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Abstract

In this project I set out to favor people living in small spaces but who are in need of a substantial desk in their 
homes. With sketches, scale-models and interviews I explore what problems a student in Seoul, South Korea, 
experience and what role design can play in aiding his situation. I will describe how i choose materials, make 
decisions about the design of certain details and how I take an idea of a folding desk  and realize it to create a 
mobile drawer unit with a foldable workspace. A workspace for sitting and working or for being a part of the 
drawers storage while also allowing the user to work standing up. 

Nyckelord

Möbeldesign, skrivbord, förvaring, hurts, fällbara bordsytor, linoleum, compact living

Tack till

Tack till Forbo som bistod mig med sitt möbellinoleum.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Vi blir fler människor i världen för varje år som går och allt fler bor i storstäder. 2014 bodde hela 54% av 
jordens befolkning i städer och andelen förväntas öka många år frammöver (World Health Organization). 
En konsekvens av att många vill flytta in i städerna har varit att lägenheter krympt till storleken. Design 
kan spela en stor roll i hur man lever i en liten lägenhet och detta är något jag vill utforska under mitt 
examensarbete.
Jag har under de senaste två terminerna velat göra ett skrivbord. Innan vi började den näst sista terminen på 
utbildningen, då vi fick välja mellan möbel- eller glasdesign, tänkte jag att jag skulle fördjupa mig och lägga 
tid på att utveckla mina idéer kring skrivbordsmöbler. Vi var dock tvungna att göra sittmöbler och jag valde 
att spara det arbetet till ex-jobbet. Jag är också sådan som designer att jag gillar rörliga delar i möbler, när de 
har en dold funktion eller är multifunktionella. Jag tyckte därför att det vore utmanande och intressant att 
utveckla en möbel som tacklar problemet med platsbrist inom compact living. 

1.2 Problemformulering

Hur underlättar man för människor som bor trångt och har platsbrist men samtidigt har behov av ett 
skrivbord i normal storlek?

1.3 Syfte

Använda de kunskaper och lärdomar jag dragit från tidigare projekt och utbildningen som helhet för att 
göra ett fullgott projektarbete med en väldokumenterad och tydlig process, utmana mig själv lite mer inom 
möbeldesign och möbeltillverkning samt skapa en produkt som löser ett befintligt problem. 

1.4 Personliga Mål

Arbeta systematiskt och regelbundet, försöka följa den planering jag har för projektet, ständigt återkoppla till 
research och tidigt arbete genom hela projektet.
Få en ökad förståelse kring hur man som designer gör medvetna val kring material och 
konstruktionstekniker med hållbar utveckling, återvinning, säkerhet och egenskaper i åtanke.

1.5 Metoder

Jag kommer använda mig av den kunskap vi fått under tre års utbildning om olika designmetoder och ta 
vara på den erfarenhet jag skaffat mig kring hur och framförallt när jag ska använda de olika metoderna. 
Jag kommer göra användartester med modeller för att testa interaktionen med produkten och för att få en 
uppfattning om dess storlek och samtala med individer som befinner sig i situationer där de bor väldigt 
trångt för att definiera de problem som finns och sedan försöka lösa dem.

1.6 Avgränsningar

Eftersom de är den största gruppen inom trångboddhet har jag valt att rikta mig mot unga och då det är 
väldigt mycket arbete kring säkerhet så fort barn finns i produktens omgivning har jag tagit avstånd från 
barnfamiljer. Eftersom jag använt mig av material som ses som av lågt värde inom återvinning vill jag 
undvika att möbeln återvinns. Materialvalen jag gjort har varit med hållbarhet och framförallt lång livslängd i 
åtanke. Jag har inte lagt fokus på att produkten ska kunna levereras i ett platt paket pga. tidsbrist.
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2 Research

Här visar jag den research jag gjort och reflekterat över under projektet.

2.1 Lägenheters storlek

En etta som byggdes 2015 är mindre än vad de varit på över 50 år. De ettor som byggdes 2015 var i snitt 39 
kvadratmeter till storleken. För att jämföra historiskt var en etta på 1960-talet i snitt 40 kvadratmeter stor. 
Storleken på lägenheter ökade fram till 1980 då mätningar visade att snittstorleken för ettor var 47 kvadrat-
meter och sedan dess har alltså ytan sjunkit fram till idag. Samma mönster går också att se i tvåor och övriga 
lägenheter (Fröjd 2016).
Noggrannare undersökningar har också gjorts mellan 2002 och 2011 i Sveriges storstäder. Orsaken till att 
lägenheter krymper är att en stor mängd unga med lågt kapital vill ha bostäder, men har inte råd att köpa de 
större lägenheterna då priset per kvadratmeter är högt (Bennewitz 2012).

2.2 Compact Living och trångboddhet

Compact living är ett begrepp som saknar en riktig definition. Begreppet syftar på kulturen kring att bo på 
liten yta. Inom compact living är det också vanligt att man syftar på små boytor där man med hjälp av design 
utnyttjar ytorna bättre än vad som är vanligt för lägenheter och hus. Ofta uppnår man det kriteriet genom 
att inreda så funktionellt som möjligt och kombinationsmöbler är en vanlig förekomst inom compact living. 
Kulturen har ökat i popularitet under det senare 1900-talet när bostadspriser blivit högre och när bostäder i 
storstäder blev mer och mer åtråvärda (Wikipedia 18/5-2017).

Det är framförallt mindre lägenheter med trångbodda där det finns störst möjlighet att inreda med compact 
living i åtanke. Trångbodda personer i Sverige bor enligt norm 3 i hushåll med samma eller färre rum än 
antalet boende. Norm 3 är den senaste definitionen av trångboddhet och har varit vad man använt i Sverige 
sedan 1974. Till norm 3 räknar man sovrum per person och räknar inte med badrum, kök eller vardagsrum. 
Sammanboende vuxna räknas som en person då de förväntas dela sovrum (Boverket 20/12-2004). De senaste 
siffrorna jag kan hitta kring trångboddhet är från SCB 2013 och baseras på Undersökningarna av levnads-
förhållanden. I artikeln kan man läsa om hur andelen trångbodda ökat sedan millennieskiftet. År 2000 var 
andelen trångbodda i Sverige 13% men hade år 2013 ökat till 18%. I Sverige fanns 2004 nära en halv miljon 
trångbodda hushåll enligt Boverket, och det är framförallt ungdomar som bor trångt. 6 av 10 ungdomar med 
eget boende klassificerades som trångbodda i samma rapport från Boverket och är tillsammans med ensam-
stående föräldrar till flera barn den mest framträdande gruppen. De grupper som sällan bor trångt är fram-
förallt äldre och barnlösa (Andö 2014).

2.3 Möbelmaterial

Min möbel är tänkt att vara fällbar på något sätt och vara tillverkad av flera olika konstruktionsmaterial, 
ett av dessa material kommer vara massivträ. Det är viktigt att materialen jag väljer inte är allt för tunga då 
man måste klara av att lyfta vissa delar av möbeln när man fäller ut och ihop den. Det är också viktigt att 
träet är hårt nog att möbeln tål att användas som den är tänkt. När man fäller delar fram och tillbaka är vissa 
områden i konstruktionen särskillt utsatta och det är lätt att de slits snabbt om man använt sig av ett felaktigt 
material. 
Jag tycker att det är en fördel att använda sig av närproducerade material och det finns flera svenska 
träslag som lämpar sig utmärkt till möbelsnickeri. De är främst al, alm, ask, björk, ek, lönn och bok. På 
Träcentrums websida kan man läsa sig till vilka av dessa träslag som klassas som hårda och vilka som är 
mjuka i jämförelse. Diagrammet nedan tydliggör vilka av dessa träslag som är hårda men lätta till vikten (se 
Fig. 1). Enheten Janka används när man mäter hur mycket tryck ett material tål på en viss punkt. En stålkula 
trycks ner i materialet och man mäter hur mycket tryck som krävs för att kulan ska tränga sin egna radie in i 
materialet (Sizes.com 22/8-2010).
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Ek

Ask Alm Bok Ek Björk

Fig. 1. Diagram över träslags hårdhet och vikt.

Fig. 2. Olika träslags utseende.

De träslag som klassas som hårda samtidigt som de är lätta till vikten är ask, alm och bok. Träets utseende är 
såklart också viktigt vid möbeltillverkning och det finns stora skillnader i hur dessa tre träslag ser ut. Alm är 
ett mörkare träslag än vad bok och ask är och är lite brunare i färgen. Boken är ljusare och den bok som växer 
i Sverige drar ofta åt det röda medans ask är ännu lite ljusare och gulare än de andra två. Boken har väldigt 
diskret ådring medan de andra två har mer markerad ådring och almen framförallt kan ha en mycket orege-
lbundet mönster. Andra alternativ till möbeln är ek och björk. Björkträet skiljer sig från de andra träslagen 
genom att det är väldigt ljust och inte drar speciellt mycket åt något håll. Det är det absolut vitaste träslaget av 
de jag kollat på (se Fig. 2). Olika träslag varierar såklart också i pris. Det är svårt att få fram konkret informa-
tion kring vad olika träslag kostar eftersom priset beror på många olika faktorer som vart träet skövlats och 
vilken kvalitet det har. Priserna ändras också ständigt.

Plywood är ett konstruktionsmaterial som är ett alternativ till massivträ. Det används i möbelkonstruktioner 
och har goda egenskaper som att det är styvt, att det inte kränger vid fuktskillnader i luften, som vissa mas-
sivträslag har tendens att göra och att det är billigt i jämförelse med massivträ. Jämfört med andra skivma-
terial som används vid konstruktion, som spånskiva och MDF, är plywood segare och därmed mer hållfast 
samtidigt som det anses vara mycket vackrare (CEOS).
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2.4 Hållbar utveckling och återvinning inom möbeldesign och möbeltillverkning

Trä är ett av de konstruktionsmaterial som haft störst betydelse för människan. Det har använts i flera tusen 
år och är idag vårt enda vanligt förekommande förnybara konstruktionsmaterial (TräGuiden 9/12-2016).
Virket utvinns med en relativt låg energiinsats jämfört med många andra material som används idag 
(TräGuiden 1/9-2003). Träets lätta vikt och hur mjukt det är i förhållande till dess styrka gör också att trans-
porter och bearbetning blir billigare och har en mindre påverkan på miljön (Svenskt Trä). 

Vid återvinning är trä inte ett material som ses som särskilt värdefullt. När produkter som kräver manuell 
nedmontering delvis är av trä är det inte alltid ekonomiskt genomförbart för företaget som återvinner att 
nedmontera alls.
Lim som används vid fästen är inte positivt för återvinnare, men nästan alltid nödvändigt vid möbeltillver-
kning. Många limmer är miljöfarliga bara i sig själva, och för återvinnare är de en av de värsta metoderna när 
det kommer till att fästa material.
Möbler, och produkter över lag, som är av högre kvalitet och har material av högre kvalitet återvinns i högre 
grad än material med billiga material och låg kvalitet. Orsaken är rent ekonomisk i vissa länder där det sak-
nas lagstiftning om återvinning (Flinck & Torring 2016 s. 303-309). 

Det bästa sättet att öka livslängden på en möbel är att tillverka den i hög kvalitet och ge den så mycket värde 
man kan utöver sitt fysiska material. Gott hantverk kan vara ett sätt att uppnå detta, men man kan också till-
dela produkten känslomässiga värden på olika sätt. Ett gott hantverk innebär att möbeln är väl genomarbetad  
av en kunnig hantverkare som valt material med egenskaper som lämpar sig väl till produktens syfte. Utöver 
gott hantverk kan man ge produkten värde genom att låta den ingå i ett begränsat sortiment, eller vara helt 
unik. Den metoden fungerar mer eller mindre bra inom olika grenar av design. Inom möbel och kläddesign 
kan det vara mycket positivt att en produkt är unik eller skräddarsydd medans det fungerar mindre bra inom 
ex. industridesign, där produkterna oftast är tänkta att massproduceras. 

2.5 Möbellinoleum

Linoleum är ett naturligt och miljövänligt material med flera unika egenskaper. Det är mjukare, bekvämare 
och varmare än många andra konstruktionsmaterial och lämpar sig därför för bruk inomhus. Materialet är 
slitstarkt och utstrålar hög kvalitet med en matt yta som är behaglig att skriva på samtidigt som färger på ma-
terialet behåller sin kulör länge. För mig som tillverkare av möbeln är det flexibelt och enkelt att applicera på 
många olika underlag och samtidigt mjukt så att det är lätt att arbeta med i maskiner och med handverktyg. 
Linoleum är naturligt antistatiskt vilket innebär att smuts och damm hindras från att fastna på materialet. 
Man kan också rengöra linoleum med flera olika rengöringsmedel eftersom det är resistent mot många fetter, 
oljor och syror (Forbo).

Linoleum är ett material som tillverkas av linolja, som är en förnybar resurs, sågspån eller korkmjöl, som blir 
till som spillmaterial vid tillverkning av en mängd produkter, och harts, som utvinns ur växter. Till blandnin-
gen tillsätts också vissa sickativ som påverkar hur blandningen torkar och oftast även färgämnen (Wikipedia 
15/10-2015). Materialet ses som mycket miljövänligt och kan i vissa fall komposteras (Tarkett).

2.6 Intervju med en trångbodd student

Jag kontaktade Niklas Börjesson som bor i Seoul, Sydkorea och studerar ekonomi och intervjuade honom 
angående hans boendesituation i en väldigt liten lägenhet (se Bilaga 1) för att få bättre förståelse för vilka 
problem som finns och var jag som designer kan underlätta situationen (Milton & Rodgers 2011 s. 79). De 
behov Niklas hade stämde inte helt överrens med vad förväntat mig. Storleken på bordet visade sig inte 
vara lika viktig som jag trott och Niklas menar att man klarar sig bra med en mindre bordsyta. Eftersom jag 
studerar design och han studerar ekonomi har vi väldigt olika uppfattningar om hur mycket skrivbordsyta 
man behöver. Niklas klarar sig ganska bra på sitt mindre skrivbord då han endast behöver plats för bärbar 
dator, några böcker och anteckningsblock.
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Själv behöver jag mycket mer plats än så vid mitt skrivbord. Jag behöver hysa stora skissblock, flertalet olika 
pennfack och fodral till markers, oftast en laptop och sist men viktigast av allt: gott om plats att utföra själva 
arbetet på.

 “Lägenheten är ungefär som en liten “etta” i Sverige. Kanske 16-18 kvadrat... När jag bodde i 
studentkorridoren var det typ lika stort, och där var alla lägenheter lika stora. ...de flesta lägenheter 
som är för en person är så stora här, så det är inte bara de lägenheterna som är till för oss studenter.“

“Man behöver nog nästan ha en laptop för att studera här och jag tror att alla har ett skrivbord 
hemma. Vissa har en annan typ av bordsyta som är mycket lägre men den fyller samma funktion 
som ett vanligt skrivbord.”

“Mitt skrivbord är litet, det är nog bara en gånger en halv meter ungefär men de är så små dom är 
i studentlägenheterna... ...det känns som att man sitter in mot väggen för det är monterat fast på 
väggen inne i ett hörn, så man känner sig lite trängd när man sitter o jobbar där. 

“Dom brukar väl ha laptop och pennor typ.. Det är vad jag har och de flesta har nog detsamma. 
Kalender har många av dom också!”

“Jag har hyllplan till skrivbordet eller vad man ska säga, jag har mina skolgrejer där.. ..man behöver 
ju ha nån stans att förvara alla grejer, typ nån sån förvaringshurts.”

Även om jag inte vill att min möbel ska vara användbar endast för studenter i Sydkorea kommer Niklas 
vara min primära användare under projektet. Vissa av problemen är kanske unika till Niklas situation eller 
situationen kring små bostäder i Sydkorea, men jag har valt att lägga fokus vid vissa punkter som kom upp 
under samtalet som jag tror är aktuella för trånga bostäder i hela världen.
Jag vill att mitt skrivbord ska vara flexibelt och fungera på flera ställen i ett rum. Det ska inte behöva stå mot 
en vägg eller i ett hörn. Det ska finnas gott om förvaring för det som de flesta har vid sina skrivbord och 
möbeln ska kunna hysa alla dessa föremål i den tänkta förvaringen. Det ska vara större än Niklas skrivbord 
är, men inte mycket eftersom det finns risk att det då inte får plats alls.

2.7 Reflektion kring min research

Efter all research jag gjort har jag lärt mig flera saker om vad som kommer vara viktigt under projektarbetet. 
Att lägenheter har blivit mindre gör att behovet för den här typen av möbler ökar och att de personer som 
befinner sig i situationer där de bor trångt framförallt är yngre personer men även ensamstående föräldrar 
med fler än ett barn. Jag har valt att rikta mig i första hand till unga personer som bor trångt. Många av dessa 
personer är såklart studenter och då jag själv och många av mina nära vänner studerar eller har studerat 
nyligen har jag lättare att hitta åsikter kring problem som finns från den gruppen av människor. Jag vill också 
ta lite avstånd från gruppen av människor som har flera barn eftersom det blir väldigt mycket arbete kring 
säkerhetsaspekter med en möbel, eller egentligen alla typer av produkter, så fort barn kommer in i bilden. 
Man vet aldrig hur ett barn kommer att interagera med någonting och jag har väldigt svårt att göra den typen 
av undersökningar till mitt arbete. Jag kommer därför att fokusera på att produkten ska lösa ett eller några få 
problem som finns för unga människor som bor trångt. 

Jag kommer att arbeta med trä i min möbel. Det är det material jag tycker bäst om att arbeta med och 
eftersom jag vill bli skickligare inom bearbetning av trä och träkonstruktioner är det ett självklart val för 
mig, träning ger ju trots allt färdighet. De träslag jag gjort research på lämpar sig till olika saker eftersom 
de har olika egenskaper. Delar som ska vara rörliga eller lyftas bör vara gjorda av trä som är lätt till vikten 
men samtidigt hårt och då är alm, bok eller ask de bästa alternativen. Vissa delar av möbeln utsätts mindre 
än andra och då kan exempelvis materialets kostnad eller hur hållbart det är ur miljöaspekt väga tyngre 
när jag tar beslut om vad jag ska använda. Jag kommer använda mig av träslag som finns i Sverige pga. de 
anledningarna. Jag kommer lägga ner mycket tid på tillverkning av möbeln.
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Som jag rört vid tidigare är det mest hållbara om möbeln uppnår en status som gör att man aldrig kastar den 
utan reparerar och återbrukar den så länge som möjligt, och en sådan status når inte ens produkt utan att 
man lägger ner tid och möda. Jag tror också att möbeln kan få mervärde genom att ha en unik funktion och 
design tillsammans med gott hantverk och om man låter kunden veta att möbeln är tillverkad av hållbara 
material. Framförallt vill jag undvika att möbeln återvinns då trä inte är ett material som ses som värdefullt 
inom den branschen och för att jag troligtvis kommer använda mig av metoder som inte är kompatibla med 
återvinningsprocessen, exempelvis lim mellan olika material. Jag tror jag kan appellera till människors vilja 
att vara hållbara och äga hållbara produkter i dagens samhälle för att få dem att vilja behålla möbeln så länge 
som det går. Idag pratas det mycket om slit-och-släng-kultur och då är produkter som återbrukas en välbe-
hövd omväxling. 

3 Processbeskrivning

Jag kommer att beskriva hur jag arbetat under projektet. Jag kommer beskriva vilka metoder jag använt och 
motivera val jag gjort.

3.1 Tidig process

De första veckorna av projektet sysslade jag nästan enbart med skiss. Vi gjorde förvisso några enstaka 
brainstormar där målet var att få många idéer och att få nya perspektiv av vilka problem som finns kring 
skrivbordsanvändande (Milton & Rodgers 2011, s. 95) men jag har lärt mig att jag personligen får ut mycket 
mer av att arbeta enskilt tidigt i ett projekt, och det brukar gå som allra bäst när jag är själv med mina tankar 
och skissar. Jag har arbetat med mig själv under flera års tid nu för att identifiera de förutsättningar som gör 
att jag kan uppleva sk. flow (Csikszentmihalyi, M. 1985, s. 491-492), och vad jag lärt mig är att jag behöver 
vara i en miljö där jag inte märker av att tid passerar på samma sätt som jag vanligtvis gör. Ofta när jag 
arbetar har jag musik, en podcast eller något annat underhållande igång som kan dela min uppmärksamhet 
med arbetsuppgiften. Detta är inte optimalt för om jag vill uppleva flow. Istället bör jag lyssna på musik utan 
låttext eller ord, något typ av vitt brus eller obegripligt viskande, något som är vanligt förekommande inom 
ASMR-kulturen. Dessa ljud kombinerat med att arbeta mycket sent på natten eller mild berusning har låtit 
mig uppleva flow under mycket långa perioder. Jag har aldrig upplevt flow utan att åtminstone ett av dessa 
kriterier uppnås. Jag gissar att det har att göra med min förmåga att uppfatta att tid passerar försämras sam-
tidigt som mitt sinne befinner sig på ett ovanligt ställe, som i mörker eller vid en tidpunkt på dygnet då jag 
inte brukar vara vaken. I vilket fall så får jag många skisser av hög kvalitet gjorda under vissa perioder av ett 
arbete på detta sätt och jag har använt mig av det i början av projektet för att få ut flera skisser på olika typer 
av möbler med olika funktioner som inte är slarvigt gjorda, utan gjorda så att man ser tankarna bakom varför 
möbeln ser ut som den gör och vad den är till för. Jag använder mig också ofta av pilar för att förtydliga detta 
ytterligare. Efter brainstorm och diskussion skissade jag kring vad vi pratat om, i de tidiga skisserna kan man 
se att förvaring och en bordsyta som går att ändra storlek på var viktiga punkter (se Fig. 3 och Fig. 4).

Fig. 4. Skisser på skrivbord där bordsytan går att förstora på olika sätt.
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3.2 Process

Produktutvecklandet påbörjades med tanken om att skapa en skrivbordsmöbel som underlättar för 
människor som bor trångt men som behöver skrivbordsyta i hemmet. Jag började med att kombinera möbler 
som finns i de flesta hem med skrivborsytor men ändrade min ansats efter min intervju med Niklas om 
trångt boende i Sydkorea (se Bilaga 1).

Ett scenario jag arbetat utifrån är när min användare kommer hem från en dag i skolan där han lyssnat på 
föreläsningar. Han vill skriva ner några av sina tankar i ett kollegieblock och göra lite skolarbete på datorn. 
Efter det ska han betala sina räkningar med sin laptop. Till dessa sysslor behöver han en skrivbordsyta där 
laptop och kollegieblocket får plats och som han kan arbeta vid bekvämt. Om någon timme kommer tre 
av hans klasskamrater över för att umgås. Han bor trångt och det har varit svårt att hysa fyra personer i 
lägenheten innan, men när han är färdig med räkningarna kan han fälla undan skrivbordsytan och få den där 
nödvändiga extra ytan till sina gäster. Genom att föreställa sig ett scenario där en användare interagerar med 
produkten man utformar inom en kontext kan man få en uppfattning för hur användbar den är (Milton & 
Rodgers 2011, s. 124).

Jag undersökte möjligheter att skapa en kombinationsmöbel där ett soffbord kunde omvandlas för att fylla 
skrivbordets funktioner, jag använde mig primärt av pappersmodeller (se Fig. 5, Fig. 6 & Fig. 7) för att testa 
funktion och för att identifiera ev. problem med idén (Milton & Rodgers 2011, s. 123).

Fig. 5. Pappmodell visar en av idéerna kring soffbord som omvandlas till skrivbord.

Fig. 3. Tidiga skisser av skrivbordsmöbler med förvaringsutrymmen. 
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Efter att jag utformat soff-skrivborden hade jag mitt samtal med Niklas. Under intervjun insåg jag att färre 
trångbodda än vad jag trodde äger soffbord. Enligt Niklas är det väldigt få i hans situation som har plats 
med soffa och ännu färre som också har plats för ett soffbord i lägenheten så vi pratade om andra möbler 
som möjligtvis  kunde kombineras med en skrivbordsyta. Vi kom fram till att vad som alltid behövs i 
trånga lägenheter är förvaring, och att en skrivbordsyta kombinerat med någon typ av förvaring hade varit 
användbart för Niklas och personer i samma situation.

Jag började utveckla förvaringsmöbler med fällbara bordsytor och utforskade olika tekniker att fälla eller 
förstora en bordsyta. Jag hade en intressant idé tidigt i projektet med ett bord där bordsytan liknade ett jalusi 
i större dimension. Jag förde den idén till min förvaringsmöbel och fick fram något jag gillade (se Fig. 6).

Fig. 6. Pappmodell som visar hur jalusi-bordsytan fälls ut. (alt. 1)

Fig. 7. En annan idé till fällbart skrivbord. (alt. 2)

Efter ett tag tyckte jag att jalusi-bordet var onödigt komplext. Jag var osäker på om den typen av konstruktion 
hade fungerat som bordsyta. Den hade också blivit svår att producera och även att bygga en modell i fullska-
la var svårt. Jag utvecklade därför ett alternativt sätt att fälla ut bordsytan(se Fig. 7). Jag var mer säker på att 
denna konstruktion skulle vara stabil nog att arbeta på och den var mycket lättare att producera. Jag konstru-
erade en modell i fullskala för att säkerställa att idén fungerade och för att få en känsla för vilka proportioner 
och storlekar som krävdes för att skapa en användbar möbel av idén (Milton & Rodgers 2011, s. 117-118).

Jag skissade en vy av min tänkta produkt där jag eliminerade vissa element jag ville utforska vidare med skiss 
(se Fig. 8.1). Jag gjorde flera skisser av denna typen för att hitta ett utseende jag gillade på lådornas framsida 
och som även löste hur de skulle öppnas. Jag ville inte ha handtag som på något sätt sticker ut från möbeln så 
jag lämnade istället hålrum på lådornas framsidor där handen kan greppa tag (se Fig. 8.2 & 8.4).
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Jag tyckte bäst om version 4 av skisserna jag gjorde. Jag valde när jag skissade att lämna överdelen på 
hurtsen öppen, som ytan mellan bordsskivorna och låta lådorna komma lite lägre på hurtsen. Att ha en 
del av förvaringshurtsen öppen gör att man kan förvara vissa föremål som man vill ha mer tillgängliga 
än de man har i själva lådorna. Exempelvis skulle man kunna ha sin laptop i detta öppna, lättillgängliga 
förvaringsutrymme. Jag valde också att lämna en glipa mellan lådfronterna, det ger användaren så mycket 
greppyta som möjligt när lådan ska öppnas samtidigt som det eliminerar lite av klämrisken som vanligtvis 
finns i lådor till förvaringshurtsar. Rent estetiskt får möbeln också ett mer balanserat uttryck. Utan den öppna 
förvaringen ser möbeln väldigt massiv ut och det ser lite ut som att bordsytan är monterad på ett stort block, 
men när den öppna förvaringen följer skrivbordsytans linjer ser möbeln mer ut som ett skrivbord med en 
hurts undertill. Ändringen gör att möbeln tydligare meddelar till användaren vad den är i ett av sina lägen: 
ett skrivbord med förvaringshurts.

3.3 Uttrycksutveckling

Jag brukar använda CAD som ett verktyg under min designprocess av två anledningar. Dels går det mycket 
snabbare att få fram ett exakt utseende på områden där olika delar möter varandra eller sitter ihop med 
varandra och så är det också ett utmärkt verktyg för att göra variationer på en enstaka detalj. Därför använde 
jag mig av CAD-mjukvaran Solidworks för att testa mig fram till ett utseende på benen till möbeln som 
jag gillade och som är rimligt för konstruktion och produktion. Jag använde samma process för att få fram 
utseende på stagen under bordsytan och lådornas framsidor.

Fig. 8. “Tom” skiss (1.) och versioner av möbeln med olika lådfronter och handtag (2,3,4.).

1 2

3 4
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Jag gjorde flera olika typer av ben som fäste mot bordsytan på olika sätt, men jag sållade bort flera av dem 
tidigt för att fästtekniken eller konstruktionen av benet var för komplicerad. Jag gjorde renderingar på de 
varianter jag gillade bäst. Jag ville ge min möbel något som sätter den från mängden av bordsmöbler som 
finns och tyckte att mötet med benet och bordsytan var min bästa möjlighet. Jag lät därför benet av massivträ 
löpa genom hela bordsytan och synas från ovansidan. Det blir en färgkontrast till bordsytan, som kommer 
vara av linoleum i en färg som drar åt det mörka och okulörta, vars profil jag kan reglera genom att utforma 
benet (se Fig. 9).
Jag har i dessa renderingar valt att ha samma form på stagen som på benen vilket skapade problem. Stagen 
syns mycket mer än vad jag önskat på bilderna och tar därför uppmärksamhet från benet som jag vill ska 
vara tydligt och något som ögat dras till. Jag valde att gå vidare med benet i alternativ nr 3 eftersom jag tycker 
att benets profil som syns på bordets ovansida har mest karaktär och är mest säregen av de tre, samtidigt som 
den inte är mycket svårare att tillverka. Det är också i denna bild som jag upplever att problemen med stagen 
är störst, därför gjorde jag vidareutvecklingar där jag behöll benet jag gillade men ändrade på stagen.

Fig. 9. Jämförelse av olika ben och stag.

1 2 3

Fig. 10. Jämförelse av två typer av stag i skrivbordsläge.
1 2
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1 2

Fig. 11. Jämförelse av två typer av stag i hurtsläge.

Jag var säker på att det största problemet var att stagen syntes för mycket. Jag kompromissade med mig själv 
och gjorde stag som var helt annorlunda, som inte hade någon likhet i formen till benet, men som gjorde 
möbeln stadigare. Att de inte var lika benen kände jag var helt okej. För det första så syntes de inte alls lika 
mycket i min lösning vilket gör att detaljen med benet blir mer synlig och för det andra så tyckte jag mycket 
om hur bordet såg mer ut som ett separat bord än det gjort tidigare. Det såg också mycket lättare ut och man 
fick intrycket av att den översta bordsskivan svävar över den andra. De stag som var bordets hörn lät jag vara 
kvar och löpa genom bordsytan, precis som benen gör. Profilerna genom bordet i hörnen ramar in bordsytan 
på ett sätt jag gillar och tillsammans med intrycket av att bordsskivan svävar ser bordet mycket mer ut som 
en möbel för sig själv och den tar på något sätt avstånd från hurtsen som hör till (se Fig. 10). Att man i en 
kombinationsmöbel kan särskilja de två möblerna som kombinerats är för mig mycket positivt.

Det negativa med lösningen är utseendet när möbeln är hopfälld och endast fungerar som förvaringshurts. 
I detta läge har uttrycket blivit blockigt och man ser väldigt mycket av stagen. Den första versionen ser 
också mer öppen ut, vilket jag såg som något positivt (se Fig. 11). Jag anser att förbättringarna jag såg i 
skrivbordsläget väger upp för det jag är mindre nöjd med i hurtsläget. 

3.4 Material och färg

Under möbelmässan i Stockholm blev jag inspirerad av studenter på HDK som gjort möbler med linoleum 
som var speciellt framtagen till möbler. Jag fick kontakt med en säljare på företaget Forbo, som sammarbetat 
med HDK under projektet med möbellinoleum, och han förklarade vad för egenskaper och fördelar deras 
linoleum har jämfört med andra konstruktionsmaterial. Jag bestämde mig för att arbeta med materialet och 
ville ha det på bordsytan då det är slitstarkt, bekvämt att skriva på och lätt att rengöra. Eftersom det är så 
mycket mjukare än trä, kommer det också ha en viss dämpande effekt när jag fäller ihop möbeln, vilket är 
väldigt bra och jag undkommer mycket av det slitage på utsatta delar som jag oroat mig för under projektet. 
Valet att använda linoleum på bordsytan kommer alltså förlänga andra delar av möbelns livslängd.  
Jag hade tillgång till testbitar från Forbos sortiment av möbellinoleum och små bitar av olika träslag. Jag 
använde dessa för att hitta en kombination av två träslag och en färg på linoleum som jag tyckte om.
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Jag valde björkplywood till själva hurtsen och massiv björk till ben och stag. Björkplywood är tyngre än 
massiv björk, men är billigare och stabilare i att det inte rör sig pga. fukt. Massiv björk är mjukare än många 
andra träslag men kommer inte att finnas på ställen i möbeln där den får utstå mycket slitage från rörliga 
delar osv. Björken är mycket jämn och ljus till utseendet och har väldigt lite kontrast i färg och ljushet i 
mönstret. Till lådornas fronter valde jag det mörkare och rödare träslaget alm. Almen är mer “levande” 
och har stora skiftningar i färg och ljushet. Jag tyckte att detta var en bra kontrast till den lite mer anonyma 
björken (se Fig. 2). Almen är väldigt hård och lämpar sig därför till de rörliga delarna i möbeln. Det är också 
i lådfronterna man greppar när man öppnar lådorna och då är det bra att ha den hårda, slitagetåliga almen 
som inte missfärgas eller går sönder efter användning. 

Till de två träslagen valde jag ett olivgrönt linoleum. Jag ville ha en färg som passade bra till mina två träslag, 
men som inte tog för mycket uppmärksamhet från, framförallt, almen, som jag vill ska synas tydligt i möbeln. 
Eftersom linoleumet ska användas på bordsytan vill jag heller inte att det ska vara för mycket kontrast mellan 
färgen på linoleumet och papper. För stora kontraster mellan papper och bakgrund kan irritera ögonen om 
man sitter i sånna förhållanden under långa perioder. Färgen måste också passa bra ihop med gråskala, då 
skrivbordet oftast kommer åtföljas av en bärbar dator och de absolut flesta bärbara datorer är grå eller svarta.

3.5 Förflyttning, greppvänlighet och kommunikation

Möbeln ska vara flyttbar och står därför på två hjul längs hurtsens högra långsida, alltså den högra kortsidan 
när bordet är utfällt. För att förflytta möbeln fäller man ihop bordet, greppar tag i den översta bordsskivan 
och lutar möbeln mot sig. Den står då enbart på hjulen och man kan flytta runt den hur man vill. 
Jag använde mig av modellen i fullskalla för att testa vilken lutning som var bekväm. Jag kunde genom att 
flytta på hjulens placering undertill hurtsen justera hur mycket man behöver luta hurtsen innan det tippar 
mot användaren. Användarna ville börja rulla runt hurtsen först när den lutade mot dem helt, då kände de 
att de hade som mest kontroll över den. Jag använde mig av flera personer av varienrande höjd till testet och 
när jag gjort färdigt testerna valde jag att arbeta utifrån ett värde som var ungefär mitt mellan vad den som 
önskade mest lutning och den som önskade minst hade svarat.  

Eftersom det är flera rörliga delar i möbeln finns det risk att de rör på sig medan man lutar den. För att 
säkerställa att konstruktionen är låst medan man rullar runt den kommer det vara ett typ av spänne på 
samma kortsida som hjulen är monterade.  Med spännet låser man fast de rörliga skrivbordsdelarna i 
hurtsen. Spännet måste kommunicera hur det ska användas tydligt till användaren. Detta eftersom det 
handlar om säkerhet och det finns en risk att man skadar sig själv eller det man förvarar i hurtsen om 
man inte låser fast de rörliga delarna innan man lutar hurtsen vid förflyttning. Jag valde ut spännen som 
människor kommer i kontakt med ofta och som de känner igen och har kunskap om hur de används (se Fig. 
12). Jag ville också att själva låsandet skulle gå snabbt så jag valde varianten som man lindar persiennsnöret 
runt. Till låset skulle jag ha en liten bit snöre som användaren lätt ser när hurtsen fälls ihop och som snabbt 
kan låsa skrivbordsytorna till hurtsen. Jag tillverkade komponenterna av almträ och snöret var en bit 
naturläder som passade bra till hurtsens färger och material. 

Fig. 12. Olika spännen med visuella utseenden som användare känner igen och vet hur de ska användas.



13

Fig. 13. Möbeln i hurtsläge sedd från 60 cm höjd till vänster och från 110 cm höjd till höger.

När jag utformade lådornas framsida ville jag att de också skulle kommunicera hur de är tänkta att användas 
till användaren. Jag funderade länge på hur de skulle se ut och vilka kompromisser jag var villig att göra i 
utseendet för att de skulle vara funktionella och användarvänliga. Jag ville att lådfronterna skulle följa det 
rektangulära utseendet som möbeln har framifrån men inte att gliporna mellan lådfronterna skulle vara för 
stora. Är de för stora ser man in i lådan, och det vill jag undvika, men om de är för smala är det obehagligt för 
fingrarna när man öppnar lådan.  Jag behövde komma på något sätt där formen kunde vara densamma men 
som eliminerade obehaget man kände när man stoppade in fingrarna i lådan snett ovanifrån.

Jag hade vid det här laget börjat konstruera hurts och lådor och kunde därför använda dem till 
användartester. Jag bad en person med små händer och en med stora att testa att dra ut lådorna medan jag 
alternerade hur stor glipan mellan lådfronterna var. Jag testade med mellanrum från 25mm till 40 mm och 
ändrade 5mm åt gången. Personen med stora händer tyckte att det behövdes 40 mm och var mellanrummen 
mindre än så tyckte han att fingrarnas ovansida tryckte mot lådan som var ovanför på ett obehagligt sätt. Jag 
tyckte att 40mm var lite stort och tog med problemet till handledning med Mats Aldén. Mats har varit lärare 
inom möbeldesign på HDK i Steneby, jobbat på möbelföretaget Nola, med möbeldesign, och föreläst och 
handledit oss studenter på Linnéuniversitetet under vårt tredje år.

Efter samtalet med Mats satte jag mig vid solidworks och testade några av de lösningar som vi pratat om. Jag 
löste problemet genom att addera en skåra på lådfrontens baksida, den som är vänd inåt lådan, där fingrarna 
kunde greppa väl utan att behöva sträckas lika långt in i lådan som de behövts tidigare. När man endast 
sträcker in fingertopparna behöver mellanrummet mellan lådorna inte vara alls lika stort. Jag utvecklade 
sedan lösningen ytterligare och gjorde skåran kortare. Innan hade den sträckt sig över nästan hela lådfrontens 
insida men nu var det bara 12 cm på mitten av lådan som hade skåran. Tanken bakom ändringen var att 
kommunicera till användaren hur lådan ska öppnas. Ser man på möbeln rakt framifrån är rektangeln som 
jag velat ha kvar intakt, men kollar man lite snett ovanifrån, som man nästan alltid kommer göra, ser man 
en indikation av var man ska greppa för att dra ut lådan (se Fig. 13). Det är en liknelse till en vanligare typ av 
handtag på lådor där material tagits bort för att göra plats år handen (se Fig. 14). Skillnaden är ganska liten 
men har stor effekt på hur man förstår och interagerar med produkten.
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Fig. 14. Möbel med handtag där det tydligt kommuniceras vart man ska greppa.

4 Resultat

I slutet av mitt examensarbete hade jag tagit fram en mobil skrivbordshurts med en skrivbordsyta som går att 
fälla ut när den behövs och som annars är en del av hurtsens förvaring.
Möbeln är tillverkad av de svenska träslagen alm och björk samt linoleum och ett fåtal metallbeslag. 
Linoleum kräver att man limmar mot ytan det sitter mot, och jag har använt trälim mellan några av de olika 
delarna av trä, exempelvis när jag konstruerade lådorna innuti hurtsen. Metallbeslag är fästa med skruvar.

4.1 Analys

Vid återvinning är det enda problemet limmet mellan linoleum och träskivan som tillsammans skapar 
bordsskivan. Jag vill dock undvika så gott det går att möbeln återvinns. Istället vill jag att den ska repareras 
vid behov och återbrukas så länge som materialen tillåter. Jag har därför valt att använda material som har 
lång livslängd och de delar av möbeln som är särskillt utsatta för slitage är av metall och går enkelt att byta 
ut om det skulle behövas. Genom att ha använt mig av hållbara material och träslag som finns lokalt vill jag 
rikta mig till människor som har ett visst miljötänk och är villiga att betala mer för en produkt där hållbarhet 
tagits i åtanke och som de kommer kunna ha användning för under mycket lång tid om den hålls efter på 
rätt sätt. Det finns också vissa hantverksmässiga kvaliteter i produkten som kunder såklart uppskattar olika 
mycket, men det är de som gillar en välarbetad trämöbel som jag främst vill appellera till. Exempelvis har 
jag använt mig av en fästmetod i lådorna, en s.k. fals, som är utöver vad man oftast ser i massproducerade 
möbler (se Fig. 15).
Kombinationen av dessa faktorer hoppas jag tar möbeln från produkt till artefakt och att den får ett mervärde 
för användaren.
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Min användare, Niklas, har ännu inte haft möjlighet att testa möbeln, men han var positivt inställd till idén 
och de bilder han sett av den. Både Niklas och jag tror att den absolut hjälper de personer som jag utgått ifrån 
i min problemformulering. Möbeln är inte bara en skrivbordsyta för de personerna, utan även en välbehövd 
förvaringsmöbel, något som Niklas sagt att det alltid finns behov av i trånga lägenheter.

I sitt nuvarande tillstånd och så långt som jag utvecklat den här produkten har den dock några problem. Den 
är för det första ganska tung och det är framförallt skrivbordsytorna som väger mycket. Plywood är ganska 
tungt i sig självt och det linoleum jag använt mig av väger ca. 2 kg/m2. För det andra är möbeln troligtvis dyr 
att tillverka. Jag vet att jag spenderat över 1500 kr på material till min modell, och då räknar jag inte med det 
linoleum som företaget Forbo sponsrade mig med eller arbetstid.

Möbelns vikt är också ett problem när det kommer till användandet av produkten, eftersom det är skrivbord-
sytorna som väger mycket i möbeln kan det vara ganska tungt att omvandla hurtsen till skrivbord och vice 
versa. Hur jobbigt där är att omvandla möbeln mellan de två lägena är dock upp till var och en. En lång per-
son har lättare för att utföra arbetet än vad en kort person har och hur stark personen är spelar också en stor 
roll, såklart. Samma problem finns vid förflyttning av möbeln. Det är tungt att luta den mot sig och att rulla 
runt den för att den är tung men under de tester jag gjorde innan jag monterade linoleum och bordsskivor 
fungerade det hur bra som helst.

Jag har under projektet använt mig av designmetoder vid behov. Några få, som skiss och modeller, hade jag 
planerat att använda mig av redan i början av projektet men resterande metoder har jag använt när jag känt 
att de passade in i processen eller om jag fastnat och haft svårt att ta beslut om någonting.

Som i de flesta projekt påbörjade jag arbetet med brainstorm. Det brukar inte gynna mig särskilt mycket att 
idégenerera i grupp, men denna gången fick jag det klart för mig att de två viktiga punkterna som jag skulle 
börja arbeta utifrån var förvaring och flexibilitet i arbetsytans storlek. Dessa två punkter höll jag med mig 
genom hela projektet ochi slutändan blev det ju just en förvaringsmöbel med en fällbar bordsyta. 

Jag har haft mest nytta av skissande. Både på papper och med hjälp av mjukvara. Det är då jag haft störst 
framgångar under projektet och med resultatet av skisserna har jag kunnat göra bedömningar och val kring 
utseende.

Arbetet jag gjort kring prototyper har också varit till stor hjälp. Jag hade inte kunnat vara säker på hur och 
om idéer skulle fungera utan de modeller jag gjort. Jag gjorde användartester när jag skulle ta fram framsidor 
på lådorna till hurtsen och när jag utformade hurtsens undersida, där hjulen sitter. 

Fig. 15. Exempel på hantverk i lådornas konstruktion. 



16

I situationer där det handlar om hur någonting känns eller passar i en hand är det i min mening nästan alltid 
bäst att låta flera personer testa på en modell i rätt skala och sedan berätta vad de tycker är bra och dåligt och 
det var på det viset jag arbetade när jag tog fram handtagen till lådfronterna. Jag jobbade på liknande vis med 
användare när jag undersökte hjulens placering under hurtsen.

Jag har varit ganska sparsam när det kommer till mängden designmetoder under arbetet och anledningen är 
att jag ogillar att arbeta med vissa av dem och har historiskt inte fått ut något av att arbeta med dem. 

Jag hade stor nytta av att samtala med Niklas och av att få se bilder från hans lägenhet (se Bilaga 2).
Intervjun jag höll hamnade också väldigt bra tidsmässigt. Jag hade hålls på med idégenerering ett par veckor 
och kände att jag började få slut på idéer. Samtalet gav mig ny kraft och motivation när problemen blev tydli-
gare och även nya riktlinjer att jobba utifrån. Det blev tydligt vilka möbler som kan få plats i en såpass trång 
lägenhet och vilka som inte kan det. Jag har under tidigare projekt haft ganska få intervjuer med användare 
eftersom jag arbetat utifrån kontext och problem som jag själv kännt till väl och då inte varit i lika stort behov 
av externa kommentarer och önskemål.

Arbetet i verkstad och konstruktion av möbeln ser jag som min starka sida. Väl i verkstaden och en bit in i 
byggandet brukar jag få känsla för om någonting som jag skapat i CAD, på skiss eller i skalmodell inte kom-
mer bli som jag tänkt mig i korrekt material och storlek, men under detta projekt var det inga stora ändringar 
någonstans som jag behövde göra. Något som dock gick snett uppe i verkstaden var arbetet jag gjorde med 
linoleum. Jag fick reda på av Forbo när det var ungefär en vecka kvar innan redovisning att det linoleum jag 
skulle få levererat till skolan blivit försenat. Jag kände mild frustration och stress när jag först fick reda på det 
och bestämde mig för att förbereda de plywoodskivor som jag sedan skulle täcka med linoleum. Jag sågade 
dem till korrekt storlek och fräste hål för ben, gångjärn och stag. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av att ar-
beta med linoleum men jag hade läst på kring hur man ska gå tillväga. Bäst resultat når man om man limmar 
på linoeum och sedan sågar och fräser  efter att limmet fäst ordentligt. Pg.a. tidspressen fick jag hoppas på 
att det gick lika bra att limma i efterhand. Det visade sig vara fel och det tillkom en hel del extra arbete, vilket 
bestod till stör del av att skrapa bort kladdigt lim från plywoodskivans kanter samt de hål och spår jag fräst 
ut tidigare. Det är svårt att säga om jag i slutändan tjänade in någon tid på att förbereda mitt skivmaterial 
i förväg men jag är säker på att resultatet hade blivit smäppet bättre än vad det är nu. Det uppstod lite små 
skador i plywood och linoleum. Även benen av massiv björk fick några skavanker som jag fått acceptera i 
slutet. Jag har lärt mig den läxan och kommer i framtiden limma först och sedan bearbeta linoleum.

4.2 Reflektion

Jag har inte under projektet lagt tid på att utforma mitt skrivbord efter hur den ska gå att förpacka. Eftersom 
benen är limmade i bordsskivan i min modell blir just ett platt paket svårt att åstadkomma. Det hade dock 
inte varit svårt att istället för lim ta fram ett beslag så att man istället kan skruva ihop de delarna och då skulle 
man kunna få paketet så platt som bordsskivan är, 10 cm, och kanske sälja den som en montera-själv-möbel. 
Man får kompromissa med utseendet för att lösa konstruktionen på detta sätt.

Det största problemet med modellen är som sagt vikten. Att använda mig av plywood och linoleum result-
erade i en mycket styv och formstadig bordsyta, men man kanske hade kunnat uppnå samma egenskaper 
samtidigt som man minskade vikten rejält om man använt sig av skivmaterial där flera material kombinerats. 
På marknaden finns det skivor där man har papp mellan två tunna spånskivor och sedan ett kosmetiskt lager 
av massivträ eller något annat ytterst. Möbler ur IKEAs serie LACK är bra exempel på sådana skivor. De är 
ganska tjocka, men väger mycket lite.

Det finns egentligen ingenting som gör att möbeln riktar sig till endast unga människor. Så länge man inte 
är så ung, eller gammal för den delen, att man inte orkar av att lyfta fram bordsskivan kan man ses som en 
potentiell kund. Det finns inget med möbeln som gör att den är mer riktad åt någon viss ålder eller kön, men 
det kanske är mer attraktivt för en person som känner någon typ av tillhörighet till Sverige då den är tillverk-
ad av träslag som finns i Sverige till stor del och eftersom jag har det som en punkt till varför den är hållbar. 
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Tyngden kan dock användas till min fördel om man har små barn kring möbeln och oroar sig för klämrisken 
när man fäller ihop den. Är det då tungt nog att barnet inte klarar av att lyfta de rörliga delarna är risken 
ytterst låg att det klämmer sig.

Jag pratade också framförallt med Mats efter att vi redovisat våra arbeten om att jag kanske borde använt mig 
av färre material. som den är nu har jag använt mig av massiv alm, massiv björk, björkplywood, linoleum 
och gångjärnen är av mässing. Det är fem totalt och Mats undrade om jag inte kunde tagit bort åtminstone 
ett och föreslog att jag kunde konstruerat mer av möbeln av björkplywood. Det hade då blivit mer enhetligt 
och det finns en risk att en möbel som har får många material kan upplevas som rörig, enligt mats. Jag håller 
faktiskt inte med Mats i att min möbel tjänat på att vara tillverkad av färre material. Jag föredrar massivträ 
framför plywood och den största anledningen till att jag använde mig av plywood till hurtsens konstruktion 
var för att plywood är formstabilare än massivträ, och det är viktigt att hurtsen är vinkelrät för att den ska stå 
plant mot golvet, för att lådorna ska kunna rulla smidigt och för att de hopvikta bordsytorna ska ligga plant. 
Ligger de inte plant kommer slitage på gångjärn uppstå snabbt. Jag använde plywood till bordsskivorna av 
delvis samma anledning, men faktiskt också för att jag tyckte det såg bättre ut i kombination med de tunna 
lager som syntes när jag sågade genom linoleumet, själva linoleumet och ett svart pappersmaterial som det 
sitter mot (se Fig. 16).

Fig. 16. Lager av linoleum och svart pappersmaterial i kombination med björkplywood.

Något som jag diskuterat med lärare på flera handledningar var hurvida produkten hade fungerat på ett 
öppet kontorslandskap. Jag fick kommentaren att den hade passar perfekt i stora lokaler där en anställd kan 
ha sin egen hurts som han kan flytta den till vart han vill och ha sina personliga ägodelar förvarade i hurtsen. 
Hade denna diskussion uppstått tidigare i processen hade jag kanske ändrat mitt projekt och jobbat både 
mot hem-miljö och öppna kontorslandskap, men jag kände inte att jag hade tid att påbörja ny research så jag 
valde att jobba mot endast hem-miljö trots allt. Jag tror absolut att det finns mycket potential hos möbeln i ett 
öppet kontorslandskap och det är vad jag skulle utforska först om jag någonsin väljer att vidareutveckla idén.

Vad gäller stolar som kan användas till möbeln har jag inte tänkt så mycket på det, men eftersom bordsskivan 
är 10 cm tjock kan vissa stolar med armstöd som sitter högre än 64 cm över golvet slå i den. Något som också 
påpekades väldigt sent i arbetet var att när hurtsen är hopfälld blir det en liten arbetsyta högst upp som pas-
sar ganska bra för den som vill stå upp och arbeta.
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Fig. 17. Presentationsbild av DEZK.

4.3 Slutsats

Möbeln fick namnet DEZK eftersom den mitt i fällande av bordsytan ser mycket ut som bokstaven z.
Jag var egentligen inte förtjust i namnet till en början men insåg att jag kunde skapa en mycket effektfull pres-
entationsbild som kunde visa på möbelns funktion samtidigt som namnet beskriver vad den är (se Fig. 17).

DEZK är skrivbordet för den trångbodde som behöver skrivbordsyta till arbete, studier eller rekreation.

Förvaringen som hurtsen erbjuder är en nödvändighet i små lägenheter och är dessutom mobil. Den fällbara, 
linoleumklädda skrivbordsytan erbjuder ett skönt underlag att arbeta på i formatet 60x120 cm. Skrivbord-
sytan är 74 cm hög och hopfälld mäter den 94 cm hög och fungerar då som en liten arbetsyta på 60 x 40 cm. 

Jag anser att jag besvarat min problemformulering och lite till, eftersom jag fått med flyttbar förvaring i sam-
ma möbel. Den kommer därför inte bara underlätta vid arbeten där en arbetsyta är nödvändig, utan också 
med att förvara vad som helst som får plats. 
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Bilagor

Bilaga 1

Intervju, Niklas Börjesson

Niklas Börjesson är 23 år gammal och är ekonomistudent vid Yonsei University i Sydkoreas huvudstad Seoul.
Han har studerat i Korea i snart 5 år och har bott trångt under hela studietiden. Det första halvåret bodde 
Niklas i en studentkorridor där kök och toalett delades med de andra studenterna. Efter det flyttade han 
till en lägenhet på campus. Lägenheten är en studentlägenhet och är ungefär som en liten “etta” i Sverige. 
Lägenheten är på 18 kvadratmeter och när han bodde i studentkorridoren var rummet ungefär lika stort. 
Niklas berättar att nästan alla lägenheter i Sydkorea menade åt en person är i denna storleken.

Jag ställer frågor till  Niklas om hur det är att bo trångt och om hur studenterna på skolan, som nästan alla 
bor trångt, använder sina lägenheters yta och sina skrivbord.

Niklas berättar att de absolut flesta studenterna använder laptops till sina studier och att väl över 90% av dem 
har ett skrivbord hemma och att det oftast är den enda bordsyta som får plats. Vissa koreanska studenter har 
ett litet fällbart bord på golvet som de använder till studier. Det bordet är en traditionell möbel som används 
framförallt av de asiatiska studenterna. Det är bara ca. 25 cm högt och bordsytan är 50x60 cm.

Förutom studierna använder Niklas datorn till att kolla på film, TV serier och annat nöje. Han brukade 
spela en del spel på datorn men i Korea finns en hel del s.k. “PC Bang”, som kan översättas till “PC rum”, 
där Niklas och hans kompisar träffas och spelar istället för att spela var och en hemma hos sig själv. I 
korea och framförallt Seoul är datorspelande en stor del av kulturen och många anser att datorspelande 
mot andra spelade, sk. e-sport, är Sydkoreas nationalsport. Det finns kanaler på TV som endast sänder 
e-sport. Det är idag vanligare att man spelar i ett av Koreas 25000 PC Bang än hemma men p.g.a. bättre 
bredbandsuppkopplingar i hemmen i Seoul börjar det bli allt vanligare att spela hemma.

I Korea är de flesta lägenheter som är på campus anpassade för studier och möbler ingår i lägenheten och 
är ofta monterade på väggarna. Det brukar finnas en säng, ett skrivbord, några hyllplan och en garderob i 
lägenheterna. I Korea har nästan alla lägenheter golvvärme och för att ta tillvara på så mycket av värmen som 
möjligt vill man ha så få möbler som tar upp yta på golven. 
Skrivborden som finns i lägenheterna är mindre än vad som är vanligt i Sverige. Niklas skrivbord är 1 meter 
långt och 45 cm djupt och eftersom det är monterat mot väggen och ofta i ett av lägenhetens hörn känns det 
ännu mindre än vad det är. 
Studenternas skrivbord står dock ofta tomma, eftersom det erbjuds bra utrymme att studera på vid i skolans 
lokaler där det finns bås med bra belysning, något som Niklas saknar hemma, och god skrivbordsyta. Niklas 
uppskattar att om han studerar 50 timmar på en vecka är han vid skolans skrivbord 45 timmar och vid 
skrivbordet hemma 5 av de timmarna. 

Studenterna hanterar mer eller mindre fysiska böcker och papper beroende på vilken utbildning de 
läser. Ekonomistudenterna på Yonsei University är några av de studenter som har med flest böcker och 
anteckningar  att göra. När han går till skolan brukar Niklas böcker och anteckningar gott och väl fylla en 
vanlig ryggsäck. Trots det tycker Niklas att det ofta räcker med den skrivbordsyta han har hemma. Han har 
några hyllplan på väggen ovanför skrivbordet där han kan förvara böcker och papper som han inte använder 
just då,och det ger honom tillräckligt med utrymme på bordsytan. Förutom hyllplan är det vanligaste 
studenterna har vid sina skrivbord pennförvaring, kalender och en laptop. Många av dem har också någon 
form at förvaring till skrivbordet och Niklas säger att om man saknar hyllor att ha sitt skolmaterial på har 
man förmodligen en hurts eller någon annan typ av förvaring eftersom det verkligen behövs. 
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Jag beskrev mina idéer och tankar kring projektet och frågade honom om han hade några tankar kring hur 
ett skrivbord med tillfällig bordsyta skulle fungera för hans situation. Jag frågade också om vilka problem han 
ser med skrivborden som studenterna har. 

Niklas berättar att han tycker det är dålig belysning vid skrivbordet han har hemma och han gillar inte att 
det är monterat i ett hörn mot två väggar. Det betyder att han inte kan ha sladdarna bakom skrivbordet och 
han tycker de är ivägen ofta. Han säger också att utrymmet uppåt inte används så väl i lägenheterna och att 
de flesta möbler är låga. Garderober och hyllplan är max 180 cm höga. Han har också noterat att många av de 
koreanska studenterna har en glasskiva som skydd på sitt skrivbord. Han är osäker på varför men gissar på 
att de vill skydda skrivbordsytan från slitage, då det tillhör lägenheten och kanske påverkar bostadens värde 
negativt.  Det kan också ha med bekvämlighet att göra och då bero på att de vill skriva mot ett väldigt hårt 
underlag.

Niklas tycker att det vore bra att kunna få undan en yta som tar mycket plats men som han använder 
sällan. Han säger dock att han inte behöver utrymmet för att hysa besökare då studenterna nästan aldrig 
umgås hemma hos varandra utan ute på campus eller i innerstaden. Ytan han skapar genom att fälla undan 
bordsytan kanske bara används till att förvara något annat som annars hade varit i vägen någon annan stans i 
lägenheten, men att det också vore bra i hans situation och om inte det så vore det bra att ha mer golvyta för 
golvvärmens skull, säger han.
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Bilaga 2

Foton från Niklas Börjessons lägenhet i Seoul, Sydkorea
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