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Sammanfattning: 

Balcony Art är en idé för en ny sorts möbelgrupp för den som har ont om plats på sin 

balkong. Denna rapport kommer avhandla Princip- och delar av 

Primärkonstruktionen av stol och bord för balkongbruk, hur produkterna utvecklas 

från idé till primära, preliminära användningsriktiga produkter. 

I Principkonstruktionsdelen kommer rapporten avhandla hur produkternas krav och 

specifikationer tas fram och hur dem styr upp konstruktionen. 

I Primärkonstruktionen kommer rapporten avhandla produkternas väg från skiss till 

funktionella CAD modeller och hur produkternas individuella delar designas och hur 

hållfasthetsberäkningar påverkar designen. 
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Abstract: 

Balcony Art is an idea for a new kind of furniture group for those who have limited 

space on their balcony. This report will discuss conceptual and part of primary 

construction of the chair and table for use on balconies, how the products developed 

from an idea to primary, preliminary products. 

In the conceptual design part, the report will discuss how product requirements and 

specifications are developed and how these controls the design. 

In the primary construction, the report will discuss the products journey from sketch 

to functional CAD models and how the products of individual parts are designed and 

how the durability calculations affect the design.  
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Förord 

 

Följande rapport är ett examensarbete omfattande 7.5 poäng inom för Cad-tekniker. 

Examensarbetet är utfört av Filiph Hansson och Sebastian Pålsson studerande till 

CAD-tekniker på Högskolan i Halmstad. 

Målet med arbetet är att utveckla en idé som är given av privat uppdragsgivare. Iden 

innefattar en utveckling av utomhusmöbler.  

 

Vi vill slutligen tacka, vår uppdragsgivare Annelie Löfquist för förtroendet och den 

positiva support vi fått under arbetets gång.  

 

Filiph Hansson 

Sebastian Pålsson 

CAD-Tekniker programmet, Högskolan i Halmstad 

2011-05-15  
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1. Inledning 

Uppgiften i denna rapport är att utveckla en idé av en variant för fällbara 

balkongmöbler, där koncentrationen skall ligga en stol och bords lösning.  

uppdragsgivaren, Annelie Löfquist, kom på idén då hon själv hade ett problem med 

sina balkongmöbler. 

1.1 Bakgrund 

Annelie bor i lägenhet, ofta har lägenheter små balkonger.  Problemet var att 

balkongmöblerna tog för mycket plats, framförallt när dem inte användes och 

förhindrade rörelse på balkongen. 

1.2 Problemformulering 

En lösning på problemet är att använda sig av hopfällbart bord och stol. Men Annelie 

fick nu nya problem. Då stolen och bordet stod vid väggen, välte de ofta. Det var 

krångligt och tog tid att fälla upp och fälla ner möblerna vid användning och städning 

Annelie önskade sig en möbelgrupp som tar bort dessa problem och samtidigt vara 

estetisk tilltalande vid användning och hopfällbart utförande.  Eftersom detta inte 

finns började Anneli skissa på hur denna möbelgrupp skulle kunna se ut. När skissen 

var klar tog hon kontakt med oss för att utveckla iden och göra den till verklighet. 

1.3 Metod och avgränsning 

Detta examensarbete följer en metod utvecklad av Fredy Olsson, Princip- och 

Primärkonstruktion. Där första steget i denna rapport kommer att behandla 

Principkonstruktionen och andra steget kommer behandla delar av 

Primärkonstruktionen. 

1.3.1 Principkonstruktion 

”Med Principkonstruktion avses det tidiga, inledande konstruktionsarbete 

(utvecklingsarbete) där man utgående ifrån en behovslösning eller produkt typ söker 

få fram en principiell produktlösning – principlösning eller lösningskoncept.” 

(Principkonstruktion 1995, Fredy Olsson sid 3.) 

I Principkonstruktionsdelen kommer rapporten avhandla hur produkternas krav och 

specifikationer tas fram och hur dem styr upp konstruktionen. 
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1.3.2 Primärkonstruktion 

”I konstruktionsetappen Primärkonstruktion skall följande arbetsinsats utföras: 

”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt”. (Primärkonstruktion 

1995, Fredy Olsson sid 2.) 

 

I Primärkonstruktionen kommer rapporten avhandla produkternas väg från skiss till 

funktionella CAD modeller och hur produkternas individuella delar designas och hur 

hållfasthetsberäkningar påverkar designen. Men eftersom detta projekt endast 

kommer vara på 7,5 HP så kommer denna rapport ej att innehålla en fullständig 

Primärkonstruktion utan en mindre, modifierad som bara tar med de mest väsentliga 

delarna för att få fram en produkt. 

2. Principkonstruktion 

 

2.1 Produktdefinition 

Produkten (användningsområde): Produkten skall användas som utomhusmöbel 

framförallt på balkong men även i andra utomhusmiljöer. 

 

Process (uppgift): Produkten skall förenkla användningen av möbler på små 

utrymmen som en balkong T.ex. vid användning, städning och förvaring. Produkten 

Skall även vara estetiskt tilltalande vid användning och i hopfällt utförande. 

Omgivning: Produktens skall användas i utomhusmiljö. 

 

Människan (användaren): För alla som vill underlätta sin vistelse på balkong eller 

utomhusplats.  

 

Ekonomi: Strävar efter att skapa en så kostnadseffektiv konstruktion som möjligt. 

Kostnaden bestäms i stora drag av materialen och tillverkningssätt. 

2.2 Produktundersökning 

För att se vad som redan fanns på marknaden gjordes en kortare 

produktunderökning för produkter som har liknande egenskaper och utförande med 

den idé som skall utvecklas och designas. 
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Väggfast fällbar stol (Gerdmans)1 

Mått: BxD 420 x 390 mm 

Pris: från 1.075 kr 

Information: Sits i bokfanér. Silver lackerat stativ.  

 

Totaldjup på stol vid nedfällt läge, 430 mm.  

Totaldjup vid uppfällt läge 155 mm. 

 

Väggfast fällbar stol (Mitab Vågen av Jan Wickelgren)2 

Mått: H 45cm, B 38cm  

Information: Väggfast, fällbar stol. Sits i björk eller bok,  

även i betsat utförande. Stativ i pulverlack. 

Väggstol (Edblad & Co. Designers: Tove Adman, Hans Edblad)3 

Mått: Längd från vägg 415 mm. Bredd 315 mm, höjd 200 mm. 

Vikt: 2,8 kg. Material: polerat aluminium.  

Pris:  1,475 kr 

Information: En mycket praktisk och snygg väggmonterad stol i  

blank- eller mattpolerad aluminium.  

Fodral i renskinn, svart skinnimitation eller ljusbrun  

mocka finns att köpa till. Passar både hem och kontor. 

2.2.1 Analys av benchmarking 

De här produkterna som togs fram i produktundersökningen var inga produkter för 

utomhusbruk utan endast för inomhusbruk. Möblerna är också mer designmöbler än 

praktiska möbler man kan använda varje dag. Skillnaden mellan de här produkterna 

och projektets idé är att de inte har ett ryggstöd vilket uppdragsgivaren tyckte var 

viktigt. Det valdes att inte göra en mer ingående undersökning p.g.a. tidsbrist. 
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2.3 Krav och önskemål 

2.3.1 Krav Stol 

Kravnr. Typ Förklaring Krav/önskemål 

        

S1 Funktion Fällbar  K 

        

S2 Funktion Underhållsfri konstruktion K 

        

S3 Funktion Klara belastning på 150kg K 

        

S4 Funktion Användarvänlig K 

        

S5 Funktion 
Innehålla ryggstöd eller möjlighet till 
montering av dyna K 

        

S6 Mått Max bredd: 600mm K 

        

S7 Mått Max djup: Uppfällt 100mm K 

        

S8 Mått Max djup: Nedfällt 450mm K 

        

S9 Mått Max höjd: 800mm K 
Tabell 1 

2.3.2 Krav Bord 

Kravnr. Typ Förklaring Krav/önskemål 

        

B1 Funktion Fällbar  K 

        

B2 Funktion Underhållsfri konstruktion K 

        

B3 Funktion Klara belastning på 50kg K 

        

B4 Funktion Användarvänlig K 

        

B5 Mått Max bredd:  450mm K 

        

B6 Mått Max djup: Uppfällt 350mm K 

        

B7 Mått Max djup: Nedfällt: 100mm K 

        

B8 Mått Max höjd: 450mm K 
Tabell 2 
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2.3.3 Gemensamma krav och önskemål 

Kravnr. Typ Förklaring Krav/önskemål 

        

G1 Montering Konstruerad för väggmontering K 

        

G2 Montering  Minimal montering av kunden Ö 

        

G3 Tillverkning Mindre än 15 delar Ö 

        

G4 Tillverkning 
Delar är konstruerade efter ISO-
standarder Ö 

        

G5 Tillverkning Maximalt Standardiserad Ö 

        

G6 Miljö 
Klara utomhusmiljö 
(korrosionsbeständig) K 

        

G7 Miljö Återvinningsbar Ö 

        

G8 Livslängd Minst 10år Ö 

        

G9 Design 
Estetiskt tilltalande (enligt 
uppdragsgivare) Ö 

Tabell 3 

2.4 Lösningsförslag 

Utefter kravspecifikationen togs skisser och lösningsförslag fram: 

1. Lösningen skall spegla kraven och önskemålen 

2. Uppdragsgivaren önskade sig en design som skulle efterlikna en tavla när 

stolen/bordet är uppfällt. 

 Skisser Stol    Skisser Bord 
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2.5 Utvärdering av lösningar 

 

När skisserna var klara gjordes enklare modeller i CATIA V5 för att få en bättre 

överblick hur lösningsförslagen skulle se ut och få en mer exakt utvärdering.  

 

2.5.1 Bordslösningar 

 

Bordslösning A: Uppåt - fällande bord med knäckstag 

+Kan placeras ungefär i samma höjd som stolen. 

+Standardiserad mot stol konstruktionen 

+Liten klämrisk med tanke på knäckstagen (om upp och nedfällnings instruktioner 

följs) 

- Knäckstagen kan gå sönder vid för hög påfrestning  

 

 

 

 

 

 

 

Bordslösning B: Nedåt - fällande bord med knäckstag 

+ Knäckstagen behöver inte hålla uppe plattan, behöver bara stå emot. 

- Inte helt standardiserad gentemot stolens konstruktion (Fäst-stag olika) 

- Klämrisk större än förslag 1 

- Måste placeras relativt högt 
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Bordslösning C: Uppåt - fällande bord med utfällande stag 

+Inga synliga stag 

+Kan placeras ungefär i samma höjd som stolen. 

- Inte helt standardiserad gentemot stolens konstruktion (Fäst-stag olika) 

- Krånglig uppfällning 

- Klämrisk större än förlag 1 och 2 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Stolslösningar 

Stolslösning A: Nedåt - fällande stol med stödben längst ut på sittplattan 

+Smal konstruktion 

+Speglar uppdragsgivarens estetiska ide, dock minus för att stödbenet syns när 

sitsen är uppfälld.  

+Enkel användning 

+Motverkar sviktningar i sittplatan p.g.a. stödben  

- Risk för förflyttande av stödben vid användning, vilket försvagar konstruktionen. 
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Stolslösning B: Nedåt - fällande stol med sido-stag 

+ Inget stödben 

+ Speglar uppdragsgivarens estetiska ide 

+ Enkel användning 

- Bredaste konstruktionen av stolslösningarna p.g.a. sittstöden. 

 

 

 

 

 

 

 

Stolslösning C: Uppåt - fällande stol med knäckstag 

+ Inget stödben 

+ Smal konstruktion  

+ Enkel användning 

- Speglar inte uppdragsgivarens estetiska ide till fullo, då den är avlång. 

- Längsta lösningen 

- Måste placeras lågt 
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2.5.3 Utvärdering 

För att utvärdera lösningsförslagen gentemot kraven användes ett betygsystem för 

att rangordna hur bra lösningarna uppfyllde kraven och önskemålen, vilket i sin tur 

gav poäng. Det (de) lösningsförslag som har fått mest poäng kommer vara det (de) 

förslag som går vidare till nästa steg. 

Betygsskala: 

U = 0 G = 1 VG = 2 MVG = 3 Utmärkt = 4 

 

Bord Lösningsförslag       

 

Stol Lösningsförslag       

Krav   A B C 

 

Krav   A B C 

B1   4 4 3 

 

S1   3 4 4 

B2   3 3 3 

 

S2   3 3 3 

B3   X X X 

 

S3   X X X 

B4   4 3 2 

 

S4   3 4 2 

B5   4 4 4 

 

S5   4 4 4 

B6   4 4 4 

 

S6   4 4 4 

B7   4 4 4 

 

S7   4 3 4 

B8   4 4 4 

 

S8   4 4 4 

G1   4 4 4 

 

S9   4 4 3 

G2   X X X 

 

G1   4 4 0 

G3   X X X 

 

G2   X X X 

G4   X X X 

 

G3   X X X 

G5   4 3 2 

 

G4   X X X 

G6   X X X 

 

G5   4 4 4 

G7   X X X 

 

G6   X X X 

G8   X X X 

 

G7   X X X 

G9   3 1 3 

 

G8   X X X 

          

 

G9   3 3 3 

Summa:   38 34 33 

 

          

Tabell 4 

     

Summa:   40 41 35 

Tabell 5 
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2.5.4 Vald lösning för bord 

Lösningsförslag A valdes att jobba vidare med. Valet var relativt enkelt då den fick 

flest poäng i utvärdering och att dess användarfunktioner faller uppdragsgivaren i 

smaken. 

Den valda lösningen är ett bord som skall underlätta vistelsen på balkongen. Bordet 

monteras på väggen och är fällbart på ett användarvänligt sätt. Huvudkravet var att 

bordet inte skall ta mycket plats då det inte används vilket den lösningen uppfyller 

bäst av våra lösningsförslag. Eftersom bordet är monterat på väggen underlättar de 

för städning och även att det inte välter vid t.ex. blåst eller vid användning. 

 

2.5.5 Valda lösningar för stol 

Eftersom lösningsförslag A och B fick nästa lika mycket poäng i utvärderingen valdes 

dessa för vidareutveckling. Båda är bra lösningar och uppdragsgivaren ville se hur de 

går att utveckla då projektet går in på hållfastberäkningar och materialval.  

Stolen har samma koncept som bordet, den skall underlätta vistelsen på balkong, 

monteras på vägg och vara fällbar. 

Skillnaden mellan A och B är dess funktioner att hålla upp sitsen. Lösning A har ett 

mer vanligt stols utseende då den håller upp sitsen i alla fyra hörnen, medan lösning 

B har en mer designmässig lösning. På lösning B har det främre benet tagits bort och 

istället satt sido-stag för att få en ren yta då sitsen är uppfälld. 

 

Samtliga lösningar uppfyller de hittills mätbara kraven och önskemålen. 

Klartecken har givits från uppdragsgivaren att vidareutveckla de valda lösningarna, 

då uppdragsgivaren är nöjd med konstruktionen och dess design. 
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2.6 Utveckling 

2.6.1 Utveckling av valda stolslösningar 

En kortare FE-analys genomfördes för att utvärdera vilken stolslösning som skulle gå 

vidare till Primärkonstruktionen. Skillnaden mellan A och B är dess funktioner att 

hålla upp sitsen på. Resultat på lösning B fick ohållbart höga spänningar jämfört med 

lösning A som klarade testet med liten marginal.  

Det gjordes därmed förbättringar i lösning A. Stödbenet flyttades närmare mitten för 

två skäl. Första skälet var för att minska risken av att oavsiktligt flytta stödbenet bakåt 

eller framåt vid användande av stolen. Det andra skälet var för att minska sviktningen 

i sitsen. 

Det konstruerades en gångjärnskonstruktion: Placeras mellan sittplattan och ramen. 

Det konstruerades även ett fäste för stödben med  

tillhörande bult i stolen: Placeras mellan sittplattan och stödbenet. 

Den utvecklade Lösningen av stolslösning A (figur 19 och 20) valdes för 

vidareutveckling. 

 2.6.1 Utveckling av vald Bordslösning 

En kortare FE-analys genomfördes för att undersöka om någon större ändring 

behöver göras för att gå vidare med lösningen till primärkonstruktionen. Meningen 

var att undersöka lösningens knäckstag. Analysen visade att knäckstagen var för 

svaga och behövdes förstärkas. En förstärkning lades till men lyckades inte lösa 

problemet. Istället konstruerades en ny lösning som visas på bilden nedan. Den nya 

lösningen gav ett bra resultat i hållfasthet samtidigt som att funktionerna i bordet inte 

ändrades. 

Gångjärn valdes att läggas till för att minska spänningar mellan bordskivan och 

ramen. Gångjärnet är av samma typ som togs fram för stolen fast några mått har 

ändrats för bättre passform. 

Gångjärn A: Placeras mellan bordsplattan och ramen 

Den utvecklade lösningen av bordslösning A (figur 21, 22, 23) valdes för 

vidareutveckling 
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3. Primärkonstruktion 

3.1 FE-Analyser och rekommenderat materialval 

 

Uppdragsgivaren, hade som önskemål att samtliga delar i konstruktionen skulle vara 

helt i aluminium. På grund av dess låga vikt och korrosionsbeständighet tyckte 

gruppen också att materialet skulle passa bra. 

Därmed gjordes de första FE-analyserna med samtliga delar i aluminiumlegeringen 

A91200 med sträckgränsen 109-121 MPa. (Förvalt aluminium i Catia V5) 

 

Analysen visade att bordet och stolen, konstruerade helt i aluminium inte var hållbart 

på två punkter. 

 Onödigt hög material kostnad 

 För hög spänning i vissa delar 

 

Delar som undersöktes är följande: 

 

Bordsplatta/Sittplatta (Aluminium – Trä) 

Olika träslag undersöktes som alternativt materialval. 

På grund av att konstruktionen, tar bordsplattan inte upp några stora spänningar. 

Därför lämpar sig förslagsvis ek som ett bra material val. Aluminiumet är onödigt 

starkt och dyrt. Även vikten bli lägre vid val av ek. 

Träslaget Ek valdes som rekommendation som material för Bordsplatta och 

Sittplatta. 

Undersökningen visade att även andra träslag och typer gick att använda som 

material t.ex. plywood, MDF.     

 

Gångjärn A bordsplatta/Sittplatta (Aluminium – Stål) 

Denna del konstruerades för att underlätta de spänningar som verkar mellan 

bordsplatta/Sittplatta och ramen. Gruppen valde att undersöka om stål skulle vara ett 

bättre materialval. Stålet är ett bättre val med tanke på materialkostnad, 

tillverkningskostnad, livslängd samt att de klarar av spänningarna med god marginal. 

Eftersom att delen är liten ändras inte stolens vikt märkbart. Stål valdes som material 

för gångjärn i bordsplatta/Sittplatta. 
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Fäste för stödben med tillhörande bult i stol (Aluminium-Stål) 

Denna del konstruerades för att motverka stora sviktningar och spänningar 

sittplattan. Stödbenet är placerad i mitten av sittplattan och tar därför upp mycket vikt 

som i sin tur resulterar till stora spänningar. Fästena är fästa i sittplattans undersida 

och kopplas ihop med stödbenet genom tillhörande bult. Materialet som undersöktes 

var stål på grund av billigare material- och tillverkningskostnad samt betydligt bättre 

hållfasthetsegenskaper. 

Eftersom att delen är liten ändras inte stolens vikt märkbart. 

Stål valdes som material för fäste för stödbenet med tillhörande bult, i stolen. 

 

Det konstruerades även plast skydd för de delar som är i stål som har kontakt med 

aluminium. Detta för motverka den korrosion som lättare uppstår mellan stålet och 

aluminiumet. 

 

 Ifyllnadsplatta för stol(Aluminium – Trä) 

Ifyllnadsplattan konstruerades för att skapa ett helhetsintryck på stolens front (Se 

Bilaga 3 Ritningar Stol, s.50). Delen tar inte upp några spänningar. För att skapa ett 

helhetsintryck med sittplattan valdes trä som material.  

 

Hölje för bord/stol (Aluminium – Plast) 

Den sista delen som gruppen har valt att undersöka är höljet för bord och stol (Se 

Bilaga 2 Ritningar Bord, s.38 och Bilaga 3 Ritningar Stol, s.51). Denna del tar inte 

upp några påfrestningar utan finns bara för estetiskt utseende. Det finns inget skäl till 

att välja aluminium före plast i detta fall. Plast är både billigare i tillverkning, har en 

lägre vikt och kan få liknade utseende som aluminiumet. 

Plast valdes som material för Hölje för Bord/Stol. 

  

Materialval för övriga delar (Aluminium – stål) 

Stålets hållfasthetsegenskaper är bättre men nackdelen med materialet i denna 

konstruktion är dess vikt. Aluminium valdes som material i de övriga delarna som inte 

har nämnts utförligt. Fullständigt material/del lista visas på nästa sida.  
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3.2 Komplett FE - Analys av Bord och stol 

 

Valt material för bord   Valt material för stol 

Ram: Aluminium   Ram: Aluminium 

Stag: Aluminium   Stag: Aluminium 

Bordplatta: Trä (Ek)   Sittplatta: Trä (Ek) 

Stödbenskonstruktion: Stål  Stödben: Aluminium 

Gångjärn: Stål   Gångjärn: Stål 

Hölje: Plast    Fäste samt bult: Stål 

    Ifyllnadsplatta: Trä (Ek) 

    Hölje: Plast 

 

Spänning (MPA)   Spänning (MPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformation (mm)   Deformation (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, se Bilaga 4 FE-Analyser s.54 

Figur 4 Bilaga 4 FE-Analyser s.57 

Figur 1 se Bilaga 4 FE-Analyser s.56 

Figur 3 se Bilaga 4 FE-Analyser s.55 
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3.2.3 Kommentar: Bord 

Med de nya materialen och utvecklingen av konstruktionen klarar bordet av 

spänningarna i de olika delarna. Max deformationen blir ca 1.8 mm i bordsplattans 

yttre del. Genom analysen har svar givits på att hållfasthetskraven för bordet är 

uppfyllda. 

 

3.2.1 Kommentar: Stol 

Med de nya materialen och utvecklingen av konstruktionen klarar bordet av 

spänningarna i de olika delarna. Max deformationen blir ca 0.15mm i sittplattans yttre 

del. Genom analysen har svar givits på att hållfasthetskraven för stolen är uppfyllda. 

 

3.2.2 Förslag på typ av valt material samt ytbehandlingar 

 

Aluminium 

Rekommenderad Legering: 2014, bearbetad T4 (se Bilaga 1: Materialval, s.26) 

Pris: 17 - 19.2kr/kg 

Sträckgräns: 220-320 MPa 

 

Stål (rostfritt) 

Rekommenderad Legering: AISI 403/UNS:S40300 (se Bilaga 1: Materialval, s.28) 

Pris: 19.5-21.5kr/kg 

Sträckgräns:  245-550 MPa 

Valt Aluminium och stål rekommenderas att ytbehandlas för optimal 

korrosionsbeständighet. 

Alternativt genom lackering. 

 

Trä 

Rekommenderad typ: MDF, Ek,  

Ytbehandling: Valt trä rekommenderas att ytbehandlas för att klara utomhusmiljö. 

 

Plast 

Rekommenderad typ: Polyvinylidenklorid (PVDC) 

Pris: 24-27kr/Kg 

Kort info: En termoplast som ofta används i trädgårdsmöbler. 
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3.3 Slutkonstruktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 visar en sprängskiss av bordet och Figur 29 visar en sprängskiss av stolen. 

Samtliga delar som gruppen har konstruerat finns med, för utförliga ritningar se 

Bilaga 2: Ritningar Bord s.30 och Bilaga 3: Ritningar Stol s. 44. 
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3.3.1 Utvärdering av resultat. 

Till sist ställdes kraven/önskemålen mot uppnått resultat. 

 
Tabell 4 

Tabellerna 4-5 ger en överblick om kraven/önskemålen är uppfyllda. För kraven finns 

bara alternativen ja och nej. För önskemålen finns även en viktningskolumn som 

visar hur bra önskemålen är uppfyllda, där 1 är minsta poäng och 5 är högsta poäng.  

 

 

  

  Typ Bord Viktning 

Krav/Önskemål   A   

B1 Krav JA   

B2 Krav JA   

B3 Krav JA   

B4 Krav JA   

B5 Krav JA   

B6 Krav JA   

B7 Krav JA   

B8 Krav JA   

G1 Krav JA   

G2 Önskemål JA 4 

G3 Önskemål NEJ   

G4 Önskemål NEJ   

G5 Önskemål NEJ   

G6 Krav JA   

G7 Önskemål JA 3 

G8 Önskemål JA 3 

G9 Önskemål JA 4 

 
  

Typ Stol Viktning 

Krav/Önskemål   A   

S1 Krav JA   

S2 Krav JA   

S3 Krav JA   

S4 Krav JA   

S5 Krav JA   

S6 Krav JA   

S7 Krav JA   

S8 Krav JA   

S9 Krav JA   

G1 Krav JA   

G2 Önskemål JA 4 

G3 Önskemål NEJ   

G4 Önskemål NEJ   

G5 Önskemål NEJ   

G6 Krav JA   

G7 Önskemål JA 3 

G8 Önskemål JA 3 

G9 Önskemål JA 4 

Tabell 5 
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3.4 Slutord 
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