp till behoven i behovsanalysen. Vi 

genomgick flera skissfaser och gjorde snabba mock-ups i 3D. En mock-up 

är ett förstadium till en prototyp. Där upptäckte vi bland annat att för att 

kunna se en datorskärm i solsken, måste man skydda både människan och 

skärmen från solljus. Vi trodde att det skulle räcka att göra en box eller en 

skärm runt datorn. Efter att vi testat detta ute i solen kom vi fram till att 

problemet kvarstår genom att datoranvändaren reflekteras in i skärmen. 

 

Med idégenereringen klar kunde vi sedan utvärdera arbetet och komma 

fram till ett slutkoncept. Slutkonceptet bestod då av en sittmöbel, se figur 

2 och 3, och ett ståkontor eller utomhusklassrum, se figur 4 på nästa sida. 

Vi hade tagit tillvara på de behov som vi fått fram under intervjuer och 

enkätsvar. Behoven som vi identifierade var väderskydd - framför allt 

solskydd, möjlighet att arbeta ostört, ljuddämpande och utan alltför 

mycket insyn från andra besökare. Även möjligheten att kunna välja om 

man vill arbeta enskilt eller i grupp, om man vill sitta eller stå, att erbjuda 

avlastning och el. 

 

 
 Figur 2, Miljöbild på vår utomhuskontorsstol under sommarprojektet 
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Idén fick uppmärksamhet och vi kände att det fanns mer att utforska och 

såg mer potential kring idén om utomhuskontoret. Vårt examensjobba 

kom därför att bli en vidareutveckling av detta påbörjade arbete med ett 

utomhuskontor.  

 

 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, 3D-renderingar ståkontoret eller utomhusklassrummet under 

sommarprojektet 

Figur 3, 3D-renderingar av sittmöbeln under 

sommarprojektet 
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1.2 Problem 

Idag tillbringar människan stora delar av dagen inomhus framför en dator 

eller ett skrivbord och går miste om de hälsoeffekter en utomhusvistelse 

har. Vi har allt mer av skrivbordet och pappersarbetet i bärbar dator vilket 

gör att vi med lätthet kan bära med oss vårt arbete och vara mer flexibla 

med vart vi arbetar. Varför finns då ingen plats framtagen för att på ett 

bra sätt arbeta med sina kontorsuppgifter utomhus? Svenska 

kontorsforskare hävdar även att arbeta utomhus är en ny trend. I en 

artikel hos ShortCut beskriver man de positiva effekterna av en 

utomhusvistelse och uppmanar kontorsarbetaren att ta med sig sitt jobb 

ut i naturen (Shortcut, 2018). Men det finns ingen diskussion kring 

problematiken med att sätta sig ute och jobba i de möbler som idag finns i 

parkmiljöer. 

 

Idag har vi allt från lek- och badplatser till utomhusgym och utomhusbio, 

men vi saknar bra platser utomhus där man kan gå ut och sätta sig för att 

arbeta. Dagens utbud av sittplatser i offentlig miljö, som exempelvis 

parkbänkar och bord är inte bra för kontorsarbete då de brister i 

arbetsergonomi samt inte skyddar tillräckligt mot vind, regn och sol. 

Utifrån detta ser vi ett tydligt behov av att skapa bra lösningar för 

kontorsarbete utomhus.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla, detaljforma och ta fram 

en prototyp på en möbel anpassad för ett kontorskoncept för offentlig 

utomhusmiljö. 

 

 

1.4 Frågeställningar kopplade till syftet 

- Hur ska möbeln utformas för att tåla offentlig utomhusmiljö? 

- Vilka ergonomiska lösningar krävs för vårt koncept? 

- Hur kan produktionen se ut för vårt koncept? 

- Hur ska vårt koncept och prototyp kommuniceras? 

- Vilka är vi som företag och hur kan vi skapa ett hållbart företag kring vårt 

koncept? 

- Vem är vår kund? 

 

 

1.5 Mål 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp av vår idé. 

Den ska gå att presentera för kund, eventuella investerare till projektet 

och andra intressenter och göra konceptet kommunicerbart. Utan en 

prototyp kan det vara knepigt att förstå vad ett utomhuskontor faktiskt 

är. Detta kommer jag att diskutera under diskussionskapitel 6. 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Detta projekt är en utveckling av en redan påbörjad designprocess av en 

stol. I vår nya designprocess kommer fokus att ligga på vad som är möjligt 

i produktion, vad tillverkningskostnaderna blir, hur man vill sitta utifrån 

ett ergonomiskt perspektiv och hur den ska formges utifrån detta. Det 

kommer även att prägla stolens utseende och designarbetets fortsatta 

gång. Fokus kommer att ligga på datoranvändaren. Stolen är framtagen 

för svenskt klimat och kan komma att behöva justeras för att fungera på 

en global marknad. Vi har även gjort en avgränsning där vi bara 

vidareutvecklar stolen och inte det andra konceptet som vi tog fram i 

somras om ett ståkontorskoncept. 
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1.7 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är främst de personer som är intresserade 

av alternativa sätt till att arbeta på kontor och de som är intresserade av 

hur man kan få ett fungerande kontorsarbete utfört utomhus. Rapporten 

kan även vara intressant för produktutvecklare, designers och 

designstudenter som vill få en inblick i en designprocess med fokus på en 

småskalig produktion för offentlig miljö men också om hur man tar ett väl 

genomarbetat designkoncept till en färdig prototyp. 

 

 

1.8 Samhällig relevans 

Vi tror att samhället i stort kan ha nytta av vår lösning. Företag och 

organisationer kan få offentliga välfungerande alternativ till sina 

medarbetare och kommuner kan få mer aktivitet i sina parker vilket 

gynnar en mer levande stadsbild. Att erbjuda offentliga arbetsplatser kan 

vara en värdefull och högt uppskattad kommunal service för en kommuns 

invånare. Det finns många mindre men även större ytor och områden i 

parker som inte används, ytor som skulle kunna fyllas med aktivitet. 

Varför inte öppna upp dessa för ett flexibelt arbete, eller arbete som kan 

kombineras med fritid? Många parker ligger dessutom centralt i städer 

där många arbetar på kontor. Man skulle kunna placera stolen i parker, på 

torg, vid badplatser, vid lekparken, utanför bibliotek, på skolgårdar, på 

innergårdar och på takterrasser. På samma sätt som att jobba hemifrån är 

ett alternativ för många, så kan även jobb i vacker parkmiljö vara ett 

fullvärdigt alternativ för kontorsuppgifter. Det är något som skulle öka 

flexibilitet i arbetslivet och främja välmående och hälsa men även 

produktivitet. Vi tror också att det bidrar till ett rikare liv där du kan 

förlänga utomhustimmarna, och på så vis vara mer tillfreds med dig själv. 

 

1.9 Etiska dimensioner 

I mitt examensarbete kommer jag att förhålla mig etiskt genom att 

tillämpa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning genom deras fyra huvudkrav. Deras fyra 

huvudkrav är Informationskravet, som innebär att jag måste informera 

inblandade parter om studiens syfte, Samtyckeskravet, som innebär att de 

personer som jag studerar tillåter och går med på att de bli studerade, 

Konfidentialitetskravet, som innebär att jag inte sprider det material jag 

samlar in vidare fritt till obehörig part samt Nyttjandekravet, som innebär 

att jag endast får använda det material jag samlat in för den aktuella 

studien (Blomkvist & Hallin 2015). Detta gäller främst vid de intervjuer, 

observationer, fotograferingar och den enkät vi kommer att genomföra 

under vår designprocess. 

 

 

1.10 Samarbete 

Detta projekt kommer att vara ett samarbete mellan mig och Frida 

Pettersson, designstudent med inriktning Form vid Beckmans 

Designhögskola i Stockholm. Det kommer innebära tät kommunikation 

och även praktiskt arbete där vi båda jobbar tillsammans. Vi är båda 

designstudenter och har därför liknande kompetens, men kommer dela 

upp arbetet där det går och där det är till vår fördel. Rapporten skrivs var 

för sig, då våra skolor har lite olika inriktning och där kraven på 

processbeskrivning och rapportskrivning är olika. Dock kommer jag att 

blanda jag-form och vi-form genom denna rapport då det kommer att 

vara ett tätt samarbete mellan oss genom hela processen, som jag 

nämnde ovan. 
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2. Metod 
 

 

Den huvudsakliga metoden för detta projektarbete har varit en 

designprocess enligt Österlin (2011) där research, syntes av lösningar, 

utvärdering och konceptutveckling har ingått. En designprocess kan 

beskrivas som en iterativ process där behov och problem genereras med 

lösningar och utvärderingar (Clarkson och Eckert, 2005). Varför jag anser 

att en designprocess fungerar bäst i just det här projektarbetet är för att 

det har identifierats behov och problem utifrån användare som vi hela 

tiden har behövt testat och provat olika lösningar till. Detta har 

utvärderats för att sedan återgå till behoven för att prova nya lösningar. 

Successivt har vi nått lösningar på behoven, allt från stora lösningar till 

lösningar på detaljnivå. Därav har en designprocess varit det självklara 

valet av metod för att driva detta examensarbete på bästa sätt utifrån ett 

designperspektiv. 

 

Arbetet har planerats, men planeringen har justerats vid behov. 

Researchfasen behandlade konstruktion (exempelvis olika tekniker för 

joints/sammanfogningar, studerade befintliga utomhuslösningar, hur den 

skulle konstrueras för att uppfylla identifierade behov) material (klimat, 

miljö, hållbarhet), produktion (ekonomi, tillverkning/fabrik) miljöpsykologi 

och hållbarhet för hela konceptlösningen. Utifrån detta utvecklade vi vårt 

research- och skissmaterial som vi tog fram i den sommarkurs vi hade 

2017. Det för att få en bred förståelse för konstruktion, produktion och 

hållbarhet inom ämnet och för att ta rätt beslut i syntesfasen.  

 

 

 

Det gjordes flera semistrukturerade intervjuer, enkät och observationer 

för att kartlägga behoven och förstå användaren. Inom en iterativ 

syntesfas skisserades dellösningar och helhetslösningar fram i 2D och 3D 

som sedan också utvärderades mot användare. Det gjordes för att 

säkerhetsställa att vår produkt skulle hålla hög kvalitet, vara anpassad för 

användaren och leva upp till de krav som behoven ställde.  

 

Det hela resulterade i en prototyp i skala 1:1 vars syfte är att kunna 

presentera för möjliga intressenter och/eller samarbetspartners. 

Prototypen ingick i våra respektive examensutställningar där vi också 

arbetade med att ta fram utställningsmaterial tillsammans med respektive 

skola. Vi har även jobba med Movexum, Gävleborgs företagsinkubator, för 

att utveckla en affärsidé kring detta projekt. Vi är med i deras för-

inkubatorsprogram "Boost chamber", för att testa vår idé mot en framtida 

marknad. En företagsinkubator har som syfte att hjälpa nystartade 

företag att öka sin tillväxt och nå lönsamhet (Movexum 2018). I de 

följande kapitlen kommer genomförandet av studien att förklaras och 

diskuteras mer i detalj.  
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3. Analys 
 

 

3.1 Marknadsanalys 

Idag finns det många företag som tar fram möbler för både offentlig och 

privat utomhusmiljö. I Sverige finns idag ett utomhuskontor i Växjö, se 

figur 5.  Det är arkitektbyrån Gestalt Arkitektur som ritat platsen och 

använt sig av möbler från utomhusmöbelföretaget Nola (Castellum, 

2017). Det är alltså en plats utomhus i anslutning till ett kontor, med 

cafébord, loungemöbler och ståplatser, med ett solcellstak som erbjuder 

laddningsmöjligheter.  

 

     
 

   
Figur 5, Sveriges första utomhuskontor framtaget av Gestalt Arkitektur 

tillsammans med möbelföretaget Nola 

 

 

 

 

Marknadsanalysen visar att det finns en hel del företag inom design av 

utomhusmöbler, där bland Vestre, Nola, Byarums bruk, Hags och Smekab 

för att nämna några, se figur 6.  Det blir även tydligt att designen av 

utomhusmöblerna påminner om varandra. Det kan ibland vara svårt att 

avgöra vilket företag som gjort vad då samma material, färg och form ofta 

har använts av de olika företagen.  

 

         
Figur 6, Svenska utomhusmöbler som finns på marknaden idag. Från 

vänster; Vestre, Hags, Byarums Bruk, Nola, Smekab 
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En anledning till att möblerna påminner om varandra skulle kunna vara 

det förhållningssätt och de begränsningar som man som designer måste 

förhålla sig till när det kommer till framtagning av möbler för 

utomhusmiljö och för offentlig miljö i synnerhet. Dels finns det material 

som lämpar sig mer eller mindre bra i ett utomhusklimat, dels på grund av 

att vårt svenska klimat skiftar kraftigt från högsommar till iskall vinter, och 

det ställer en del krav på materialet. Likaså kräver möbler för 

utomhusbruk och offentlig miljö vissa hållbarhetsaspekter och 

konstruktionssäkringar. Dels finns det lagar och regler som talar om 

huruvida möbler bör utformas med tanke på användning, förståelse, 

inkludering, klämrisker och skador. Om en möbel ska existera på den 

offentliga marknaden måste den exempelvis först CE-märkas (SIS, 2018). 

CE-märkningen kräver en rad olika säkerhetsåtgärder och kommer att 

behandlas i kapitel 3.12. 

 

 

3.2 Fältstudie 

Genom att titta på olika möbler runt om i både Stockholm och Gävle 

kunde vi få en bättre förståelse för hur man konstruerar utomhusmöbler 

och vilka material som är vanliga och lämpliga att använda. Vi tittade på 

allt från vanliga vilobänkar till uteserveringsmöbler och utomhusgym, se 

figur 7. Här framgår det att design för offentlig utomhusmiljö ofta är enkel 

och robust, men även det faktum att många möbler kan stå på relativt 

smala och enkla konstruktioner. Bänkar står på två ben istället för fyra, 

stolar och bord står på smala stålrör och utomhusgym konstrueras med 

små och smala dimensioner och rörliga delar. Vanliga och återkommande 

material som framkom under fältstudien är stål, trä, betong och till vis del 

plast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figur 7, Fältstudie av möbler i Centrala Gävle 
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3.3 Materialresearch 

 

 

3.3.1 Trä 

Vi har valt att fokusera på materialen trä och metall i vår möbel. Därför 

lånade vi boken Nordiska träd och träslag som beskriver träets 

egenskaper och hur det beter sig under olika förhållanden. Normalt sätt 

brukar man använda furu eller lärk vid framtagning av utomhusmöbler. 

Hårda träslag är bättre lämpade för utomhusmiljöer då mjuka träslag har 

en högre känslighet och utsätts lätt för nötningsskador. Fukt och 

rötskador kan angripa trä och svamp och bakterier frodas lätt vid 

marknivå, vilket innebär att man helst inte har trä i direkt kontakt med 

marken. Ändträ är den känsligaste delen och där är rötangrepp vanligt 

förekommande. Det är därför viktigt att man ser till att skydda ändträet 

(Dahlgren, Wistrand och Wiström, 2004).  

 

Jag hade även givande samtal med Dan Östberg*, lärare på Högskolan i 

Gävle och snickare vid Nils Axel Möbelsnickeri. Han berättade att den 

bästa delen av en trästam kallas för kärnan, själva märgen på trädet och 

den så kallade "ryggraden", som löper längs med hela stammen. Märgen 

har olika bredd, främst mellan olika trädslag men skiljer sig även från gran 

till gran eller tall till tall. Det trä och virke som man kan utvinna från 

kärnan kallas för kärnvirke. Här är träet starkt och kådrikt. Kådrikt trä har 

mer mängd harts vilket gör att träet blir segt och tåligt. Det blir heller inte 

lika lätt angripet av svamp, röta och insekter. Man skulle kunna säga att 

kådan är träets egen impregnering. Utanför kärnan finns resten av träet 

innan man kommer till barken, alltså mellan kärnan och barken. Det träet 

kallas för splint. Splinten har inte lika bra egenskaper som kärnvirket, det 

kan vrida sig och tappa formen och den har inte samma kådrikhet vilket 

gör att det träet inte är lika segt och starkt. Därav använder man helst 

kärnvirke i utomhusmiljö. Dan berättade även att skillnaden mellan furu 

och lärk är att lärken har en större andel kärna och mindre andel splint än 

furu. Det gör att lärken ger mer kärnvirke vilket alltså har mer harts i sig 

och därför är mer motståndskraftig mot exempelvis svamp och insekter. 

Det problematiska med lärken är att den oftast importeras från Sibirien, 

Sibirisk lärk, på grund av att vi i Sverige har mycket kvist i vår lärk. För 

mycket kvist kan göra materialet svagare och mer svårarbetat. Kärnvirke 

från furu med friska kvistar är med andra ord ett bra alternativ att 

använda i produktion. Jag frågade Dan om han kände till någon 

miljövänlig impregnering och då uppmanade han mig att läsa på om 

Thermowood. 

 

 

3.3.2 Thermowood 

Thermowood är en form av impregnering vars grundprincip härstammar 

från vikingatiden. Det är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat 

virke. Virket läggs i en tank där det sedan hettas upp till ca 212oC. 

Processen avbryts innan träet hinner bli förkolnat. Genom uppvärmning 

förändrar man träets egenskaper och karaktär. Träet får en helt 

genomfärgad gyllenbrun färg, vilket gör att du kan såga upp det och hyvla 

det utan att det tappar den gyllenbruna kulören. Om man inte 

ytbehandlar materialet kommer det att anta en vacker silvergrå ton efter 

att det blivit utsatt för sol under en tid. Den främsta vinsten med 

värmebehandlingen är att röta och svamp har mycket svårt att få fäste 

och utvecklas men även att formstabiliteten ökar vilket i sin tur gör att 

träets sprickbildning minskar då materialet inte rör på sig på samma vis 

som ett färskt virke. Likaså ökar isoleringsförmågan, livslängden och 

beständigheten på träet. Kådan försvinner under värmeprocessen vilket 

*Dan Östberg Snickare och lärare på Högskolan i Gävle, handledning mars 2018. 
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gör att färg fäster bättre och inte lossnar när kådan frigörs. Det fina med 

Thermowood är att inga kemikalier används och att det virke som är 

uttjänt går att sortera som obehandlat trä. Det går även fint att elda, 

jämfört med tryckimpregnerat virke som är behandlat med farliga 

kemikalier. Thermowood är ett bra alternativ till importerade alternativ 

som ceder, lärk och tropiska träslag (Heatwood, 2016). 

 

Thermowood är ett finskt företag och i Hudiksvall har man Sveriges första 

och enda Thermowood -behandlingsanläggning. Företaget kallar sig för 

Heatwood och tillverkar och säljer värmebehandlat trä i Sverige. I sin 

produktion använder de miljöcertifierad furu från skogsbruk från norra 

Sverige och den färdigproducerade produkten är svanenmärkt. Det som 

kan vara problematiskt med Thermowood är att styrkan minskar, det är 

därför viktigt att köpa värmebehandlat trä från licensierade tillverkare 

(Heatwood, 2016). 

 

Enligt Mikael* på Lärkspecialisten har materialet en prisbild likt Sibirisk 

Lärk, vilket ligger lite dyrare än vanlig tryckimpregnerad furu. Skillnaden är 

att Thermowood istället har bättre produktionskedja än både lärken som 

fraktas från Sibirien och den impregnerade furu med sin kemiska process 

som inte är bra för naturen. 

 

 

3.4 Enkät 

En enkät skapades för att få en bättre insikt i vad människor vill ta med sig 

när man jobbar utanför sin ordinarie arbetsplats. Enkäten lades ut via 

internetcommunityn Facebook på våra respektive konton. Vi fick in åttio 

svar varav de flesta svaren kom från kvinnor. Nästan hälften av svaren var 

från åldersgruppen 20 till 30 år men sträckte sig ända upp till 60+. Hela 

67,5 % av de tillfrågade var arbetande. De flesta spenderade sin arbetstid 

inomhus och hade en önskan om att få komma ut mer.  

Den främsta arbetsuppgiften som man ville utför utomhus var 

datorarbete tätt följt av arbete med penna och papper. Kaffekopp och 

något att förtära var mer troligt att man tog med sig än en bok. Stickning, 

pärmar och extern hårddisk var tre saker de tillfrågade troligast inte skulle 

ta med sig. Många skrev och berättade om sin arbetssituation vilket var 

en både intressant och insiktsfull läsning. Det gav oss bekräftelse på 

sådant vi kartlagt som behov och problematik kring att arbeta utomhus. 

Många skrev om frustrationen med att arbeta ute vid en dator och att 

inte kunna se datorskärmen på grund av reflektioner och solljus. Många 

nämnde sekretess och insyn från andra användare som ett orosmoment 

och menade att de kanske inte skulle välja att utföra ett sådant typ av 

arbete på en plats utomhus. Det framkommer egentligen inte som ett 

problem utan mer som en möjlighet till att utföra andra arbetsuppgifter 

istället. Kyla och blåst, regn, insekter och djur och tillgången till el var 

några konstateranden som gjordes av de tillfrågade. Trots detta upplever 

vi att många är positiva till idén om ett utomhuskontor och att de 

upplever att det skulle tillföra mycket för dem i vardagen. 

 

Vi hade en öppen sista fråga där man själv fick välja att ta upp något fritt 

utifrån frågorna i enkäten. Här är en av alla intressanta funderingar som 

de tillfrågade upplevde: 

 "Skulle vara intressant att försöka få fram grunden till 

varför vi arbetar eller inte arbetar ute. Är det de sociala som inte tillåter 

det? Varför vill vi ens arbeta ute? är det pga kyla & vind som det gör de 

mindre effektivt? Skulle det vara bättre för arbetsflödet om en kontrast i 

arbetsmiljön gjordes då & då under dagen? Vill man möta andra 

människor där, eller vill man ha sitt eget bås? eller vill man kunna välja?" 

*Mikael Nilsson Jägmästare & Byggnadsingenjör och  VD på Lärkspecialisten, 

telefonsamtal den 20 april 2018. 
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Vid innovativa idéer kan det ibland vara komplicerat att ställa frågor till 

tänkta användare. Att fråga om något som inte finns är svårt. Vi 

människor har en tendens till att först vilja förstå problemet och ge svar 

utifrån hur vi själva tror att lösningen kommer att utformas. Man funderar 

fritt kring vad ett utomhuskontor kan vara och ger svar utifrån det.  

Exempelvis kan man på frågan om vad man vill ta med sig till ett 

utomhuskontor få svar som att "jag skulle ta med mig en bok" fast 

personen i själva verket kanske vill ta med sig en dator. Den tillfrågade ser 

problemet utifrån vad det är idag, att det inte går att ta med sig sin dator 

för att solen stör skärmen. Då tappar man grundfrågan som egentligen 

handlade om vad man vill ha med sig när man arbetar på en annan plats. 

 

 

3.5 Behovs och funktionsanalys 

Under sommarprojektet tog vi fram en behovsanalys (Wikberg Nilsson, 

Ericson & Törlind, 2015). Lika så vilka funktioner som är viktiga för att 

tillfredsställa dessa behov. Därigenom gjorde vi en funktionsanalys 

(Österlin 2011). Dessa tog vi med in i detta examensarbete och 

omarbetade dem efter att nya observationer och en fördjupad 

enkätundersökning genomförts. 

 

Behoven ser likadana ut som i sommarprojektet vi gjorde förut, 

funktionerna är lika de med men omprioriterade främst på grund av att vi 

nu gör en stol för en person och inte en hel kontorsplats där det finns 

både sitt- och ståmöjligheter, se figur 8 och 9. 

 

Det främsta behoven vi identifierat är att användaren vill kunna ta med 

sig sin dator, att hen kan se skärmen trots solen, att hen får skydd från 

blåst och regn och insyn från andra användare. 

 

 

 
Behovsanalys  
 
1. Kroppsliga behov (ex. mat, dryck, andning, undvika t.ex. hetta)  
Ergonomi, hälsa, renhet på plats, förtäring på plats, toalett, skydd från sol 
så att inte datorskärmen blir bländad, vind, regn och fukt, enkelhet, allt 
finns på plats, behov av ström, WiFi, tillgänglighet, avlastningsytor, hänga 
upp/förvara exempelvis jacka och väska. 
 
2. Trygghetsbehov (skydd, säkerhet)  
Låsa cykel, parkera, stöld vid arbete, känslan av att vara iakttagen, kunna 
arbeta något privat. 
 
3. Gemenskaps- och trygghetsbehov (kontakt, gemenskap, tillgivenhet)  
Något att relatera till, exempelvis Gävle eller själva platsen, möjlighet till 
att kunna välja om man vill befinna sig själv eller i grupp på platsen, 
andrum och möjlighet till arbetsro, genomtänkt plats så inte närliggande 
saker stör.  
 
4. Behov av uppskattning (respekt, uppskattning, självrespekt)  
Att saker fungerar på platsen och sköts om. 
 
5. Behov av självförverkligande (aktivitet, självförverkligande aktiviteter, 
göra ngt man gillar)  
Kognitiva behov, emotionella behov, behov av upplevelser, estetik, 

funktion, semantik. 

 

Figur 8, Behovsanalys 
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Funktionsanalys 
 
 
Funk.     Kommentar:  
 
HF  Erbjuda flexibel arbetsplats utomhus  
N  Erbjuda skydd för väder och vind  
Ö  Erbjuda någon form av insynsskydd  
Ö  Främja lägre ljudnivå   möjlighet till  
    arbetsro  
 
Ö  Främja ergonomisk sittställning 
Ö  Möjliggöra förtäring på plats   mugghållare 
N  Erbjuda avlastning  
N  Tydliggöra användning   semantik  
N  Främja upplevelse av och på platsen 

Ö  Erbjuda ström   Solcell? 
Ö  Erbjuda WiFi  
Ö  Erbjuda belysning  
 
Ö  Närhet till cykelställ  
Ö  Möjlighet/närhet till parkering  av bilfordon 
Ö  Närhet till toalett  
Ö  Främja tillgänglighet   Upplevd  
    enkelhet, att  
    allt finns på  
    plats  
  
 

Figur 9, Funktionsanalys 

 

3.6 Målgrupp 

Vi visste från vårt tidigare projekt under sommaren 2017 att den primära 

målgruppen för utomhuskontoret är datoranvändare. Men för att 

tydliggöra vår målgrupp behövde vi reda ut något annat, nämligen vem 

som är användare och vem som är kund. Vilka intressen har respektive 

grupp och påminner de om varandra? Vi kom fram till att vi ser stora 

företag, skolor och kommuner som kunder och köpare och där anställda, 

elever och invånare är användaren. Möbeln vi ska ta fram ska alltså vara 

anpassad och attrahera både användaren och köparen. 

 

 

3.7 Persona  

Persona skapades under sommarprojektet enligt Wikberg Nilsson, Ericson 

& Törlind (2015) för att visualisera tänkbara användare. En persona är en 

form av visualisering av den målgrupp vi har och byggs upp kring en tänkt 

person som kan tänkas använda vårt utomhuskontor. Våra personas 

följde med in i detta examensarbete och har funnits med i bakhuvudet 

under framtagandet av den slutgilltiga prototypen.  

 

När vi tog fram våra persons resonerade vi som så att utomhuskontoret 

ska vara anpassat för att passa många olika målgrupper, men där alla har 

ett gemensamt behov, nämligen att utföra något framför en dator.  Här 

tillgodoses alltifrån fotografers behov av att redigera bilder på datorn till 

att man bloggar, arbetar administrativt eller med uppsatsskrivande och 

spelar datorspel. Se figur 10, 11, 12 och 13. 
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Kristin Strömberg 

Om 
Kristin är en driven och omtänksam person. Hon är intresserad av hudvård och driver ett 
instagramkonto som är inriktat på hud och naglar. På helgerna pendlar hon till Norge där 
hennes pojkvän jobbar. Hon och pojkvännen har klättring som gemensamt intresse. 
 
Scenario 
Kristin har ett grupparbete i pedagogik. Hon ska tillsammans med sina kompisar 
promenera till utomhuskontoret för att skriva på deras uppsats. 

 

 
Nermin Badik 

Om 
Nermin tillbringar gärna sin lediga tid med att vara med sina vänner eller spela datorspel. 
Träning och hälsa är viktigt för honom och efter hektisk dag på jobbet tar han en sväng på 
gymmet för att därefter kunna koppla av framför sin dator.  
 
Scenario 
Nermin tar cykeln efter jobbet förbi ett utomhusgym. Efter sitt träningspass sätter han sig 
med sin dator i en av kontorsstolarna på utomhuskontoret för att spela WoW. Han tycker 
att det är bra att det finns möjlighet att sitta ute med sin dator då han saknar balkong på 
sin lägenhet.  

 
 

Karin Wide 

Om 
Karin bor med sin man i ett radhus med en stor trädgård. Barnen har nyligen flyttat 
hemifrån. Hon är intresserad av matlagning och hälsotrender och hon bjuder gärna över 
hennes vänner på middagar. En gång om året deltar Karin i att anordna resor till Indien 
med fokus på hälsa och ayurvedisk kost. 

 
Scenario 
Karin startar sin morgon inne på kontoret. Efter en stund tar hon en promenerar med sin 
dator till utomhuskontoret och fortsätter sitt administrativa arbete där. Efter två timmar 
slår hon ihop datorn igen för att gå på lunch.  

 

 
Nils Nordström 

Om 
Nils är en drömmande fågelfantast som fyller sina dagar med fotokonst och sitt bloggande. 
Sedan två år är Nils sjukpensionär och har sedan dess ägnat sig åt sitt bloggade.  

 
Scenario 
Nils har precis varit och fotat en ovanlig fågel. Han går till utomhuskontoret för att ladda 
upp bilden på datorn och redigera den för att därefter kunna publicera den på sin blogg 
och skriva om sin upplevelse. Med sig har han sin kameraväska och laptop. 

 

 

 

Figur 10, 11, 12 och 13, Personas 
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3.8 Miljöpsykologi  

Vår idé om ett utomhuskontor bottnar till stor del i de hälsoeffekter som 

en utomhusvistelse har på människan. Vi har därför valt att läsa in oss på 

miljöpsykologi för att få en utökad kunskap om hur vi påverkas av våra 

miljöer som vi dagligen vistas i samband med arbete. 

 

Det finns ett naturligt lugn och en fascination för naturen mer eller 

mindre hos alla människor. Ur ett historiskt perspektiv har naturen haft 

en viktig roll för människan. Till skillnad från våra inomhusmiljöer som vi 

ofta kopplar med stress och jobbiga krav är det mycket lättare att släppa 

vardagen och sänka stresshormonet när man vistas i naturen och i boken 

Miljöpsykologi skriver man att "sömnkvaliteten förbättras, depression och 

ångest motverkas och stresstolerans höjs" (Johansson & Kuller, 2005 

s.108). Flertalet studier har gjorts på människor som fått en uppgift som 

kräver koncentration efter att de vistas i olika sorters miljöer. De som 

vistas i grönområden eller i naturen uppvisar koncentration i betydande 

grad jämfört med personer som inte vistats i grönområden. Bland annat 

har en studie gjort på barn på två olika förskolor. Den ena förskolan har 

en stor gård med mycket grönområde medan den andra förskolan har en 

liten gård med liten grönyta. De barn som vistas på den stora och 

grönbeväxta gården visar bättre resultat än de barn som vistas på den 

mindre gården med avsaknad av större grönområde vid uppgifter som 

kräver koncentration. (Grahn 1997 se Johansson & Kuller 2005, s. 272) 

Hartig (1991 se Johansson & Kuller 2005, s. 272) gjorde en studie där han 

slumpmässigt delade in människor i tre olika grupper. En grupp fick vistas 

i en naturmiljö, en grupp i en stadsmiljö och en grupp sittandes på en stol 

med musik i öronen. Efter en timme skulle de utföra en uppgift som 

krävde koncentration. Den gruppen som hade vistas i en naturmiljö 

utförde uppgifterna bättre än de personerna i de andra två grupperna.  

(Johansson & Kuller, 2005) 

 

Färger påverkar oss mentalt. I en miljö med varma färger såsom rött och 

gult blir vi mer aktiverade medan miljöer med kallare färger såsom grönt 

och blått har en mer lugnande inverkan på oss. I en studie som 

genomförts fick människor arbeta i rum med olika typer av färgsättningar, 

där de två rummen var inredda med varma respektive kalla färger. Denna 

studie visade att de som arbetade i det varma, rödgula rummet skrev 

längre uppsatser men gjorde samtidigt fler misstag och hade en högre 

stressnivå i kroppen jämfört med de som arbetat i det blågröna rummet 

Stress och ökad produktivitet är väl sammankopplat, likaså är det 

vanligast att vi gör misstag i stressade situationer (Johansson & Kuller, 

2005). 

 

 

3.9 Ergonomi 

I början av detta examensarbete hade vi en vision om att tidigt få en 

ergonom att titta på vår möbel. Vi såg framför oss att en workshop skulle 

passa utmärkt för att få input på vår möbel ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Vi visste att det finns ergonomer på Högskolan i Gävle och valde att ta 

kontakt med dem för att driva en workshop. Efter mången påtryckningar 

från vår sida utan respons valde vi att istället undersöka det på en lagom 

nivå genom litteratur, fältstudie och research av idag befintliga stolar och 

sittmöbler för offentlig miljö. Vi undersökte det ytterligare genom att helt 

enkelt själv känna oss fram och prova olika sittställningar och samtala 

med andra om hur de upplever sittmöbler.  
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Människan fungerar bäst när hen får 

möjlighet att själv ändra ställning, 

från sittande till stående, men också 

möjligheten att ändra sin 

sittposition, se figur 14. Idag är vi 

medveten om att det är bra med 

rörelse. Vi har ett stort behov av att 

använda och utmana vår flexibilitet 

och vi rör oss till och med medan vi 

sover (Kroemer, 2008).  

 

 

 

3.10 Solceller, WiFi och el 

Vi har haft en tanke om att vårt utomhuskontor skulle kunna erbjuda WiFi 

och el genom solenergi. Därför gjordes en undersökning i ämnet.  

 

Det finns idag väl utvecklade solceller, som är kraftfulla och relativ enkla 

att montera och inte allt för dyra. Solceller producerar som mest el mellan 

mars och oktober och under vinterhalvåret när solen står lågt producerar 

den knappt någon el alls. Solens energi som alstras av solcellen omvandlas 

med hjälp av en växelriktare från likström till växelström (Vattenfall, 

2018). Idag finns portabla solceller att ta med sig för att ladda upp sina 

datorer. Det dyker upp många olika varianter om man gör en sökning på 

portabel solcell på nätet. Likaså finns portabla laddare, så kallade 

"Powerbanks" som laddar upp inte bara mobiltelefoner utan nu även 

datorer. De är fortfarande något dyra och ligger strax över tusen kronor. 

Om man går in på NetOnNet kan man där beställa hem en Powerbank för 

1290 kr som enligt produktbeskrivningen kan ladda din Apple Macbook 

och öka batteritiden med upp till 14 timmar, med dubbla USB-portar som 

gör att du kan ladda två enheter samtidigt (NetOnNet, 2018).  

 

Publika WiFi-nät finns idag på många platser och det är exempelvis 

markägaren som bestämmer om det ska erbjudas WiFi på en plats. Men 

det finns en problematik kring publika WiFi-nät. Information överförs utan 

kryptering och gör att den som vill kan se vad du gör och samla in din 

data. Därför bör man bara surfa på sidor som är okej att andra kan se. 

Man ska med andra ord helst inte logga in med lösenord och 

användarnamn på sina privata konton på nätet (Jonsson & Stuxberg, 

2015). Idag finns ofta bra surf på mobilen och då är det bättre att använda 

surfen istället för det publika nätet, det vill säga att man gör en 

internetdelning via sin smartphone.  

På grund av att vi ser en utveckling av portabla batteriladdare och 

utvecklade batterier i nya datorer tror vi att det inte kommer att finnas 

samma behov av att erbjuda el vid våra stolar. Vi tror inte heller att 

behovet av WiFi är speciellt stort på grund av att man idag kan göra en 

internetdelning via sin smartphone till sin dator. Det gör att vi stannar här 

och inte utvecklar stolen med integrerade solceller. 

 

 

3.11 Solljusets beteende 

Vart kommer solen att vara gentemot stolen? Räcker det att stolen 

snurrar 180 grader? Finns det något samband mellan solens position på 

himlen och vilken tid på säsongen det är? För att ta reda på hur vår stol 

ska konstrueras och skydda mot solens påverkan, måste vi kika på solens 

beteende. 

 

 

Figur 14, Flexibel arbetsställning 
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Solens position på himlen varierar under året och det är faktorer som  

plats, tid på dygnet och vilket datum under året man tittar på som 

kommer avgöra vart hur solen står. Bilden längst ner till vänster visar att 

solen står högre under sommarhalvåret och lägre under vinterhalvåret, 

vilket skapar olika skuggbilder (SMHI, 2017). 

 

På grund av att vår möbel ska kunna vridas för att kunna erbjuda att alltid 

ha solen eller blåsten i ryggen om det är det användaren vill, måste vi 

också ta reda på hur solen rör sig över ett dygn. Vår första tanke var att 

den inte skulle kunna gå att rotera 360 grader då vi ville minimera risken 

för att stolarna blir upptagna av 

exempelvis lek, men detta kan 

motverkas genom att göra 

stolarna lite tröga i 

snurrfunktionen. Men att solen 

går upp i öst och ner i väst 

betyder inte att den alltid går upp 

på samma ställe över hela året. 

Beroende på om det är sommar 

eller vinter är solen uppe kortare 

eller längre tid på dygnet och 

sträcker sig också olika långt i sina 

ändlägen (SMHI, 2017), (Neufert, 

2012). Se figur 15, 16 och 17. 

 

 

 

 

 

 
Figur 16, Visar hur solen rör sig över året. Till vänster visas hur många 

procent av dygnet som solen är uppe på sommaren och längst till höger 

kan man se att det är mörkt större delen av dygnet. 

 

 

 
 

Figur 17, Illustrerat samma sak som bilden ovan men här har jag placerat 

in vår stol mitt i cirkeln. Detta är skillnaden mellan solens position på 

sommaren jämfört med vintern. På sommaren kommer man med andra 

ord behöva kunna snurra stolen mer än på exempelvis hösten. 

 

Figur 15, Solens position vid 

olika årstider 
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3.12 CE-märkning 

En CE-märkt produkt har en kvalitetsstämpel och inger en trygghet till 

köparen. Om en produkt genomgår en bedömning genom SIS (Swedish 

Standards Institute) och på så vis får en CE-märkning, påvisar man att 

produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Denna CE-

märkning intygar att produkten lever upp till de krav som direktiven 

ställer och att produkten kan säljas fritt inom EU (SIS, 2018). I vår process 

har vi därför tagit till oss direktiv från en Svensk standard vid namn 

Möbler för utomhusmiljö - Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och 

offentlig miljö. Standarden har varit svår att tyda, men har gett oss 

direktiv för exempelvis klämrisk där man vill påvisa vikten av att det inte 

finns utrymmen eller rörliga delar att klämma sig vid. Även så vikten av att 

minimera skador från vassa föremål eller kanter. Alla hörn och kanter 

måste vara lätt rundade och slipade och mellanrum mellan två material 

måste vara väl synliga så att man inte skär sig mellan en delning (SS-EN 

581-1:2017, Svensk standard, 2017). 

 

 

3.13 Konstruktionens hållbarhet vid skadegörelse 

Vi har varit medvetna om problematik kring offentliga miljöer såsom 

brott, skadegörelse eller annan form av utnyttjande av offentlig plats. Vi 

pratade med Jan Loftén*, lektor vid Beckmans designhögskola, som även 

har tagit fram ett utomhusgym och en del utemöbler för offentlig miljö. 

Han uppmanade oss att fundera kring vad som kan hända om det 

exempelvis kommer ett ungdomsgäng till platsen. Jag kommer att 

resonera kring det i kapitel 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jan Loftén Designer och lärare på Beckmans, handledning mars 2018. 
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4. Konceptutveckling 
 

 

4.1 Inledning 

Eftersom vi redan under sommar 2017 genomgått en första designprocess 

av stolen blev vår roll istället att starta en ny designprocess kring vår 

utomhuskontorsstol. Konceptet vi hade då var precis som det låter, ett 

koncept. Den saknade djupare undersökning i konstruktion. Vi hade även 

en del att se över i gestaltningen. I och med att man ger sig in ett 

konstruktionsarbete kommer det konstant nya saker att ta ställning till. 

Det blir en ny designprocess med research - idégenerering - 

konceptutveckling (Österlin, 2011), men här mer i detaljnivå. Här nedan 

följer ett antal kapitel som handlar om idégenereringen och 

konceptutvecklingen. Allt arbete har sin grund i de behov vi identifierade i 

vår uppdaterade behovsanalys. 

 

 

4.2 Skissfas ett 

Under den första skissfasen ville vi testa och utvärdera det koncept som vi 

hade tagit fram under sommarkursen. En snabb mock-up i kartong togs 

därför fram. En mock-up är ett förstadium till en prototyp och den kan 

med fördel byggas upp av enkla material som kartong. Man bygger mock - 

ups för att enkelt och snabbt få upp en volym på den idé man skissar på. 

Det är en form av 3D - visualisering.  

 

Vi lät några klasskompisar prova stolen, se figur 18 och 19. Vi 

sammanställde kommentarerna vi fick och plockade med det i det 

fortsatta skissarbetet. Här är några av kommentarerna:  

 

"Stolen är för låg", "Taket får gärna gå högt så att man ser ut, samtidigt 

gör taket att jag känner mig skyddad" och "Vad händer om det regnar" 

 

 

  
 

 

 

Kartongen flyttades till en vanlig kontorsstol som går att snurra för att ge 

oss möjlighet att utvärdera ytterligare. Nu kunde vi diskutera lutning, 

sittdjup och sitthöjd genom att helt enkelt ändra på den lånade 

kontorsstolens inställningar. Det framkom att stolen inte får snurra för 

lätt då det finns risk för att den kan bli en lekattraktion istället för en 

arbetsmöbel. Vi skissade i 2D och 3D och därefter fick våra insikter följa 

med till verkstaden och appliceras på en första trämock-up, se figur 20 

och 21.  

 

 

Figur 18 och 19, Enkel mock-up uppbyggd av kartong och spikband 
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4.3 Skissfas två 

I denna mock-up kunde vi bland annat applicera de mått och lutningar på 

stolen som vi hittills hade kommit fram till och som hela tiden 

utvärderades mot boken Sittmöblers mått (Berglund, 1988). Vi lät några 

klasskompisar och lärare prova att sitta i stolen. Vi började med att låta 

dem fritt berätta om sina upplevelser av att sitta i den. Vi lyssnade och 

tolkade, skrev ner vad de sa och diskuterade och värderade det vi fick 

fram efteråt. Vi provade även att lägga träplattor under benen för att 

skapa olika höjder och lutningar, se figur 22 och 23. 

 

  
 

Stolen placerades utomhus för att utvärdera den mot solen och blåsten, 

som är två centrala behov och problem som stolen måste lösa. Här 

kommer insikten om att solen tränger igenom mellan springorna i 

träribborna, se figur 24 och 25. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 20, Bygge av mock-up Figur 21, Test av mock-up 

Figur 24, Skuggspel från 

mock-up ett och två 

Figur 25, Stolens randiga avbild 

från ribborna genom solen 

Figur 22, Användartest Figur 23, Användartest 
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Vi visste att ett mellanrum mellan springorna är bra när det kommer till 

problematik som fukt och röta men att det nu genom solen gör att 

datorskärmen blir randig av ljuset som tränger igenom ribborna  och 

skisserade därför på nya lösningar för ribborna. För att motverka att solen 

lyser genom ribborna tog vi därför fram en moodboard på olika 

persiennlösningar och strukturer, se figur 26. Efter en del skissande kom 

vi fram till en intressant insikt om lutande, diagonala ribbor. 

 

 
 

 

 

Om ribborna sågas diagonalt på längden och placeras omlott och i 

motsatt riktning mot solen så kan inte solens strålar ta sig igenom 

ribborna. Vi gjorde ett enkelt test i kapaboard som visade att vår idé 

fungerade i praktiken, se figur 27 - 30.  
 

 

Figur 27 Figur 28 

Figur 29 Figur 30 

Figur 27 - 30,  Hur plankornas sneda sågning hindrar solens strålar 

 Observera de olika skuggbilderna 

 

Figur 26, Olika tester i papper på olika persiennfunktioner och skydd 
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4.4 Ben 

Efter att vi undersökt marknaden och tittat på olika snurrstolslösningar, 

där de allra flesta snurrar kring ett ben, gjordes ett brett skissmaterial på 

benkonstruktioner, se figur 31 för ett urval av skisser.  

 

 
Figur 31, Skisser på olika benlösningar 

 

 

 

Vi ville se över möjligheten att ha en stol med fyra ben men som sedan 

går ihop i en axel som gör att stolen kan snurra, istället för att den snurrar 

kring ett rakt, centrerat rör. Efter snabba mock-ups kom insikten om att 

fyra ben blir problematiskt. Dels att det alltid kommer ett ben i vägen när 

man snurrar på stolen och dels att bussningen (funktionen i röret som gör 

att stolen kan snurra) och röret behöver vara långt för att inte gå av. Det 

tar över intrycket av att stolen står på fyra ben. Sen kan man diskutera 

semantiken, det vill säga kommunikationen. Vad kommunicerar en stol 

som står på fyra ben? Det är inte helt tydlig att den går att snurra på. Om 

man sätter sig i en stol som har en tröghet i snurrfunktionen och står på 

fyra ben kanske man missar den funktionen helt. Det för att fyra ben 

intuitivt säger att stolen ska stå still.  

 

 

4.5 Utvecklingen av bordet 

I enkäten som gjordes i samband med denna rapport ställde vi frågor 

kring användarens behov av förvaring och avlastning. Eftersom att vårt 

utomhuskontor är en innovativ idé, behövde vi fundera på hur vi 

formulerar våra frågor i enkäten. I analyskapitlet beskrev jag 

problematiken kring intervjufrågor vid innovation. Att fråga om någonting 

som inte finns är svårt, därför ställde vi frågan "Vilken typ av arbete är 

troligast att du skulle utföra om du tog med ditt arbete till ett café, en 

park eller liknande och varför?". Resultatet kunde vi sedan använda för att 

utvärdera olika bordslösningar.  
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Vi kom fram till att en del vill ha med sig mycket saker, dels sådant som 

ska ligga externt vid sidan av användaren, så som telefon och hårddisk, 

men också sådant som aktivt ska användas som exempelvis en dator. 

Andra vill sitta där endast med en bok. Vi provade olika bordlösningar för 

att ta fram en optimal form och storlek på bordsytan. Här skissade vi på 

bord som är integrerat med stolen, se figur 32 och mock-uptester figur 33. 

 

 
Figur 32, Skissfas bord 

 

 
Figur 33, Tester av bord från sidan, integrerat med stol 
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Om bordet skulle vara externt placerat vid sidan av stolen, det vill säga att 

bordet står för sig och stolen för sig, skulle det bli problematiskt när 

stolen ska snurras. Då skulle man bara kunna arbeta vid bordet åt ett och 

samma håll och då skulle man tappa flexibiliteten och huvudfunktionen, 

att själv välja åt vilket håll du ska sitta och jobba.  

 

Som jag nämnde tidigare hämtade vi vår inspiration till formgivningen 

från skalbaggen och, kanske främst här, blir det tydligare, se figur 34. 

 

 
Figur 34, Skissfas bord - inspiration hämtad från skalbaggen 

 

 

 

 

Vi gjorde mätningar för att se över vad som kan och bör få plats på ett 

litet bord. Vi ritade upp flertalet olika storlekar och former på bord för att 

hitta den optimala formen och storleken, se figur 35 och 36.  

 

 

Figur 36, "Banan"-format bord 

Figur 35, Fyrkantigt bord 
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Vi landade i ett bord som sitter på sidan 

om användaren, fast integrerat i 

stolssitsen likt figur 37. Bordet får ett 

pelarben likt stolens ben. De båda hänger 

ihop i uttryck och har ett semantiskt 

tydligt utseende. Instinktivt förstår man 

att man kan vrida på det tack vare att det 

står på ett runt ben. 

 

 

 

 

 

4.6 Hur vill man sitta? 

Som nämnt tidigare vill människan i regel själv bestämma hur hen ska 

sitta. Den breda sittytan, det flexibla bordet och avlastningytan och 

avsaknaden av armstöd på ena sidan tror vi uppmuntrar till flexibelt 

sittande. Vid utvärderingen med klasskompisar kom det även fram att 

man kanske vill sätta upp fötterna eller halvligga i stolen. Något som 

hängt med oss under hela processen är boken Sittmöblers mått av Erik 

Berglund (1988). I den får vi läsa om olika positioner och mått för 

sittmöbler, rekommenderade lutningar för olika situationer och en tydlig 

överblick tack vare tydliga instruerande bilder. Boken har använts som en 

riktlinje men som jag nämnde ovan tror jag inte att det är bra att påstå att 

människan sitter bra så länge hen sitter i en viss position. Jag tror på 

flexibilitet och möjligheten att byta plats som uppmuntra till rörelse och 

positionsförändring. Min slutsats är att det är precis vad ergonomi 

betyder. Vår möbel kommer antagligen att användas under några få 

timmar om dagen som en omväxling och ett alternativ till inomhusmiljön. 

4.7 Värdeskapande 

Tidigt i detta projekt insåg vi att vi måste förhålla oss till vad som är 

värdeskapande för just vår innovation. I ett examensarbete vill man gärna 

lösa allt, men jag tror att det är bättre att fokusera arbetet för att få en så 

gedigen produkt som möjligt i den del som man valt att fokusera på. Ska 

man lösa allt, tappar man ofta helheten. Vad har vi för värde i vår 

produkt? Vad är mest värdeskapande? Hur kan vi lyfta fram det? Vad bör 

vi fokusera på?  

 

Vårt främsta värde är att ge möjlighet att arbeta ute en solig dag. I våra 

undersökningar kom det fram att oron för regn var centralt. Vi tror dock 

inte att en regnig dag är ett alternativ för människor att gå ut för att 

arbeta. Då är det större chans att man väljer att sätta sig på en altan, och 

då är heller inte solen ett lika stort problem. Därför valde vi bort att 

fokusera allt för mycket på regn. Däremot vet vi att Sveriges klimat bjuder 

på oförutsagda regnstänk mitt under en solig dag. Där tror vi att vi kan 

göra något för vår möbel. Kan man minimera risk för att bli blöt vid 

duggregn? 

 

Annat som kom fram under undersökningarna var att det finns en 

efterfrågan på tillgången till el. Vi var länge inne på att erbjuda el från 

solenergi, men stannade efter ett tag upp och fundera över vad som är 

värdeskapande för just vår möbel. Både för kunden som köper in möbeln 

och för användaren, men även för den som ska sköta om möbeln, det vill 

säga parkarbetaren. Vi valde att inte integrera solcell i möbeln i vår 

slutgilltiga prototyp och det diskuterar jag mer ingående under kapitel 

4.9.  

 

 

Figur 37, Linjeritning av stolen 
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4.8 Regn 

I teorin skulle man kunna använda 

samma princip som för solens 

genomtränglighet, likt figur 38. Dock 

skulle det inte uppfylla behovet av 

regnskydd om det kom ett skyfall. Om 

man snurrar stolen så att man har 

regnet i ryggen kommer regnet att 

landa på ribborna. Men så fort det blir 

en så pass kraftig skur att träet inte 

klarar av att suga upp vattnet och det 

börjar rinna från brädorna så kommer 

personen i fråga att bli blöt. Man 

kanske inte tänker på att man vid 

ett plötsligt skyfall ska vrida stolen 

så att riktningen på regnet hamnar 

bakom stolen. Här skissade vi 

därför på alternativa lösningar. Det 

landade i en plåttakslösning. 

 

Plåttakslösningen gör det möjligt att sitta i stolen vid lättare duggregn. 

Det gör att det lättare rinner av vatten och snö från taket. Stolens sits och 

tak har en lutning vilket även det underlättar för regn att rinna av och för 

att göra att stolen torkar snabbare. Plåttaket flirtar även det med 

skalbaggens skyddande hölje och sköldliknande rygg. Vi har helt enkelt 

monterat en svart plåt uppe på taket, se figur 39. Den följer stolens 

fyrkantiga form och monteras i samma skruvhål som träribborna, se figur 

40. 

   

 

4.9 Diskussion om skadegörelse, solceller och WiFi 

Vi har varit medvetna om problematik kring offentliga miljöer såsom 

brott, skadegörelse eller annan form av utnyttjande av offentlig plats. Vi 

funderade mycket kring vad som skulle hända om det exempelvis kom ett 

ungdomsgäng till platsen och det präglade vår fortsatta skiss- och 

utvecklingsprocess. "Kan man hänga i stolen? Kan man klättra upp på 

taket? Om vi erbjuder el, vad kan då vandaliseras? Kan man peta in 

tuggummi i eluttaget?" 

 

Under sommarprojektet hade vi en idé om att erbjuda användaren el vid 

vårt utomhuskontor. Elen skulle drivas av en solcell som placerades intill 

möblerna, vid ett så kallat "utomhusklassrum". Efter skissarbete kom vi 

fram till att det vore klokt att sätta solceller på taket på varje enskild 

möbel. Det vi ställde oss frågande inför var eventuell skadegörelse av 

solcellen, om någon klättrar upp på solcellen, hur stöldbegärlig den är, hur 

mycket mer kostsamt det skulle innebära i produktion och hur mycket el 

en solcell i storlek med taket på sittmöbeln faktisk kan driva? 

Figur 38, Ett lättare duggregn 

landar på träet och tar sig inte 

mellan ribborna förrän det 

börjar regna så pass mycket att 

det börjar droppa 

Figur 39, Plåttaket placeras ovanpå 

stolens tak  

Figur 40, Plåten monteras i 

samma hål som träribborna 
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Men om man jämför det med WiFi för tio år sedan och WiFi nu, tror jag 

att framtiden för tekniken att ladda datorer och annat som går på el 

kommer gå framåt och det i ganska snabb takt. Jag tror att det på kort tid 

kommer ske mycket kring utvecklingen av exempelvis powerbanks. Priset 

på en powerbank idag går runt tusen kronor och med andra ord finns det 

redan kraftfulla och prisvärda powerbanks på marknaden. Likaså ser man 

att utvecklingen av batterierna i datorerna blir alltmer effektivare. 

 

Vad drar jag då för slutsats av den här informationen? Framför allt känns 

det både dyrt och inte helt genomtänkt att placera en solcell på taket av 

stolsmöbeln om det är så att vi om fem år inte behöver dem. Idag kan du 

ladda upp en modern dator som sedan håller i flertalet timmar. Det kan 

vara ett fullgott alternativ till el i stolen då vi inte tror att stolen kommer 

att användas mer en ett par timmar åt gången. För fem år sedan tror jag 

att WiFi hade lockat många till platsen men idag är det vanligt att man 

klarar sig långt med den surf man har i mobiltelefonen. Vi vill fokusera på 

att skapa en hållbar och enkel konstruktion som inte går sönder i första 

taget. Den ska vara robust och klara vårat växlande klimat i Sverige och 

därav är det viktigt att inte addera för mycket till stolen som kan gå 

sönder. Vi vill även undvika för många formelement och risken att hamna 

under radarn för "de som vill lösa allt med sin design".  

 

Vi har trots detta skissat fram en tänkbar lösning om det skulle visa sig att 

framtida utveckling trots allt gör att behovet av el fortfarande finns. En 

solcell monteras istället för plåten på taket likt figur 41 och den 

rödmarkerade plankan längst in byts ut mot någon form av belysnings- 

eller eluttagsskena likt figur 42. 

 

 

 
Figur 41, En solcell placeras på taket och den rödmarkerade plankan 

längst in byts ut mot el -skena 

 

 

 
 

Figur 42, En variant av el -skena. Den skulle kunna gå att jämföra med 

dagens skenor som sitter i taket på tåg där man kan ladda sin laptop 
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4.10 Skissfas tre 

Med de nya insikterna från mock-up nummer två applicerade vi dem i 

mock-up nummer tre. Den tredje mock - upen blev den sista vi gjorde och 

gav oss en bättre helhet på hur vår möbel ska komma att se ut. Lutningen 

i ryggen och sitsen fick sitt slutgilltiga mått. Sittytan smalnades av för att 

skapa ett nättare intryck, men inte för mycket så att solen skulle kunna 

störa från sidorna. Mock-upen testade vi först inomhus med hjälp av 

fotolampor och sedan utomhus i solen. Den fungerade utmärkt, se figur 

43, 44 och 45. 

 

 

 

 

Figur 43, 44 och 45, Stolen belyses bakifrån med en fotolampa för att 

testa ribbornas skyddande effekt 

 

 

 

 

4.11 Gestaltning 

Vi har jobbat utifrån värdeord under processens gång. Ord som vi på olika 

sätt kopplar med vår idé om vårt företagande och vart vi vill vara och vilka 

vi är som företag. Ord som Kvalité, Historia, Natur, Hållbarhet, 

Gemenskap, Skapa stämning, Omtanke, Dynamisk, Emotionell och Analog 

har genomsyrat arbetet. Vi funderade en del kring naturen och kom in på 

insekter som till slut ledde oss till skalbaggesläktet tordyvel. Tordyveln 

ansågs i svensk folktro vara en lyckobärare och man trodde att arbete 

skulle gå extra bra och underlättas om årets första tordyvel kom fort 

flygande (Schön, 2004), vilket passar vår tanke om att stolen ska 

underlätta arbete. Tordyvlar har vackra vingar och ett omhuldande skal på 

ryggen. Det skyddar skalbaggen likt vår stol skyddar den som sitter i den. 

Skalbaggen ringar med andra ord in en hel del av de värdeord vi jobbade 

efter. Vi tog fram en moodboard och lät gestaltningsarbetet utgå från 

den, likt figur 46. 

 

 
Figur 46, Moodboard skalbagge 

Figur 43 Figur 44 Figur 45 
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4.12 Konstruktion 

Efter Jan Lofténs tankar om att "det kan komma ett ungdomsgäng och 

hoppa upp på taket", som jag berättade om i kapitel 3.13 tänkte vi om 

kring stålkonstruktionen. Från att vi haft vanligt plattstål, likt figur 47, som 

stöd i ryggen gjorde vi nu gavlar av stål i lodrät riktning, likt figur 48, för 

att öka hållfastheten. 

 

  
        Figur 47, Plattstål                      Figur 48, L-format stål 

 

 

4.12.1 Stålkonstruktion 

I vår designprocess har konstruktion varit en central del, vilket har gjort 

att vi haft en nära kontakt med yrkesverksamma i metall- och 

snickeribranschen. Vår expertis ligger inom designområdet och vi kände 

tidigt att konstruktion är något vi behöver handledning i. Vi kom tidigt i 

kontakt med Dan Schröder på Alderholmens svets i Gävle. Han gillade vår 

idé och tittade på våra ritningar. Han berättade utifrån sin expertis som 

svetsare hur han såg på konstruktionen och vilka svagheter han kunde 

identifiera och uppmuntrade oss till att söka nya svar på dessa. Vi 

omarbetade våra ritningar och vid det tredje mötet med Schröder kunde 

vi sedan sätta igång med att färdigställa stolen.  

 

Vi skapade en stomme som består av två gavlar. Varje stolsgavel består av 

två identiska laserskurna bitar som svetsas ihop med varandra, se figur 49. 

Eftersom bitarna är identiska går det utmärkt att placera dem tätt och 

nära varandra vid laserskärning, vilket i sin tur bidrar till minimalt 

materialspill vid produktion, se figur 50 på nästa sida. Bitarna är 

laserskurna i 6mm stål. Dessa gavlar bockas sedan till en L-form för att få 

en stark och hållbar konstruktion, se figur 48.  

 

                                  
Figur 49, Varje stolsgavel består av två identiska laserskurna bitar som 

svetsas ihop med varandra 
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Figur 50, Identiska profiler som med lätthet kan placeras när varandra och 

sparar material och underlättar i produktion 

 

 

4.12.2 Bussning 

En pelarfot kräver en bussning, se 

figur 52 och 53. Bussningen gör 

att inte pelarfoten nyper vid 

vridmomentet och därmed kan 

snurra. Bussningen ska vara i ett 

annat material än metall, 

vanligtvis i plast. Metall mot 

metall nyper, metall mot plast 

skapar en bra glidyta, se figur 54. 

Bussningar svarvades fram hos företaget Momentum i Gävle i ett 

plastmaterial utefter våra ritningar, se figur 51. Plasten kallas för POM och 

lämpar sig för utomhusmiljöer. Vi har både bussningar i 

benkonstruktionen och i bordskonstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51, Våra specialbeställda 

bussningar 

Figur 53, Bussning, Fotografi Figur 52, Bussning, Illustrerad 

Det blåa är  

bussningar 

Ytterrör 

 

Innerrör 

Figur 54, Ett pelarrör i genomskärning. Bussningarna placeras mellan ytterröret 

och innerröret 
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4.13 Renhållning 

Genom att vår stol har integrerat bord och står på endast ett ben tror vi 

att renhållningen kommer att underlättas. Ofta har man med sig både 

större gräsklippare, en handgräsklippare och en trimmer vilket gör att det 

enkelt går att trimma runt stolen om man placerar den i en gräsmatta. 

Om den placeras med ett underlag av grus går det även lätt att komma 

under stolen med en skrapa för att få bort eventuellt ogräs. Stolen är lätt 

att spola av vi rengöring och träet behöver inte oljas in. 

 

 

4.14 Grävarbete och underlag 

Vi har minimerat grävarbetet kring möbeln genom att det står på ett ben. 

Man behöver bara gräva en grop per stol. Normalt sätt, om man 

exempelvis placerar en parkbänk med ett tillhörande bord, krävs en större 

grävning av platsen. 

 

Vi har tittat på stora företag som producerar och säljer utomhusmöbler, 

där de allra flesta företag erbjuder möjligheten att välja om man vill 

placera fästet för möbeln under mark, där det krävs ett grävarbete, eller 

över mark, där det krävs ett underlag som möbeln kan fästas i. Vår möbel 

skulle kunna erbjuda båda dessa alternativ. I figur 55 kan du se de två 

alternativen vi skulle kunna erbjuda för vår stol och vilken markberedning 

som krävs för respektive fäste. Den ena har ett långt pelarben med en 

gjuten klump längst ned för att förankras under mark och därtill krävs ett 

hål i marken. Den till höger visas ett fotstag, ett form av korsstag,  som 

monteras i plattor eller på ett höghustak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 55, Förankring: Nedgjutning och fotstag 
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5. Resultat 

Resultatet av processen är en stol som kan användas för 

kontorsarbete utomhus. Här kan du sitta under tak men 

skydd från både sol, blåst och regn och du kan se din 

datorskärm utan problem, se figur 56. Med andra ord 

har vi följt upp de behov som vi identifierade tidigare i 

processen. Bilden är tagen i en skogsglänta och ska 

fungera som ett exempel på placering av stolen. Tanken 

är att den ska kunna placeras i parker, på innergårdar, 

skolor, takterrasser, vid badplatsen för att nämna några 

platser. 

 

Figur 56, Resultat 
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Här i figur 57 och 58 ser du resultatet av stolen. Här kan du sitta och 

arbeta och samtidigt få vara ute i naturen. Kanske har du tagit dig ut för 

att få en paus från ditt ordinarie kontor. Du sätter dig i utomhuskontoret 

för att svara på några mejl innan du tar dig tillbaka till kontoret. Kanske 

passerar du ett utomhusgym på vägen hem och får en kort träningspass 

innan du går tillbaka för att arbeta igen.  

 

I figur 59 - 63 visar vi på hur man kan sitta i stolen på olika sätt. Här är 

tanken att du ska kunna utför alltifrån datorarbete till att läsa bok, 

illustrera och hålla möten via videosamtal. Du kan sitta rak i ryggen med 

bra stöd från ryggstödet eller lite mer avslappnad sittställning likt figur 62. 

Figur 57, Resultat 

Figur 58, Resultat 
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Figur 61, Läsa bok Figur 62, Illustrera 

Figur 59, Videosamtal Figur 60, Datorarbete 

Figur 63, Avslappnad sittställning 



33 
 

 

5.1 Konstruktion   

Stålet i stolens rygg är stående i lodrät riktning för optimal hållfasthet 

samt skydd för ändträ, se figur 64. Stålstommen bygger på en upprepad 

profil, vilket underlättar i produktion och minimerar materialspill. Bordet 

är integrerat med stolen för att följa med i stolens rotation och för att 

skapa trygghet för användaren genom att hens medtagna saker ligger 

inom syn- och räckhåll, se figur 65. 

 

 

Figur 64, Konstruktion Figur 65, Bord 
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5.1.1 Formval   

Stolens form speglar den moodboard vi tog fram under 

gestaltningsarbetet, se figur 66. Vi vill skapa en känsla av omfamning och 

omhändertagande. Skalbaggen är central för formgivningen. Precis som 

vingarna och den sköldliknande ryggen är ett skydd för skalbaggen så är 

vår form ett skydd för användaren från sol, vind och regn. Bordet 

påminner om en skalbagges vingar och den går att vrida ut, likt en vinge, 

för att få avlastning. 

 

 

 
Figur 66, Moodboard skalbagge 

 

 

Stolen och bordet står på varsitt pelarben, se figur 68, där vi tror att 

semantiken för snurrfunktionen blir som allra tydligast och där benet 

fungerar väl ihop med övriga formelement som har mer detaljrikedom. 

Träribborna är snedställda för maximalt sol- och vindskydd och förhåller 

sig fortfarande till ett klassiskt formspråk för utomhusmöbler i 

Skandinavien.  

 

Man kan välja om man vill ha bordet vid sidan av kroppen som ett 

armstöd, som avlastningsyta eller vrida det framför sig för att använda det 

som arbetsyta. Här har vi lagt vikten vid flexibilitet och försökt maximera 

ytan trots att den är relativt smal. Bordet erbjuder plats för både dator, 

mobiltelefon och en bok, se figur 67. Det finns även ett hål i bordet för 

smidig placering av kaffekopp eller vattenflaska för att minimera risken 

att man välter ut drycken över sitt arbete.  

 

 

Figur 67, Bord 
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Figur 68, Bord 

 

Under bordsdelen i trä finns ytterligare en komponent, det "svarta 

hyllplanet" eller "vingen", se figur 69. Här kan man lägga något vid sidan 

av som man inte vill ska ligga mitt på bordet. Den möjliggör flexiblare 

förvaring och du kan lägga exempelvis papper eller en mobiltelefon på 

den svarta "vingen". På det kan du sedan ställa en dator snett ovanpå så 

att datorn vilar på kanten av träbordsdelen. Det frigör stor del av 

bordsytan som kan användas till att exempelvis arbeta med 

pappersarbete eller för illustration, ritplatta etc. Stolsryggen har en bredd 

på 650 mm. Sitthöjden ligger på 450 mm och har en lutning på fyra grader 

vilket skapar en lagom avslappnad position. Ryggstödet lutar även det 14 

grader i den nedre delen av ryggpartiet för att sedan återgå till en rakare 

position bakom huvudet. Taket går i en rak, lutande linje som strävar 

uppåt för att minska risken för att slå huvudet i kanten på taket  

 
 

Figur 69, Svart hylldel 

 

när man ställer sig upp eller passerar stolen framifrån. Det leder även bort 

regn och snö från taket. Ovanpå det ligger ett plåttak som ska underlätta 

avrinning ytterligare, se figur 70.  

 

Något extra bra med stolen är att man själv kan bestämma sitt 

väderklimat när man arbetar. Eftersom att stolen kan rotera hela 360 

grader möjliggör det för användaren att själv bestämma om hen vill sitta i 

solen och arbeta eller vill ha solskydd och därför snurra stolen så att hen 

har solen i ryggen. När det är riktigt varm ute kanske man vill sola benen, 

eller hela kroppen en liten stund för att sedan snurra till skuggläge och 

svalka. Samma sak gäller för blåst. Man kan sitta mot blåsten om man vill 

ha svalka eller så vänder man sig bort från blåsten om man börjar frysa. 

Likaså kan man vända sig bort från ljud. Tack vare att ribborna i stolen är 

snedställda bryter man även ljudvågor och röster eller andra ljud dämpas. 
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Detta möjliggör att man kan reglera värme och kyla, bländning och 

ljudnivå.  
 

 
Figur 70, Ryggtavla av stol med plåt ovanpå takdelen 

 

5.1.2 Färgval  

Färgerna i stolen går att härleda till skalbaggen. Den svarta 

pulverlackerade stålet sammanstämmer väl med svärtan i det 

värmebehandlade trämaterialet. De flyter även samman med 

omkringliggande natur om man placerar stolen i en skogs- eller parkmiljö. 

 

 

5.1.3 Material 

Träet i stolen har en fin patina och doft tack vare den värmeprocess som 

materialet genomgått. Det doftar lite bränt och har en gyllenbrun ton och 

kvistar med vacker svärta. Uttrycket i materialet upplever vi hänger 

samman med naturen och den hälsoeffekt den har på människan, känslan 

av att materialet har åldrats, naturens organiska former och den 

rekreation som naturen ger. Det finns en historia och något vackert i ett 

åldrat materiel. Stålet ger en stabil och robust känsla, och knyter samman 

med skalbaggens ben. Skalbaggskroppen är stor och bred och benen är 

smala. Likaså är vår stol med dess breda, överhängande kropp och smala 

ram och benkonstruktion. Stolen är hållfast och stabil men ändå nätt i sitt 

uttryck. Skruvarna är elförzinkad M8 skruv. Vi var inne på att använda oss 

av svart skruv men efter att frågat oss för med både Rickard i 

metallverkstaden på Högskolan i Gävle och med återförsäljare av skruvar 

tog vi beslut om att en silverfärgad skruv är ett bättre alternativ. Dels är 

det svårt att färga skruv då färg lätt lossnar vid användning av mejsel och 

bits. 

 

 

5.2 Produktion, klimat, miljö och hållbarhet 

Vi ser en potential i att ta fram en småskalig produktion av våran möbel i 

närheten av Gävle där vi just nu är verksamma. 
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5.2.1 Trä 

Vi värdesätter att vår design håller en miljövänlig produktion så långt det 

går och som samtidigt håller en ekonomisk hållbarhet. Därav har vi valt att 

jobba med trämaterial från Svenska skogar. Företaget är Heatwood och 

kommer ligger i Hudiksvall. Impregneringen Thermowood har en helt 

genomgående ekologisk process och produkt (läs mer under kapitel 

3.3.2). Valbo trä är ett hyvleri i Gävle som sedan hyvlar det 

värmebehandlade virket. 

 

 

5.2.2 Stål 

Svetsarbete kan ske hos Alderholmens svets och service och laserskärning 

av gavlarna på stolen kan göras på Alderholmens mekaniska, båda 

företagen är verksamma i Gävle. Pulverlackering av dessa metalldelar 

skulle kunna göras hos GePa-ytbehandling i Gävle. Detta skulle möjliggöra 

en småskalig produktion där vi själva har insyn och en viss kontroll av 

produktionen. Det går inte att få på samma sätt om det skulle produceras 

i ett land som exempelvis Indien eller Kina där stora delar av produktion 

sker idag. 

 

 

5.2.3 Pulverlackering 

I gestaltningsarbetet kom vi fram till att svart är en bra färg för vår möbel. 

Det på grund av att den färgen flirtar med skalbaggen och att svärtan 

passar fint med det brända träet och smälter bra in i naturen. Den 

kommer att pulverlackeras, på grund av att pulverlackering är den mest 

miljövänliga infärgningen av stål och dels på grund av den beständighet 

som färgen får. Det är även en vanligt förekommande färgningsmetod för 

stål.  

5.2.4 Ekonomi 

Priset på möbler för offentlig miljö ligger betydligt högre än möbler för 

privatbruk vilket blir uppenbart bara genom en snabb sökning på 

offentliga möbler på nätet. Det tror jag främst beror på att det finns så 

mycket att förhålla sig till inom utformningen för offentlig miljö. Att skapa 

en möbel för offentlig miljö kräver noggrann undersökning av exempelvis 

konstruktion, klämrisker, skadegörelse och standarder med mått. Det är 

en av de viktigaste insikterna jag har gjort i detta projekt, att det är svårt 

att ta fram produkter för offentlig miljö. Eftersom att det ställs höga krav 

på utomhusmöbler tror jag också att ett högre pris är försvarbart. Det 

finns även pengar budgeterade för möbler för offentlig miljö hos olika 

instanser. Det i sin tur ger oss en möjlighet att höja priset på stolen en 

aning, vilket också möjliggör att vi kan välja bra material. 

 

 

5.2.5 Tillverkning   

Vad skulle det kosta att anlita er att utföra det jobb som ni gjort i vår 

prototyp i en produktion av hundra stolar? Vi ställde frågan till samtliga 

inblandade aktörer i vår prototyp och kunde därefter räkna ut ett cirkapris 

på vår stol utifrån det. Priset baseras alltså bara på deras uträkningar, som 

är en överslagsberäkning och är därför inte ett slutgiltigt prisförslag.  

 

Alderholmens svets , Svetsning cirka 1500 kr per stol 

Alderholmens mekaniska, Laserskärning cirka 400 kr per stol 

Momentum, Plastbussningar  cirka 100 - 200 kr per stol 

Heatwood, trämaterial  cirka 300 kr per stol 

GePa-ytbehandling  750 kr i ställavgift och  

   ca 200 kr per stol 
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I detta läge har vi inte räknat med bearbetning, logistik, marknadsföring, 

lön, skatter, ekonomiarbete och annat som är centralt för ekonomin. Inte 

heller har vi räknat med det arbete som vi själva utfört. Man kan diskutera 

hur vi skulle göra i en eventuell småskalig produktion. Skulle jag och Frida 

själva stå för montering till exempel? Det som inte företagen har hjälpt till 

med är följande: 

 

Snedsågning av hyvlat virke för solskyddseffekt - 

Plåttak - 

Skruv - 

Borrarbete - 

Montering - 

Hela bordskonstruktionslösningen - 

Gjutning av cement runt benet på stolen - 

 

Ett alternativ är att ta kontakt med en plåtfirma för taket, en firma som 

gjuter klumpen till benet och en snickare som vill montera stolen. 

Alternativt kanske man kan få tag i en montör som även gör gjutningen. 

Valbo Trä kanske kan hjälpa till för att få virket hyvlat i snedgående 

riktning för solskyddseffekten. 

 

 

5.3 Movexum 

Vi har under våren 2018 blivit uttagna till förinkubatorsprogram hos 

Movexum i Gävle, med vår idé om ett utomhuskontor. Deras syfte är att 

hjälpa nystartade företag att etablera sig på marknaden. 

 

 

 

Såhär skriver Movexum om sig själva: 

"Vi erbjuder entreprenörer och innovatörer hjälp med att bygga företag av 

sina idéer och att kommersialisera dem. Hos oss får du hjälp med bland 

annat affärscoachning där vi tillsammans arbetar fram en plan för hur just 

din aktuella idé bör utvecklas för att bli attraktiv på den tilltänkta 

marknaden" (Movexum, 2018). 

 

Hos Movexum har vi utvecklats mycket som designers främst genom den 

förståelse vi fått för företagande och kund. Under våren har vi arbetat 

fram en affärsmodell som kallas Business Model Canvas (BMC) för stolen, 

se figur 71. Vi har tittat på kundsegment, ekonomi och mervärde för kund 

(figur 72), vi har analyserat intäktsströmmar och visualiserat eventuella 

samarbetspartners och leverantörer. Vi hade även en workshop 

tillsammans med andra deltagare på Movexums förinkubator där vi både 

fick och gav bra input på våra respektive idéer. 

 

         
 Figur 71, Del av BMC Figur 72, Kartläggning av mervärde 
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6. Diskussion 

 
 

När vi inledde detta examensarbete trodde vi att vi skulle kunna bygga 

prototypen i full skala till största del självständigt med handledning och 

viss hjälp av de anställda i verkstaden vid Högskolan i Gävle. Det visade sig 

vara lättare sagt än gjort. De maskiner som finns på skolan klarar endast 

av att hantera mindre dimensioner av metaller och stål. Att bocka, svetsa 

och utföra liknande metallarbete kräver kunskap och är varken något man 

lär sig fort eller något som man får utföra utan viss erfarenhet. I den 

första delen av vårt examensarbete prioriterade vi en hel del tid åt 

företagsinkubatorn Movexum för att vi såg potential att utveckla den del 

av vår frågeställning som handlar om vilka vi är som företag, vem vår kund 

är och hur vi på bästa sätt kommunicerar vår idé och produkt för kunder 

och investerare. Det kan i efterhand ses som en aning felprioriterat och 

resulterade i att vi kom ner lite senare till verkstaden än vad projektet 

krävde. Vi kanske skulle stoppat lite tidigare och gått ner i verkstaden 

parallellt med att vi jobbade med Movexum. Vi lyckades rädda upp 

situationen men det har krävt en hel del övertid för att ro projektet i land. 

Vi har på bästa sätt försökt hitta svar på vår frågeställning. Vi har på 

många sätt lyckats förhålla oss till att vår möbel ska hålla för offentlig 

utomhusmiljö. Vi har även utvecklat viktiga färdigheter inom eget 

företagande och vi har redan haft representanter från Gävle Kommun 

som har provat vår stol och visat stort intresse för idén. Vi kommer även i 

början av juni att ha ett möte tillsammans med vår företagscoach vid 

Movexum i Gävle för att planera in möten med bland annat 

länsförsäkringar i Gävleborg och med två kvinnor som jobbar för 

innovation i Region Gävleborg. Detta möter alltså även upp vårt mål som 

jag beskriver i kapitel 1.4. Jag är otroligt tacksam och glad för att det finns 

så många engagerade människor som intresserat sig för vår idé och den 

uppmärksamhet vi fått från allmänheten genom hela processen. 

 

Under den sommarkurs som ledde fram till det första konceptet av vårt 

utomhuskontor skrev jag i rapporten ett litet stycke om framtida studier 

för utomhuskontoret. "Jag vill lära mig mer om produktion och 

tillverkning. Hur man rent praktiskt tar en idé och gör den till verklighet. 

Hur gör man för att ta fram en produkt? Behöver jag ett företag i ryggen? 

Mitt eget eller någon annans? Hur finansierar man det hela? Hur får man 

kontakt med tillverkare? Hur får man kontakt med fabriker? Vad måste 

man tänka på? Vilka regler har jag att förhålla mig till?" Det känns så fint 

att detta är frågor som jag idag har svar på. Jag har lärt mig så otroligt 

mycket, att det som till en början ter sig omöjligt inte alltid är så svårt som 

man tror. Alla människor som driver stora företag är bara människor de 

med. 

 

Idag finns som jag redovisat i marknadsanalysen Sveriges första 

utomhuskontor i Växjö. Kontoret är framtaget av arkitektbyrån Gestalt 

Arkitektur som ritat platsen och använt sig av möbler från 

utomhusmöbelföretaget Nola. Jämför man deras utomhuskontor med 

vårt ser man att deras egentligen påminner mer om en utomhusplats i 

anslutning till ett kontor medans vår idé är en sittmöbel framtagen 

specifikt för kontorsarbete utomhus. I vår enkät framkom det att man 

upplever att det är krångligt att arbeta ute, att det är svårt att få arbetsro 

och att man känner sig obekväm och uttittad. Solen stör arbetet och 

datorskärmen blir svår att se. Blåst är ett problem, då användaren inte vill 

att papper blåser iväg, frisyrer förstörs och blir ett irritationsmoment. 

Detta är problem som vi försökt hitta en lösning på. Om jag tittar på 

Gestalt Arkitektur och Nola's utomhuskontorslösning anser jag inte att 
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man lyckas lösa problem av dessa slag. Vi har en möbel genomarbetad 

och framtagen för kontorsarbete medans deras koncept är en arrangerad 

plats med möbler som är framtagna och designade för att i första hand 

äta vid. Deras koncept främjar varken arbetsro eller känslan av att arbeta 

privat och där man heller inte tagit hänsyn till blåst och solskydd för 

laptop. Det känns mer som en plats framtagen för umgänge som med 

andra ord fungerar bra när man vill ha möten. Vi vill med vår möbel 

fokusera på möjligheten att kunna arbeta mer privat, på hur man skapar 

rumslighet i utomhusmiljön samt där man kan känna sig skyddad från 

andra besökare och hitta koncentration. Vi vill även öka trygghet, dämpa 

ljudnivå och erbjuda stimulans, avkoppling och upplevelse.  

 

Eftersom att detta är ett samarbete med en annan designstudent har 

processen inneburit en tät kommunikation och även praktiskt arbete där 

båda två varit inkluderade. Vi är båda designstudenter och har därför 

liknande kompetens, men har delat upp arbetet där det går och där det är 

till vår fördel. Exempelvis har vi delat upp ansvaret i processen, så som 

konstruktion och materialresearch. Medans Frida har haft huvudansvar 

för materialresearch och ritningar har jag istället haft huvudansvar för 

konstruktion, kontakter och ergonomi. Likaså arbetet med prototyp och 

mock–ups i verkstaden. När en av oss har sågat har den andra borrat och 

så vidare. I CAD och vid framtagning av ritningar till alla externa 

hantverkare som vi tagit hjälp av i projektet, har vi båda två jobbat aktivt 

på enskilda datorer och diskuterat och hjälpt varandra. Rapporten valde vi 

att skriva var för sig, då våra skolor har lite olika inriktning och där kraven 

på processbeskrivning och rapportskrivning är olika. Denna rapport har 

jag alltså skrivit helt själv.  

 

Vi har fått frågan från flera håll om det är så att vi jobbat tvåhundra 

procent eftersom att vi är två personer som jobbar med detta 

examensarbete. Jag tror att det först och främst är intressant att 

diskutera vad tvåhundra procent innebär. Är det tvåhundra procent 

arbetstid, prestation, kärlek, resultat eller mängd som räknas? Jag valde 

att ta kontakt med Ebba Berggren, forskare i Designerly Development på 

Högskolan i Gävle, för att höra hennes tankar kring ett designsamarbete. 

 

Ebba berättar att hon upplever att det i ett grupparbete är "en utmaning 

att få till en skarp design som inte kompromissar och en lösning som löper 

hela linan ut i ett tydligt spår." Hon berättar även att " Det är en stor 

utmaning att få en samstämmighet och styrka i det spåret när flera 

hjärnor ska ha en så pass synkad vision. Det krävs nästan konflikt för att 

uppnå det, och för att arbeta konstruktivt med konflikt behöver du väl 

samtidigt vara envis, lyhörd, expressiv, målmedveten och ödmjuk. Svårt."  

Min uppfattning är att ett designprojekt är komplext och innebär ett tätt 

kommunikations- och processgenomförande. De främsta fördelarna med 

att arbeta ihop med Frida tycker jag har varit det bollplank som vi är för 

varandra. Vi låter taket vara högt och ingen idé är fel eller konstig. Vi 

känner varandra väl och har därför inga större problem att uttrycka våra 

åsikter. Däremot är vi två systrar, med roller som ibland kan leva kvar från 

barndomen. Det har varit en svår del under projektet och något som vi 

hela tiden måste se upp med. Vi finns idag med hos företagsinkubatorn 

Movexum där tanken finns om att starta ett företag kring vår 

utomhuskontorslösning. Om vi ska kunna driva det tillsammans i 

framtiden har vi en del som vi måste strukturera upp och hitta strategier 

för innan vi kan ge oss in i den processen. Det här examensarbetet har 

därför utmanat oss i den riktningen och vi har fått upp ögonen för vart 
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vårt samarbete ibland kan vara problematiskt och vart det fungerar som 

allra bäst. Ebba Berggren berättar även om det fina i ett designteam där 

man kan dela upp visst arbete, att man kan vara bollplank för varandra 

och diskutera problem och lösningar. Ojämn arbetsbelastning och 

ansvarsfördelning är något annat som Ebba nämner. Hon avslutar med 

citatet. "En kompromissad vision är ingens vision. Ens vision är inte någon 

annans vision. Man måste komma fram till en delad vision och det tar 

mycket tid, ord, skiss, bild, kraft och känslospel." 

En nackdel har varit att vi inte bor i samma stad då vi har tagit fram 

prototypen i Gävle, vilket inneburit att vi bott ihop dygnet runt under 

vissa perioder och inte setts på en hel vecka andra perioder.  En annan 

problematisk sak har varit att vi har olika handledare och olika mål på våra 

skolor. Min åsikt är att medans Fridas skola är mer resultatfokuserad så är 

min skola mer processfokuserad. Tillsammans med våra skolor och vårt 

deltagande i företagsinkubatorn Movexum har det inneburit att vi haft 

kontakt med flertalet handledare, cirka ett tiotal stycken, vilket har 

bidragit till viss förvirring. Ibland har det varit svårt att veta vilket ben vi 

ska stå på och ibland har det varit svårt för oss att komma överrens och 

att ta ett beslut om vad som är viktigast i processen och framtagningen av 

vår utomhuskontorsmöbel.  

 

En av våra frågeställningar var att vi skulle fundera över hur vårt koncept 

och prototyp ska kommuniceras, vilka vi är som företag och hur vi kan 

skapa ett hållbart företag kring vårt koncept. Dels har vi processet detta 

på många olika sätt genom de arbetsmetoder vi gått igenom hos 

Movexum. Dels har vi även processat detta genom ständigt hårt 

arbetande under projektet. Vi har funderat över hur vi vill framstå och vi 

tog fram värdeord som för oss är grunden till det driv vi har under vårt 

designarbete. Värdeorden hittar du i kapitel 4.11 på sidan 26 i denna 

rapport. Vi har hittat mer personliga givna roller, vi har funderat över om 

vi är rätt personer för att starta eget företag, om en av oss kanske passar 

bättre för det osv.? Vad vill man och vad vill man inte syssla med? Att 

driva eget företag har många fördelar men också delar som bitvis kan vara 

rätt tunga och jobbiga som kräver god ledarförmåga, mod, ork och bra 

strategier. 

En annan av våra frågeställningar handlade om vem vår kund är. Om en 

kommun satsar på vårt utomhuskontor tror vi att man får gladare 

invånare, det gynnar utveckling och det kan sätta en kommun på kartan. 

Om företag köper stolen kan det locka nya medarbetare till företaget och 

det kan bidra till friskare och mer produktiva anställda. Om 

utomhuskontoret skulle finnas på skolor kan det gynna utveckling, 

kreativitet och inlärning hos elever. Det kan även locka nya elever till 

exempelvis högskolor. Vi vet att utomhusvistelser har stor positiv 

påverkan på människan. Det minskar bland annat stress och oro. Vi tror 

att detta bidrar till ett rikare liv där du förlänger utomhustimmarna och på 

så vis också kan trivas och vara mer tillfreds med dig själv. I den enkät som 

vi genomförde under projektet visade det sig att många idag längtar ut 

och från de semistrukturerade intervjuer vi haft och genom den input vi 

fått från våra respektive examensutställningar är det tydligt att folket har 

en önskan om att kunna komma ut och arbeta. Det var flera som nämnde 

att de ofta känner sig stressade över att de "missat ytterligare en fin dag 

ute i solen" när de istället har suttit inne på kontoret med arbete. Man 

upplever att man inte tagit tillvara på solen och naturen. Hade man 

kunnat gå ut och sätta sig och jobba tror vi att man istället skulle skapa 

tillfredställelse. Många företag avsätter budget för inköp av nya möbler. 

När stolen så när som var färdig, veckan innan den skulle publiceras på 

examensutställningen i Stockholm, började jag fundera över patent. Jag 
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har en granne, Lars Johansson*, som tidigare drivit en patentbyrå och har 

hjälpt Sandvik med många av deras patent genom åren. Idag är han 

pensionerad. Jag pratade med honom och frågade lite kring vad han såg 

för potential att patentera i stolen. Han menade på att själva idén om en 

utomhuskontorsstol inte går att ta patent på. Däremot såg han potential 

för detaljer i stolen. Likaså kommer jag att se över möjligheter för att 

mönsterskydda stolens utformning.  

När det kommer till konstruktion av stolen finns det en del bitar som kan 

vässas ytterligare. En sådan sak kan vara det plåttak som vi placerat 

ovanpå de överliggande plankorna på taket. Fördelarna är att det skyddar 

användaren och stolen vid plötsliga skyfall eller duggregn och för att 

underlätta för snö och regna att rinna av lättare. Även så kan det skydda 

stolens sits från att bli blöt när snö eller vatten och regn droppar av från 

taket. Nackdelarna kan vara att det både är en extra kostnad och ett extra 

moment i produktion. Det är även ytterligare en komponent som kan bli 

repig, kan böjas och den blir även väldigt het vid varma soldagar eftersom 

att svart färg är den färg som absorberar mest värme av alla färger.  

Vi har tagit fram en innovativ idé om en stol som kan optimera och 

möjliggöra kontorsarbete utomhus. När vi berättade om vårt 

examensarbete, vad vi höll på med och vad vi utforskade, var det många 

som var skeptiska. En del tyckte att det lät intressant och flera sa att de 

önskade att de kunde komma ut och arbeta. Men ingen kunde riktigt 

förstå hur detta skulle kunna ta form. Skulle man sitta vid ett skrivbord? 

Skulle man ta med sig ett bärbart bord ut till en iordninggjord plats? 

Frågorna var många och flera trodde inte ens att det skulle gå att göra 

verklighet av idéerna. Vi insåg att det var viktigt för oss att visualisera vår 

idé och upplevde att det var svårt att få seriösa anhängare innan vi hade 

en prototyp. Med prototypen klar fick vi ett helt annat mottagande. Nu 

var det flera som ville köpa vår idé och tidningarna skrev om oss på flera 

ställen. Jag läste en artikel som skrevs av Harry Frank (Frank, H. se Forum 

för Innovation Management, 2004) där han beskriver problematiken med 

att bära fram en innovation. Han skriver i sin artikel att "visionen måste 

vara starkare än motståndet från dem som tror på befintliga lösningar". 

Med andra ord skulle man kunna säga att den som jobbar med en 

innovativ idé måste tro så pass starkt på sin idé att hen inte viker sig för 

de som är rädd för nya idéer, för dem som inte förstår eller för de som 

skakar på huvudet åt idén. Med vår prototyp kan vi kommunicera med 

kunder och investerare på ett helt nytt sätt. Det hade inte fungerat utan 

prototypen i skala 1.1. Skeptiker omvandlas till anhängare om de får se 

"proof of concept" genom en prototyp. 

Det finns absolut en potential och en framtid för stolen. Vi har varit i 

kontakt med ett stort företag i Gävle, som vi även har bokat ett möte 

med. De har visat intresse för vår stol. Något att ta vidare skulle kunna 

vara att driva ett pilotprojekt tillsammans med dem. Mötet kommer äga 

rum i mitten på juni och efter det återstår det att se hur man 

marknadsintroducerar stolen, som redan fått mycket uppmärksamhet. 

Frågan är också hur företaget ska drivas eller om stolen ska säljas till ett 

producentbolag som redan har en kund och kanske även en egen 

produktion. 

Stolen har inget namn idag och det ska bli roligt att döpa den inom en 

snar framtid. Vi har varit inne på namn som "Baggen" och "Tordyvla", 

inspirerat från skalbaggen, men vi är inte nöjda med de namnen. Det 

återstår att se vad vi hittar för namn för stolen. 

 

 

* Lars Johansson, Tidigare ägare av Grundpatent i Gävle AB, möte maj 2018. 
 

 



43 
 

7. Referenser 
 

 

7.1 Tryckta & Digitala Källor 

 
Beckmans. 2018. Frida Pettersson. 

http://www.beckmans.se/kontakt/profil/u/984/frida-pettersson/ [2018-

02-15]. 

 
Berglund, Erik. 1988. Sittmöblers mått. Strängnäs: Hans Richter läromedel. 
 

Blomkvist, P. & Hallin, A. 2015. Metod för teknologer. Lund: 

Studentlitteratur. 

 
Castellum AB. 2017. Sveriges första utomhuskontor finns i Växjö. 

https://www.castellum.se/vara-projekt/workout/ [2018-04-21]. 

 
Clarkson, J. och Eckert, C. 2005. Design process improvement: A review of 
current practice, Springer: London.  
 
Dahlgren, T. Wistrand, S. & Wiström, M. 2004. Nordiska träd och träslag. 
Stockholm: Stiftelsen Arkus. 
 

Heatwood. 2016. Om thermowood. http://www.heatwood.se/om-

thermowood/ [2018-04-21]. 

 

Johansson, M. & Kuller, M. 2005. Svensk Miljöpsykologi. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 

 

 

 

 

Jonsson, A. & Stuxberg, C. 2015. Publika nätverk Säkerhet och attityd på 

offentliga platser. Kandidatuppsats. Uppsala: Uppsala  

 

universitet/Instutionen för informatik och media. http://www.diva-

portal.se/smash/get/diva2:823595/FULLTEXT01.pdf [2018-04-21]. 

 

Kroemer, K. H.E. 2008. Fitting the Human - Inroduction to Ergonomics. 6:e 

upplagan. United States: CRC Press. 

 

Movexum. 2018. Vad gör en inkubator? http://movexum.se/sa-funkar-det 

[2018-04-21]. 

 

NetOnNet. 2018. Kraftfull powerbank med USB-C-port. 

https://www.netonnet.se/art/hem-

hushall/elartiklar/powerbank/mophie-powerstation-xxl-usb-c-19-500-

mah/1002163.13728/?gclid=Cj0KCQjwn-

bWBRDGARIsAPS1svu0vc8ptmbkskGqWmBfwhHGuf2VPABttbofJisSgO8FG

UqcitJRvscaAl5VEALw_wcB [2018-04-20] 

Shortcut (2018). Utomhuskontor kan bli nästa trend. 

http://shortcut.se/artiklar/utomhuskontor-kan-bli-nasta-trend/ [2018-05-

08]. 

 

Neufert, E. & Neufert, P. 2012. Architects Data. United Kingdom: Wiley-
Blackwell. 
 

 



44 
 

Schön, E. 2004. Folktrons ABC. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
 

SIS. 2018. CE-märkning. https://www.sis.se/standarder/ce-markning/ 

[2018-05-04]. 

SMHI. 2017. Vad är ett solbanediagram? 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-ar-ett-

solbanediagram-1.31981 [2018-04-21]. 

 

Forum för Innovation Management. 2004. Svensk Innovationskraft - 
visionen måste vara starkare än motståndet. Stockholm: Vinnova. 
 

Swedish Standards Institute. 2017. SS-EN 581-1:2017 Möbler för 

utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig 

miljö –  Del 1: Allmänna säkerhetskrav. Stockholm: SIS Förlag AB.  

 

Vattenfall. 2018. Frågor och svar om solceller. 

https://www.vattenfall.se/solceller/fragor-och-svar/#solenergi [2018-05-

08]. 

 

Wikberg Nilsson, Å. Ericson, Å. & Törlind, P. 2015. Design Process och 
Metod. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Österlin, K. 2011. Design i fokus för produktutveckling. Malmö: Libris AB. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Personliga kontakter 

 

Dan Schröder, Svetsare och egen företagare, Alderholmen Svets och 

Service, återkommande kontakt under hela april 2018. 

 

Dan Östberg, Snickare och lärare på Högskolan i Gävle, handledning mars 

2018. 

 

Ebba Berggren, Adjunkt på Industridesignprogrammet, doktorand inom 

”teaching and learning” och forskar inom Designerly Development, 

Intervju maj 2018. 

 

Jan Loftén, Designer och lärare på Beckmans, handledning mars 2018. 

 

Lars Johansson, Tidigare ägare av Grundpatent i Gävle AB, möte maj 2018. 

 

Mikael Nilsson Jägmästare & Byggnadsingenjör och VD på 

Lärkspecialisten, telefonsamtal den 20 april 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
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Figur 7 - 13  Eget material 

Figur 14 Kroemer, K. H.E. 2008. Fitting the Human - Inroduction to 

 Ergonomics. 6:e upplagan. United States: CRC Press. 

 

Figur 15  SMHI. 2017. Vad är ett solbanediagram? 

 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-

 ar-ett-solbanediagram-1.31981 [2018-04-21]. 

Figur 16 Neufert, E. & Neufert, P. 2012. Architects Data. United 
 Kingdom: Wiley-Blackwell. 
 

Figur 17 - 41  Eget material  

Figur 42  https://www.lamp24.se/led-underbyggnadslampa-corner-

 2-eluttag.html  
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8.1 Bilaga 1, Enkätfrågor och svar 
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Vilken typ av arbete är troligast att du skulle utföra om du tog 
med ditt arbete till ett cafe, en park eller liknande och varför? 
(Exempelvis datorarbete eller läsa bok), allt inom parentes 
innebär att det är fler som svarat lika. 

80 svar: 

Datorarbete (14) 
Bokföring (2) 
Läsa, skriva 
Dator eller ipad 
Skriva text på datorn. 
Lätt arbete, ingenting som man behöver stor koncentration för, då 
hade jag föredragit avskildheten man får på kontor. 
Planering 
Läsa bok, planering inför resor, livet osv. 
Svara mail 
Datorarbet/ administrativa uppgifter som inte har sekretess 
Research för omkringliggande miljö eller människors sociala 
psykologi. 
Läsa en bok. Känns meckigt att släpa med datorn ut. Ingen el eller 
internet. 
Journalskrivning 
Läsa bok 
Arbete som inte nödvändigtvis kräver internet, t.ex. 
foto/videoredigering 
Läsa, skriva skissa 
Datorarbete, läsa, ringa, diskutera 
Telefonmöte, datorarbete 
Telefonsamtal, möten både Skype o IRL, med en person o flera, 
datorarbete, textläsning 
Är tvungen att arbeta med dator. Dator, laddare och större skärm. 
Allt mitt jobb innefattar arbete vid datorn. Helst att strömkällorna 
skulle vara av återvunnen karaktär ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Exempelvis solceller. 
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Mailkorrespondens, enklare sysslor som inte kräver fullt fokus eller 
kompletterande material 
Datorjobb tex mail, dokument och protokoll 
läsa böcker, skriva på datorn, möte. 
Datorarbete, för att komma ifrån distraktioner i hemmet. 
Grupparbete, för att vara på en neutral och trevlig plats. Läsning för 
en rogivande miljö och komma undan distraktioner. 
Besvara mejl eller skriva på ansökningar. 
Läsa bok eller dokumentation 
Läsa bok/artiklar. Kolla mejl. 
Skriva på dator 
Dokumentation, förberedande arbete. 
Datorarbete som inte kräver sekretess. 
Datorarbete/administration 
Arbeta med att skriva på datorn, maila, 
Bokföring 
Läsa och besvara mail. 
Planeringsjobb 
Pga datorskärmen kan det bli lite svårt att sitta i solen. Helst en bok 
eller skrivblock. 
Dator 
Mail, tfnsamtal, tanketid 
Skriva 
Bara det skulle vara tillräckligt varmt, datorskärmen har en tendens 
att bli för mörk vid solsken, så jag får sitta i skuggan eller ha sol i 
ögonen som inte fungerar. Jag använder datorn eller telefon 95% av 
min arbetstid. Så jag pratar i telefon då och då, skriver ut papper, 
har fysiska möten men mest sitter jag ensam och skriver/gör 
layout/samordnar på datorn. 
Läsa en bok 
Datorarbete eller ha morgonmöten på en sådan plats! 
Jobba med datorn vilket jag även gör inomhus. 
Datorsarbete, läsa, handarbeta/konst(har eget företag inom det 
området) 
Datorarbete, svara på mail 

Läsa böcker 
Datorarbete/Pappersarbete 
Datorarbete, skype/telefonmöte, läsning 
Videosamtal eller kreativt arbete 
Datorarbete, inläsning av litteratur 
Svara på mail, läsa eller skriva rapporter etc 
Läsa in mig på material, svara på mail, möten, om bra wi-fi även 
Skypemöte 
Datorarbete, läsa rapporter analogt eller på dator, telefonsamtal. 
Skrivarbete, typ avtal ekonomi mm 
Något som inte kräver teknisk utrustning 
Läsa/svara på mail via dator/mobilen 
Dator 
Studera Trädbeskäring. Kolla andra ute jobb tex skogsarbete. Gavle 
Gårdarna osv 
Möten eller research arbete vid datorn 
Jag skulle jobba vid en dator 
Skriva antingen på dator eller med papper och penna 
anteckningsblock, skissblock A4 
läsa mail, plugga till prov 
Inläsning 
Datorarbete, administrativa uppgifter 
Arbete på dator och skissa med papper och pennor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Välj max FYRA alternativ som du troligast skulle ta med dig om 
du arbetar på annan plats 
 
    Procentuellt  
    hur många  
  Antal människor som valt  
Ta med:  som valt denna: denna: 
 
1. Dator  72 st  90% 
2. Papper och penna 62 st  77,5% 
3. Kaffekopp  57 st  71,3% 
4. Mat  30 st  37,5% 
5. Bok  22 st  27,5% 
6. Datormus  16 st  20% 
7. Läsplatta  14 st  17,5% 
8. Pärmar  10 st  12,5% 
9. Tidningar/magasin 7 st  8,8% 
10. Korsord  3 st  3,8% 
11. Extern hårddisk 3 st  3,8% 
12. Stickning  2 st  2,5% 
13. Ritplatta  2 st  2,5% 
 
 
 
 
 
Vi fick kommentarer om andra saker man vill ta med sig. 
Mobiltelefonen ansåg vi var något som alla tar med sig idag, därav 
valde vi bort det alternativet. Dock var det några som 
kommenterade att de saknade det alternativet. Även så extra 
tangentbord, laddare och hörlurar. 
 
 
 

Välj ETT alternativ som du troligast INTE skulle ta med dig om 
du arbetar på annan plats 
 
    Procentuellt  
    hur många  
  Antal människor som valt  
Ta med:  som valt denna: denna: 
 
1. Stickning  44 st  55% 
2. Pärmar  21 st  26,3% 
3. Extern hårddisk 17 st  21,3% 
4. Datormus  16 st  20% 
5. Korsord  14 st  17,5% 
 
 
 
Till sist får du mer än gärna lägga till en kommentar här nedan 
om frågorna, något du kom att tänka på eller något som du ser 
som problematiskt/bra med att arbeta ute.35 svar 

Att sitta ute är alltjämt ett problem med komforten. Långt till toalett, 
obekväm sittyta, strul med vädret och saker som stör 
koncentrationen 
Oväntat regn. 
Jag tänkte mest på hur man skulle lösa det praktiskt med dator 
ute/solljus/väder och vind. :) 
Skulle vara intressant att försöka få fram grunden till varför vi 
arbetar eller inte arbetar ute. Är det de sociala som inte tillåter det? 
Varför vill vi ens arbeta ute? är det pga kyla & vind som det gör de 
mindre effektivt? Skulle det vara bättre för arbetsflödet om en 
kontrast i arbetsmiljön gjordes då & då under dagen? Vill man möta 
andra människor där, eller vill man ha sitt eget bås? eller vill man 
kunna välja? 
Till skillnad från inomhus så tror jag det kan bli svårare att 
kontrollera sin omgivning / miljö när man arbetar utomhus eftersom 
du exempelvis inte kan bestämma temp, väder osv... Det är nog er 
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största utmaning. På så sätt kan det vara svårare att motivera 
människor att använda utomhus kontor - om man inte kan erbjuda 
något annat som lockar! Till exempel, i när Pokémon Go var 
populärt så fanns det laddningstationer / eluttag utomhus i vissa 
parker i Stockholm så att man kunde stanna ute o spela längre. 
Oavsett så tror jag att ni kommer göra ett jättebra jobb! Lycka till! 
Regn, vind, solsken, kyla är utmaningar. Bra att komma ut, 
miljöombyte 
Tror att man blir mer kreativ om man kan sitta ute - känner behov av 
att byta miljö ibland. Tror att utomhusmiljö skulle bidra positivt! I 
synnerhet fina dagar. Hur lång är säsongen i Sverige? 
Solen mot datorskärmen gör det omöjligt att sitta ute och arbeta om 
det är soligt. Jag vill sitta i solen utan något parasoll (vill sola och 
jobba samtidigt). Dessutom en bra solstol/stol där jag kan halvligga 
och ha ett mindre bord där jag kan placera laptopen. Är det 
kallt/blåsigt skulle jag inte heller vilja arbeta ute. 
Problematiskt - insekter, för många människor på samma plats? 
Bra- friskluft, hinner vara ute i solen 
Det kan vara problematiskt att planera utomhusarbete, när det 
passar att gå ut, så är det dåligt väder alt , när jag vill gå ut funkar 
det inte med det jag ska göra. 
Bättre psykiskt mående vilket leder till bättre utfört jobb. 
Bra: frisk luft, inspiration. 
Oändligt med härlig energi! 
Det problematiska skulle vara att se bra på datorskärmen i ljuset. 
Det skulle vara svårt att hantera sekretessbelagda uppgifter (som 
jag gör dagligen på datorn). 
Omöjligt att se på skärmen pga ljus, 
Det är väl super att få kunna vara mer ute. Bra ide.  
Blåst, regn, sol, djur, andra människor, fåglar! 
Svårt att se skärmen i solsken 
Problematiskt - solljus i skärmen/motljus, kalla fingrar vid låg 
temp/vind, störande ljud vid tfnsamtal. Bra - kreativ känsla (frihet, 
dofter, intryck, naturens ljud), energi från sol o frisk luft, mm 

Se svar ovan om ljus för datorskärmen. 
Frisk luft kan inte vara dumt, vi har dålig ventilation på mitt 
nuvarande kontor också. Som många andra. 
Problemet med att ha dator ute är att pga solen kommer man 
knappt kunna se något på skärmen 
Det jag ser problematiskt att arbeta ute i solen med dator är att det 
blir svårt att se på skärmen pga ljuset ute 
Problem med mycket sol på datorskärm. Batteri/möjlighet för 
laddning av dator och mobil. Vill inte frysa om det är kallt eller 
blåser. 
- vind/ljudskydd + kreativitet 
Värmehållning är viktigt, filt eller varm dyna. Då kan man sitta ute 
redan på våren. Bra ljussättning så inte datorn blir bländad eller 
överhettad 
Internetuppkoppling kan vara problematiskt så också eluttag för 
exempelvis dator. Jag har försökt jobba utomhus, men klurigt med 
dator pga ovan saker men också att det kan vara svårt att läsa på 
skärmen om det är soligt ute. 
Ni bör se över era frågor, vissa frågor har uppenbara svar. Det ä 
Bra med friskluft. Solen kan reklekteras i datorskärmen så det blir 
svårt att jobba. 
Alltid skönt att jobba ute och med växlande arbetsuppgifter. Det 
finns egentligen inga dåliga väder. Bara dåliga kläder :) 
Det är svårt att se blanka skärmar utomhus, reflektioner och 
liknande kan göra designarbeten svåra. 
Jag har redan möjlighet att jobba hur, när och var jag vill. Mitt 
problem är att det inte går att använda en dator när solen skiner 
(skärmen syns för dåligt) och att jag inte gärna har en dator på 
platser där folk äter och dricker (risk att datorn kan skadas). 
Dessutom behöver jag ofta vara uppkopplad mot en stor server som 
gör det svårt att gå iväg för långt. Lycka till! :) 
Vårt klimat 
Viktigt att placeringen är där man inte känner sig för 
exponerad/uttittad 

 


