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Abstrakt. 
Syftet med projektet var att formge en möbel för ett mindre vardagsrum, 
som skulle erbjuda multifunktion, flexibilitet och uppmuntra till mö-
ten mellan människor. Möbeln skulle vara hållbar i användning, estetik 
och i material. Jag undersökte hur människor använde vardagsrummet 
och gjorde observationer och intervjuer. Jag använde också teorier kring 
bland annat vardagsestetik, hållbar utveckling, och olika designperspektiv.                                                            
I designprocessen använde jag mig av olika metoder, bland annat skissning, 
Imageboard och Scenario.   

Resultatet blev produkten ”Flex”, som består av ett soffbord och två           
tillhörande sittpallar, där alla delar innehåller förvaring. Soffbordet och     
sittpallarna är formgivna så att de passar ihop och skapar en helhet, samtidigt 
som det går att ta isär och flytta runt de olika delarna. Möbeln är försedd 
med hjul som ökar flexibiliteten och förvaringen är både dold och synlig. 
Möbeln innehåller möten och kontrast i material och form. Möbeln är gjord 
av trämassa, som är stabil och tålig, samt återanvändning av överbliven och 
använd textil. Textilen består av använda slipsar där varje mönster blir unikt 
och förmedlar ett ursprung. 

 Nyckelord
Examensarbete, designprocess, möbeldesign, vardagsrum, hållbar utveckling, 
vardagsestetik
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1. Förord
Jag skulle vilja tacka mina handledare och mina klasskamrater som har 
inspirerat och hjälpt mig under projektets gång. Jag är också tacksam för 
de personer som har ställt upp på intervjuer och observationer. Jag skulle 
också vilja tacka företagen Tente, Krusells Partilager, Av jord AB, samt 
Woody Bygghandel för bidragande med kunskap och material. Sist men 
inte minst skulle jag vilja tacka mina nära och kära som har ställt upp och 
funnits där för mig genom denna resa. 

2. Inledning 
Tiderna förändras och så också våra behov och önskningar. Gränserna 
mellan de allmänna och de privata delarna i hemmet är på väg att suddas 
och det finns ett behov av flexibla miljöer att umgås i. Jag tycker att det 
är spännande och inspirerande att utforska och formge en produkt för 
vardagsrummet, eftersom det är ett allsidigt rum där människor möter 
varandra. Samtidigt som det är ett rum för avkoppling och komfort ska 
det också fylla för många syften och kunna visas upp för gäster. 

Eftersom vår världs resurser inte är oändliga krävs samtidigt en förän-
dring i konsumtion och produktion, för en hållbar utveckling. Därför är 
det viktigt att designa produkter som på något sätt kan få oss att kon-
sumera mindre. Jag tycker att det är en spännande utmaning. 

3. Bakgrund
Eftersom vi lever i ett konsumtionssamhälle där gårdagens produkter 
ständigt byts ut mot nya, krävs en förändring i vårt sätt att leva. Förr an-
vändes produkter under en längre tid och det var vanligt att de gick i arv i 
släkten. Idag förbrukar vi och slänger produkter mycket snabbt för att de 
har blivit omoderna eller för att vi har tröttnat på dem. Men denna spiral 
av konsumtion kan inte fortsätta i samma takt eftersom vår världs resurser 
blir lidande. 

Det finns ett behov av att skapa produkter som är slitstarka och som an-
vänds en längre tid, samtidigt som det är viktigt att använda material som 
påverkar vår miljö så lite som möjligt. Designers har ett ansvar för att for-
mge artefakter som är hållbara, i material, estetik och i användning. Med 
det menar jag att produkter ska vara slitstarka i materialet. Den ska också 
vara klassiskt estetiskt tilltalande bortom trender som vi lätt tröttnar på. 
Användningen av produkten ska också vara tydlig.       
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Många människor lever någon gång i livet i ett hem med ett litet 
utrymme och ett mindre vardagsrum. Vardagsrummet har alltid haft en 
betydande roll för vårt hem eftersom det fungerar som en mötesplats 
mellan vänner och familj. 

Vardagsrummet ska också fylla många olika behov och fungerar idag som 
ett allrum. Människor som bor i ett hem med ett mindre vardagsrum kan 
ha svårt att tillgodose alla behov och önskemål. En del möbler kanske 
tar för stor plats, samtidigt som soffan är för liten för att man ska kunna 
bjuda hem och umgås med vänner i rummet. Därför behövs flexibla lös-
ningar för vardagsrummet.  

3.1 Syfte/Vision
Syftet är att designa en möbel som ska vara multifunktionell. Den ska 
erbjuda flexibilitet och uppmuntra till möten mellan människor i mindre 
vardagsrum. Möbeln ska bestå av ett soffbord och två tillhörande sittpal-
lar, där alla delar innehåller förvaring. De olika delarna ska skapa en hel-
het, men samtidigt gå att ta isär och flytta från varandra. Vardagsrummet 
ska på så sätt erbjuda hållbarhet, både i estetik, användning och i material. 
Användarna av möbeln är främst människor som bor i mindre hem och 
har ett mindre vardagsrum, vilket betyder att möbeln inte får ta för stor 
plats.    

Soffbordet och de tillhörande sittpallarna, ska kunna användas på flera 
olika sätt, vid olika tillfällen. Eftersom människor använder vardagsrum-
met för olika aktiviteter och vid många tillfällen, ska möbeln användas på 
samma sätt. Materialvalen i möbeln ska vara slitstarka och tåliga eftersom 
möbeln ska kunna användas under en lång tid. Materialvalen ska också 
tas med hänsyn till miljön. Sittpallarna ska innehålla återanvänd textil, 
inspirerat av lapptäcket. Eftersom mönstret och uttrycket bestäms efter 
textilen så kommer varje uppsättning av möbel att vara annorlunda och 
unik, vilket gör att den uttrycker ursprung.  

3.1.1 Motiv för arbetet
Motivet bakom uppsatsskrivningen är uppmärksamma designerns roll i 
samhället och bidra med kunskap till designprocessen. Jag vill främst bi-
dra med kunskap kring hållbar design, vardagsestetik och användbarhet.   

3.2 Frågeställningar
Hur kan man kombinera vardagsestetik med hållbar design?

På vilket sätt kan design i vardagsrummet erbjuda människor att mötas?

Hur kan man designa en produkt som ökar flexibiliteten i                 
vardagsrummet?
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4. Designteorier och förhållningssätt 
Jag har använt mig av olika teorier som har varit relevanta för min studie 
och designprocess. Här nedan presenteras vad design är utifrån olika 
designteoretiska förhållningssätt. Här beskrivs också vad vardagsestetik är 
och vad vi anser vara estetiskt tilltalande i produkter. 

Jag har också använt teorier kring färg och formlära, samt om hållbar 
utveckling. Teorierna har givit mig en grund att stå på för att utforska 
och öka min kunskap inom området som ska resultera i en möbel. Jag har 
reflekterat, tolkat och själv varit aktiv i uppsatsen. Den tänkta produkten 
är bara en lösning av många möjligheter av lösningar och produkten blir 
också en tolkning av teorierna.       

4.1 Designens rymd och syfte
Det är svårt att definiera vad design innebär eftersom designfältet är otro-
ligt stort och innefattar olika betydelsenivåer, skriver John Heskett (2005). 
Han förklarar att design är allt som inte är skapat av naturen och har som 
syfte att tjäna människors behov och önskemål. 

”Design är ett av de grundläggande kännetecknen på vad det är att vara män-
niska och något som på ett väsentligt sätt bestämmer det mänskliga livets 
kvalitet”, skriver Heskett (2005, s.14) 

Jag tycker också att det viktigt att jag som designer formger produkter 
efter användarens behov och det är viktigt att ha ett öppet sinne när det 
gäller användning. Design tillfredställer ett behov eller löser ett problem 
för människor. Däremot så finns det inte bara en lösning i inom design-
rymden, utan många olika. Det finns olika tekniker att använda sig av för 
en designer, eftersom han/hon undersöker framtida produkter och dess 
användning. 

Bo Westerlund (2005), skriver att alla typer av lösningar på ett problem 
eller ett behov omfattar designrymden, där den tänkta produkten är en 
lösning på problemet. I detta projekt har jag till exempel valt att formge 
ett soffbord och sittpallar med förvaring, för lösa ett behov som finns i 
vardagsrummet. Men jag är alltid medveten om att det går att tillfred-
ställa behov med olika typer av lösningar och produkter. Därför krävs det 
att jag undersöker och fattar beslut i min process, eftersom det annars kan 
bli alltför omfattande och stort. 

4.2 Användaren
En artefakt som inte tillfredställer användarens behov är menlös och 
mindre bra. Enligt Heskett (2005), finns det många exempel på design, 
där funktionen är sekundär i förhållande till det estetiska uttrycket. De-
sign ska vara problemlösande och ha praktisk nytta. Det ska vara tydligt 
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för användaren vad syftet med produkten är och den ska inte innehålla 
några onödiga utsmyckningar eller dekor.  

Jag tycker också att designens syfte är att tjäna användarens behov och 
önskemål. Jag tycker dock att design, precis som Heskett förklarar, är svår 
att definiera, just för att det finns så många olika områden och synsätt. 
Precis som med allt annat så utvecklas och influeras design av tiden vi le-
ver i, eftersom den är föränderlig. 

Idag finns det så många produkter på marknaden som erbjuder liknande 
användning och konkurrensen är därför mycket hård. Därför tror jag att 
det är det viktigt att design tillfredställer användarens behov, också genom 
att uttrycka en identitet för användaren. Idag konsumerar vi ofta för att 
skapa och uttrycka en identitet eller en social status. Därför tror inte jag 
att vi konsumerar endast på grund utan användningen eller funktionen. 

Det är användaren av en produkt som bestämmer dess mening och inte 
formgivaren, skriver Klaus Krippendorff, (2006). Designers ska alltid sätta 
människan i centrum och man måste förstå hennes/hans behov, önskemål. 
En artefakt innehåller inte någon mening i sig själv, utan mening skapas 
när användaren förstår och brukar produkten, menar Krippendorff (2006). 

Jag tycker också att meningen av en produkt skapas när användaren 
förstår och använder produkten. Eftersom alla människor är olika och up-
plever saker på olika sätt så är det omöjligt att tilldela produkter värden. 
Det är som att påstå att en blå färg är den ultimata blåa färgen för alla 
människor. Det är omöjligt eftersom vi upplever färger på olika sätt. I för-
varingen som jag ska formge ska jag uppmuntra användaren till att för-
vara olika föremål, men det är omöjligt att förutse exakt vad de kommer 
att förvara. Därför är det viktigt att undersöka hur användarna förvarar 
saker och utforma förvaring på så vis att den uppmuntrar till så många 
olika typer av lösningar på förvaring.   

4.3 Emotionell design
Förutom att se på design som att formen följer funktionen, punkt slut. 
Så kan man också se på design som en förmedling av känslor och värder-
ingar. Vid en föreläsning med Monica Moro (1010-03-23), beskrev hon 
att design är att utforska de sensoriska, emotionella och de immateriella 
förhållandena. Det handlar om våra sinnen och hur vi upplever och kän-
ner i en omgivning. Designers ska vara medvetna om att människor har 
olika uppfattningar om verkligheten och därför bör man tänka på vilket 
värde en produkt kan förmedla. 

Monica Moro beskrev också design bortom form och stil, där vi lägger 
in värden i det vi gör, som bildar en betydande mening och en personlig 
identitet. Produkten har ett meddelande, ett språk som möter kundens 
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behov, istället för att produkten endast är funktion som möter använda-
rens behov, Monica Moro, (1010-03-23). 

Ann Thorpe (2008), skriver också hur design kan förmedla känslor och 
få betydelse för oss. Produkten kan berätta en historia för oss, genom 
ursprung eller vem som har använt den före oss. På så sätt kan den få ett 
högre värde. Artefakten blir kanske vackrare och får ny betydelse för an-
vändaren med tiden.   

Jag har inspirerats av den emotionella aspekten av design i mitt projekt. 
Eftersom möbeln som jag ska formge, ska kunna användas under en län-
gre tid har jag funderat mycket kring varför vi förbrukar vissa produkter 
snabbt, medan vi behåller andra en längre tid. Det finns många olika an-
ledningar till det.  

Även om materialet är slitstarkt, så betyder inte det att vi nödvändigtvis 
använder produkten länge. Det finns också andra saker som gör att vi 
håller fast vid vissa artefakter. En stor del tror jag beror på att vi känner en 
tillhörighet, eller en personlig koppling till artefakten på något sätt. Den 
har betydelse för oss långt bortom användningen. Det går inte att lägga 
in ett värde i en produkt, men jag tror att det är möjligt att inspireras av 
det i material och uttryck. Den personliga kopplingen till en produkt kan 
också skapas med tiden och genom relationer till människor. 

Jag tror att känslan av att någonting känns genomarbetat och genuint är 
en viktig del till varför vi håller fast vid saker en längre tid. En produkt 
som är handarbetad känns mer personlig än en produkt som är masspro-
ducerad.  Vi känner också en stark koppling till en produkt när vi får ärva 
den av någon som vi har en personlig koppling till. 

Jag har inspirerats av att material kan uttrycka och förmedla berättelser 
om ursprung. Jag har valt att använda mig av återanvänd textil, som jag 
vill ska förmedla någonting för användaren.  

Jag vill också att det estetiska uttrycket ska vara lättförståelig och enkel 
för användaren. 

4.4 Vardagsestetik
Våra olika sinnen gör det möjligt för oss att identifiera och förstå vår om-
värld och dess ting. Vuokko Takala (1994), skriver om att vi i hög grad 
anser oss veta någonting genom det vi ser. Seendet står för den absoluta 
sanningen och den eviga skönheten eller det fula. Det taktila upplevelsen 
har också betydelse för att vi ska förstå någonting. 

Takala (1994), ger exempel på stolar som har ett estetisk tilltalande ut-
tryck, som är avskalat och rent, men som är obekväma att sitta på. Där 
talar de olika sinnena om olika saker för oss. Takala (1994), ställer sig frå-
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gan om det taktila kan öka vår kunskap eller om seendet leder oss till den 
högsta kunskapen och sanningen.  

Jag tycker att det är viktigt att tänka på de olika sinnena när man designar 
någonting för människor och inte bara det visuella och estetiska. Vad som 
är viktigast att tänka på beror på vad man designar. Om man designar 
en stol är det minst lika viktigt att tänka på att den ska vara bekväm som 
att den ska ha ett tilltalande estetiskt uttryck. Det ska finnas ett samspel 
mellan det visuella och det taktila och det ena ska inte förta det andra. Jag 
tror inte att man kan nå den högsta kunskapen av en produkt endast ge-
nom att se den, utan genom en samverkan mellan alla olika sinnen.   

4.4.1 Det vackra
Det finns många som beskriver vad det ”vackra” och ”sköna” står för och 
det finns olika uppfattningar i genom tiderna. Tom Sandqvist (1998), 
skriver att Maria Taube, beskriver det vackra som något som berättar om 
det ursprungliga, med geometriska, grundläggande former som skapar en 
organisk helhet. Det är kulturellt och universellt och beskriver den antika 
skönheten.  

”Det som frigör och befriar oss är vackert”, Sandqvist, (1998, s.11). 

Artefakten ska vara ändamålsenlig och på det sättet uttrycka en äkthet 
och harmoni, skriver Sandqvist (1998), utifrån uppsatser av Ellen Key. 

Sandqvist (1998), refererar vidare till Yrjö Hirn och beskriver att ”det 
sköna” i ting är när delarna och helheten samspelar på ett naturligt och 
välbalanserat sätt i formen. Den ska överensstämma med ändamålet och 
det ska inte finnas något element som stör eller tar över. Det ska finnas 
en enkelhet, som skapar en känsla av lätthet och säkerhet. Vi känner oss 
dragna till ett vackert föremål och att den ska vara ändamålsenlig, varak-
tig och smakfull, skriver Sandqvist (1998). 

Vidare menar han att det som uppfattas som vackert är någonting som 
vi känslomässigt kan relatera till, någonting som vi känner samhörighet 
med. Sakerna blir någonting levande för oss och inte bara ett dött ting. 
Sandqvist (1998), beskriver med andra ord att föremål som är vackra för 
gör att vi känner att de är levande och själsliga med en harmonisk ord-
ning. 

Den antika skönheten beskriver att det vackra skapas genom att föremålet 
har ett syfte och att den gör nytta och fyller sin funktion. Föremålet är 
också beroende av proportioner och symmetri. Den antika skönheten kan 
beskrivas som ett sökande efter det ursprungliga, sköna och det sanna. Att 
uppleva skönhet väcker lust och känslor hos oss, skriver Sandqvist (1998). 

Den medeltida skönheten benämns också som en sökande efter det ur-
sprungliga och att ett ting ska vara fylla sin funktion. Skönheten är gudo-
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mlig, fullkomlig, naturlig, harmonisk och proportionerlig. Alla dessa äldre 
föreställningar om skönhet finns till stor del kvar i vår tid. 

Det vackra föremålet är slät, ljus, mjuk, spröd, ren och har en själ i våra 
ögon. 

Thorpe, (2008), skriver om att det finns produkter som vi kallar för 
designklassiker. Det är artefakter som vi aldrig tycks tröttna på och som 
bibehåller och ökar i värde med tiden. 

4.4.2 Det fula
Den sköna och vackra har alltid stått i kontrast till det ”fula”, som det 
också finns många beskrivningar av. Sandqvist (1998), refererar återigen 
till Ellen Key, och menar att fulhet är när någonting inte fyller sitt syfte 
och sin funktion. En mindre tilltalande artefakt är oharmonisk, rörig och 
aggressivt i sitt uttryck. 

Tinget uttrycker motstånd och blir ett hinder för det vi söker. Det är 
främmande som är skrämmande för oss. Men det fula behöver inte vara 
motsatsen till det vackra. Utan det fula skapas utifrån det sköna, som i sin 
tur fungerar som ett sätt att eliminera det fula. De konstruerar varandra, 
menar Sandqvist (1998).

Han skriver vidare att mindre estetiskt tilltalande produkter är mörka, 
stora, skrovliga, robusta, orena, matta och oklara, med stora kontraster. 
Med andra ord är de motsatsen till den estetiskt tilltalande produkten. 
Den fula artefakten uttrycker ohälsa, obehag och är klumpig, okontrolle-
rad, grov, kantig och oregelbunden. Det fula och har inte någon själ i våra 
ögon, skriver Sandqvist (1998). 

De olika benämningarna och gränserna mellan det fula och det sköna 
håller på att suddas ut och fulheten kan också skapa en nyfikenhet och 
spänning. Det är inte längre så svart och vitt mellan det fula och det skö-
na i tingen, Sandqvist, (1998).  

4.4.3 Sammanfattning/reflektion -vardagsestetik
Det finns många beskrivningar kring det vackra och det sköna. Även 
om många dem är äldre och ibland något gammalmodiga, så lever syn-
sätt från den antika skönheten kvar än idag. Tinget, produkten ska vara 
ändamålsenlig och tydligt visa sin funktion och användning. Det som 
tilltalar har också ett samspel mellan helheten och delarna på ett naturligt 
sätt. Skönheten, eller det tilltalande, som jag föredrar som beskrivning, är 
enkel, ren och säker. 

Det fula kan beskrivas som motsatsen till vackra, som är någonting som 
skrämmer, stör och upplevs som ett hinder för oss. Det fula kan också 
vara någonting spännande och idag har gränserna mellan det fula och 
det vackra suddats ut en aning. Jag tycker att det är svårt att sätta direkta 
beskrivningar mellan vad som betecknas som vackert och vad som är fult. 
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Inom design används inte benämningarna fult och vackert, utan jag väljer 
att beskriva det som estetisk tilltalande, samt mindre tilltalande. 

Inom design skapar man någonting utifrån användarens behov och 
förmedlar dess syfte i uttrycket. Det estetiska uttrycket är viktigt då den 
ska uttrycka användning och tillfredställa användarens önskningar och 
behov. Det estetisk tilltalande är enkelhet och renhet, där delarna och hel-
heten samspelar på ett bra sätt. 

Jag tror också att det som betecknas som fult kan skapa en spänning, och 
använder man det på rätt sätt så kan uttrycket bli intressant. Jag har fun-
derat mycket kring vilka former som kan uppmuntra till att människor 
använder den en längre tid och inte tröttnar på den. Jag har kommit fram 
till att det rena och det tydliga är viktigt i en form. Samtidigt så tycker 
jag att det är intressant när det finns en spänning och en kontrast mellan 
olika element, som skapar en intressant helhet.    

4.5 Färg och formlära
En produkts estetiska uttryck är beroende av dess form och färgspråk. 
Kontexten som produkten befinner spelar också roll för hur vi uppfattar 
det. 

Gail Greet Hannah (2002), skriver om alla olika former och samband 
som finns att undersöka i formläran. När man skapar någonting är det 
viktigt att titta på förhållanden och proportioner mellan olika former som 
ska samspela med varandra. Här söker man också efter ett intressant ut-
tryck i förhållanden mellan dominanta och underordnade delar. Det finns 
också olika typer av former som innehåller olika riktningar, beroende av 
hur de ser ut.   

Olika tredimensionella former kan vara massiva och solida, eller mer 
tunna och spröda. Det finns raka, hårda former samt mjuka, organiska 
former. De organiska formerna kan vara konvexa, med en riktning ut från 
kroppen, eller konkava, där det finns riktningar inåt. En form kan också 
vara både konkav och konvex. 

Former kan också innehålla olika typer av kurvor. Rymden mellan olika 
formelement kan också ändra eller förstärka ett uttryck. Det beskriver 
också Hannah (2002). Allt detta är viktigt att utforska i sökandet efter ett 
intressant, tilltalande och balanserat uttryck i en produkt.  

Alla människor upplever färger på olika sätt och därför är det svårt att 
definiera generella regler för färgsättning, skriver KG Nilsson (2004). 
Färgerna har en inverkan på oss människor, genom en fysiologisk reak-
tion. Färgerna uppfattas också olika beroende på vilka de omges av. Olika 
färger kan påverka en annan färg att kännas ljusare eller mörkare och 
mindre eller större. En färg kan också kännas mer eller mindre kulört, 



1�

samt varm eller kall. Färgen påverkar också det estetiska uttrycket på for-
men hos en produkt, och tvärt om. 

4.5.1 Sammanfattning/reflektion - färg och formlära 
Mycket av färg och formläran handlar om att undersöka hur delarna och 
helheten samspelar i en artefakt. Detta återspeglar också estetikens och 
designens syfte. Olika former talar olika språk och kan uttrycka olika 
saker för oss. En tunn skål med en organisk form, kan upplevas som 
mjuk och elegant. Medan en stol med tjocka ben och ett rakt, strikt och 
hårt formspråk, kan upplevas mer robust, tålig och strikt. Det är svårt att 
renodla och beskriva en produkt endast utifrån form, eftersom det finns 
andra saker som påverkar hur vi upplever den. T.ex. färger, proportioner 
och material. Kontexten har också en stor betydelse för hur vi uppfattar 
en artefakt. 

Hur vi upplever färger är individuellt. Hur en färg upplevs har också be-
tydelse av vilka färger den omges av. Om en mörkare kulör möter en kulör 
som går mot vitt, så kommer vi att uppleva en kontrast, där den mörka 
förstärker ljusheten hos den vita och tvärt om. Också formen påverkas av 
färger.   

4.6  Hållbar utveckling
Oavsätt vilka material en designer använder sig av så kommer det alltid 
att ha en påverkan på miljön, eftersom materialet är hämtat därifrån. Alla 
produkter som vi omges av är taget från naturen och de kommer också 
vara där de till sist hamnar igen. Hållbarhet kan vara en stor inspiration-
skälla för designers som medför ökad kreativitet och utveckling, person-
ligt och professionellt, skriver Ann Thorpe (2008).   

Hon menar att termen hållbar och utveckling kan ha olika betydelser i 
olika sammanhang och att hållbar utveckling har olika definitioner. Enligt 
henne betyder en hållbar utveckling en strävan efter att tillgodose dagens 
behov, på ett miljömässigt och socialt plan, som gynnar vår välfärd under 
gränslös tid, Thorpe (2008).  

”Hållbar design innefattar designteori och designmetoder som stimulerar 
miljömässiga och sociala förutsättningar som främjar mänsklig välfärd under 
obegränsad tid”, Thorpe (2008: 21). 

Att ha ett hållbart perspektiv innebär att tänka kring olika faktorer, som 
ekologi, ekonomi och kultur, på ett hållbart sätt. 

Att tänka utifrån ekologi innebär att ta hänsyn till hur vår världs natur, 
system och kretslopp är uppbyggd och att framtagning av material på 
olika sätt skadar naturen. Den höga konsumtionen gör också att vår världs 
resurser försvinner och en stor del av materialen som används kommer 
från icke förnybara råvaror, skriver Thorpe (2008). 
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Ekonomin styr mycket i vårt samhälle och kan sätta käppar i hjulet för en 
hållbar utveckling. Ett mer miljövänligt val i produktion av produkter kan 
bli kostsamt och markanden erbjuder i stor utsträckning det som är billigt 
att producera men mer kostsamt för miljön. Dessutom använder vi inte 
produkter under en längre tid idag. 

Men det går att ändra attityder på marknaden, genom ett långsiktigt ar-
bete och genom att involvera sig i ekonomin. Det finns idag flera organi-
sationer som arbetar för en hållbar utveckling med en mänsklig välfärd 
och en rättvis handel, Thorpe, (2008). 

Den kulturella delen innefattar att förstå och förse de mänskliga behoven 
och önskningarna. Det materiella är mycket viktigt för oss idag. När vi 
konsumerar köper vi inte bara en produkt för dess funktion, utan för att 
visa vår identitet och livsstil, som jag nämnde tidigare. 

Cara Brower, Rachel Mallory och Zachary Ohlman (2009), skriver att 
det är viktigt för en designer att ha ett ekologiskt tänkande, eftersom man 
kan skapa avgörande material och produktionsbeslut. Det släpps ut miljö-
gifter varje dag i vår natur och det gör att balansen rubbas och förstörs. 
Det skadar inte bara miljön utan också oss människor. Brower, Mallory 
och Ohlman (2009), menar det inte krävs ett nytt sätt att designa för att 
tänka ekologiskt, men däremot så kräv det ett nytt sätt att tänka om de-
sign. 

Edwin Datschefski, i Brower m.fl (2009), berättar om vad som är viktigt 
att tänka på för att skapa hållbar design. Designers kan utgå ifrån kom-
posterbara, organiska material och mineraler som ingår i naturens kret-
slopp, eller att de ska vara möjliga att återvinna. Man kan också använda 
sig av naturmaterial som trä, läder, ull. Det går också att tänka hållbart i 
tillverkning och produktion, där man kan använda sig av förnyelsebar en-
ergi, som vind, vattenkraft eller solenergi. 

4.6.1 Trä
Materialet trä är ett naturmaterial som används mycket i möbler. Trä är 
både återvinningsbart och förnyelsebart, skriver Woody på sin hemsida.  

Enligt Skogsindustrierna (2004), kan användningen av trä motverka väx-
thuseffekten och ge positiva effekter på vårt klimat. Genom användning 
och återväxt reducerar koldioxidutsläppen som bidrar till växthuseffekten. 
Trä har också liten påverkan på miljön, eftersom det är det materialet 
som släpper ut minst negativt koldioxid. Trä kräver minimal energi vid 
tillverkning, avverkning, återvinning och vid transporter i jämförelse med 
andra material. 

Användandet av trä bildar ett kretslopp, där den går från skog, till 
produktion, återanvändning och sist träavfall. Där återvinns materi-
alet och avfallet omvandlas till energi/biobränsle som vi tar till vara på. 
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Koldioxiden som frigörs när materialet blir avfall och förmultnar eller 
bränns tas då upp av de växande träden i skogen, tillsammans med solen-
ergi, och ger dem bränsle för tillväxt.  

Det uppstår miljöskador och påverkan på miljön då skogar skövlas, och 
därför krävs det att viket som tas också ersätts och blir större för att skapa 
en hållbar utveckling. Det görs mycket arbete inom Europa för att främja 
tillväxt i skogarna och mycket arbete återstår. Det är ett steg i rätt rikt-
ning för en hållbar utveckling, skriver Skogsindustrierna (2004).   

4.6.2 Sammanfattning, reflektion hållbar utveckling
Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att formge produkter 
som främjar en hållbar utveckling. Det ger också många möjligheter. En 
hållbar utveckling innefattar att ta hänsyn miljön i produktion och an-
vändning. Olika material har olika inverkan på miljön och kan släppa ut 
miljögifter som skadar både oss och miljön. 

Konsumtionen och produktionen ökar i takt med att vår jords resurser 
försvinner. En designer har en viktig roll i arbetet och kan ända mönster 
och finna innovativa lösningar. Man bör sträva efter att använda sig av 
naturmaterial och material från naturens egna ekosystem. Det är bra då 
det är återvinningsbart och förnyelsebart, där det används förnyelsebar 
energi i processen. Alltså ett material som gör liten skada för oss män-
niskor och för miljön. Vi måste få kunna hitta ett sätt att tillfredställa vår 
livsstil på ett långsiktigt sätt.   

5. Egen Research
Eftersom syftet var att undersöka och ta fram en artefakt för vardagsrum-
met, så använde jag teorier kring vardagsrummet, samt gjorde intervjuer 
och observationer för att ta reda på hur människor använde vardagsrum-
met och för vilket syfte. Jag gjorde också observationer och intervjuer 
kring vardagsrummet och dess användning.   

5.1 Vardagsrummet
Vardagsrummet har alltid varit ett betydelsefullt rum i hemmet, eftersom 
det fungerar som en samlingsplats för att umgås med vänner, skriver Ter-
ence Conran (2006). Rummet fungerar som en mötesplats och ett rum 
för avkoppling, med en blandning av komfort och estetik, samt allmänt 
och privat.

Jag tror också att vardagsrummet är en viktig del i människors hem. 
Rummet får också en ännu större betydelse för människor som bor i min-
dre hem, med färre rum. Vardagsrummet används idag som ett allrum, 
där vi tillbringar mycket tid. Vi använder rummet på många sätt och för 
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olika aktiviteter och sysslor. Det är ett rum med många olika möbler och 
produkter, eftersom det förenar olika behov. Jag tror att det handlar om 
att hitta en balans mellan användning, estetik och avkoppling.   

5.1.1 Pall 
Eftersom jag ska formge ett soffbord och sittpallar så är det viktigt att de 
erbjuder komfort för användaren. Höjder på stolar och pallar kan variera 
något. Eftersom alla människor är olika långa är det bra att stolen/pal-
len har en höjd som passar så många människor som möjligt. Om en stol 
är för hög känns den obekväm att sitta på, eftersom den då trycker mot 
låret. Är den däremot för låg blir trycker mot sitsen mer påtaglig och bes-
värande, skriver Erik Berglund och Sten Engdal (1961). Enligt dem pas-
sar en stol som är mellan 43-44 cm hög de flesta människor.  

Enligt Berglund och Engdal ska en stol också ha en form som erbjuder 
användaren att röra sig och byta ställning. Vidare skriver de att pallen är 
användbar i många sammanhang, eftersom den tar mindre plats och kan 
användas som extra sittplats eller som fotstöd. 

5.1.2 Soffbord
Soffbord för vardagsrummet kan till skillnad från matbordet se ut många 
olika sätt, och ha olika storlekar och olika höjder. Ett exempel är bor-
det ”Trippo”, som Karl Andersson & Söner skriver om på sin hemsida. 
Bordet är designat av Ulla Christiansson och finns sex olika höjder efter 
tycke och behov, från 30-72 cm, och med många olika storlekar. De högre 
höjderna lämpar sig oftast för matbord, då de är högre än soffborden. 
Soffborden är inte begränsade i höjd på samma sätt och därför finns inget 
generellt standardmått. Bordet finns också i olika träslag, efter smak och 
behov.   

5.1.3 Förvaring 
Det är viktigt med god och genomtänkt förvaring i vardagsrummet, 
eftersom rummet används för så många olika funktioner och aktiviteter, 
skriver Terence Conran (2006). Han skriver vidare att vardagsrummet bör 
ha diskret förvaring, eftersom det annars stör och inte känns avkopplande. 
Man bör försöka avskärma olika delar och funktioner från varandra, för 
att inte skapa kaos. Det är naturligt att sakerna som förvaras ska finnas i 
anslutning till aktiviteten. Eftersom mycket tidningar, böcker, cd och dvd-
skivor eller spel oftast förvaras i rummet, är det bra om man kan gömma 
undan vissa saker i dold förvaring. 

En mycket vanlig förvaringsmöbel i vardagsrummet är hyllan, som är 
praktisk och lätt att förvara saker i, skriver Conran (2006). Hyllan kan 
sitta på väggen, eller vara hyllplan i en fristående förvaringsmöbel. Hyl-
lorna ska samspela med rummet och uttrycket får inte störa eller skapa 
kaos. Det finns många olika sätt att förvara på beroende på vilket estetiskt 
uttryck man vill uppnå. 
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5.2 Intervjuer
För att få ytterligare förståelse kring vardagsrummet och dess användning 
så gjorde jag intervjuer. Det finns saker att tänka på när man intervjuar 
någon. Intervjuer är bra att använda sig av då man vill få reda på vad folk 
tycker, men man bör också vara medveten om att folk ibland svarar en sak 
men agerar på ett annat sätt. Intervjuaren bör inte döma vad de tillfrågade 
kommer att svara på förhand och undvika frågor som går att svara ja eller 
nej på, skriver Dan Saffer (2007). 

5.2.1 Tillvägagångssätt 
När jag har genomförde intervjuer och observationer informerade jag de 
medverkande om syftet och fick deras godkännande. Jag ställde frågor, 
men lät de intervjuade utveckla svaren om de ville. Jag var opartisk och 
försökte inte att leda frågorna på något sätt. Jag genomförde varje intervju 
enskilt, och jag träffade majoriteten av de tillfrågade. Några av intervjuer-
na gjordes också via telefonen, eftersom det inte gick att få till ett möte. 

Jag intervjuade åtta personer, fem kvinnor och tre män, mellan 19-26 år, 
som alla bodde i lägenheter. Jag valde att intervjua människor som bodde 
i mindre hem eftersom de var användarna för den tänkta möbeln. Det 
finns mer att läsa om användare under syftet för möbeln.  

När jag genomförde intervjuerna ställde jag frågor kring de tillfrågades 
hem och vardagsrum. Samtliga frågor och svar finns i sin helhet i bilaga 1.   

Majoriteten av de tillfrågade bodde i lägenheter med ett rum och kök, 
eller i en studentlägenhet (en av åtta). En av intervjupersonerna bodde i 
en lägenhet med två rum och kök, och två av de tillfrågade bodde i lägen-
heter med tre rum och kök. Samtliga personer som bodde i mindre lägen-
heter, fem av åtta, bodde ensamma, med undantag för husdjur. De övriga 
som bodde i något större lägenheten, bodde tillsammans med någon. 

5.2.2 Intervjusvaren
Samtliga av de tillfrågade svarade att de vistades främst i vardagsrummet 
i sitt hem. Personerna som bodde i lägenheter med ett rum och kök, sva-
rade att de vistades mest i allrummet, alltså vardagsrummet/sovrummet. 
En person svarade att hon tillbringade lika mycket tid i vardagsrummet 
och köket och en annan vistades mest i vardagsrummet och sovrummet. 

På frågan vart de tillfrågade vistades vid besök svarade samtliga att de 
umgicks i vardagsrummet, eftersom det fanns mer utrymme och sitt-
platser där. Mannen som bodde i en studentlägenhet brukade umgås 
med sina vänner i ett gemensamt uppehållsrum, eftersom det inte fanns 
tillräckligt med plats i hans lägenhet. Fyra av de åtta intervjuade använde 
också köket vid besök. Det varierade beroende på aktivitet och hur många 
de fick besök av. 
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Majoriteten av de tillfrågade svarade att de brukade få besök av en, två 
eller tre personer åt gången, ibland också fler. Samtliga svarade att person-
er som besöker dem är vänner. Några svarade också att får besök av familj, 
pojkvän och klasskompisar. 

De tillfrågade hade liknande möbler och andra produkter i sitt vardag-
srum, bl.a. soffa, soffbord, bokhylla, stol, lampa, tv, tv-bänk och matta. 
Personerna som använder rummet som allrum svarade och att de har en 
säng där.

De tillfrågade hade liknande svar på vad de brukar göra i vardagsrummet. 
Samtliga svarade att de brukar titta på tv i vardagsrummet. Andra sysslor 
var att lyssna på musik, sitta vid datorn, arbeta, äta, och läsa, måla och 
sy. De som bodde i lägenheter med ett rum för sovrum och vardagsrum 
brukade också sova i rummet. Det fanns ingen större skillnad mellan vad 
personerna gjorde när de var själva och när de fick besök, förutom att de 
umgicks och pratade mestadels vid besök.    

De intervjuade svarade att deras gäster brukar använda soffan och andra 
sittplatser, som stol, pall, fåtölj och sackosäck, samt soffbordet i vardag-
srummet. I övrigt svarande de också att gästerna också använde bland an-
nat lampa, säng, cd-spelare, tv-spel, böcker, tidningar och gitarr i vardag-
srummet. 

En stor del av de tillfrågade tyckte att deras hem och vardagsrum var för 
liten och de skulle vilja ha mer utrymme, speciellt vid besök. Nästan alla 
tillfrågade saknade mer sittplatser i hemmet. I vardagsrummet saknade 
sju av de åtta tillfrågade mer sittplatser, som extra stolar, och fåtöljer, eller 
en större soffa. En person uttryckte att hon ville ha bättre och mer förvar-
ing i hemmet. Två personer skulle också vilja ha möjlighet att skärma av 
vardagsrummet på olika sätt. En kvinna svarade att hon skulle vilja ha en 
större uppsättning av servisdelar när hon får besök.  

5.2.3 Sammanfattning och reflektion – intervju
Det är tydligt människor tillbringar mycket tid i vardagsrummet i sitt 
hem. Alla tillfrågade ägnade mest tid i det rummet. Vardagsrummet 
fungerar också som en mötesplats för människor att träffa och umgås 
med främst vänner. Det är både ett rum för avkoppling, samtidigt som 
det är ett rum för arbete och inbjudningar. Det är ett rum fyllt med funk-
tioner, aktiviteter och syften.  

Många som bor i hem med mindre utrymme saknar mer plats i vardag-
srummet. Nästan alla av de tillfrågade saknade främst sittplatser i sitt 
vardagsrum. Det är också en fråga om vad man får plats med i vardag-
srummet om man inte bor så stort. Det går kanske inte att ha en stor 
soffa och tre fåtöljer i ett litet vardagsrum, för att kunna bjuda hem vän-
ner på besök. 
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5.3 Observationer
Jag genomförde också observationer hos människor för at se vad som 
fanns i deras vardagsrum. Att observera människor är den enklaste och 
mest givande designmetoden. Man lär sig mycket genom att studera och 
undersöka vad människor gör. Det finns olika sätt att genomföra en ob-
servation på, beroende på syftet, skriver Saffer (2007).  

5.3.1 Tillvägagångssätt 
Jag utförde tre separata observationer hemma hos tre personer, där sam-
tliga bodde i lägenheter. Hos två kvinnor studerade och observerade jag 
hur deras vardagsrum såg ut och vad som fanns där. Den tredje observa-
tionen genomfördes hos en man, där jag observerade de aktiviteter som 
pågick när han fick besök av vänner under kortare tid. Jag dokumenterade 
de första lägenheterna genom att studera och ta kort. I den tredje lägen-
heten tog jag inte några kort eftersom jag studerade människorna och 
ville värna om deras integritet.   

5.3.2 Vardagsrum 1

Bilder: Bilder från vardagsrum 1, (privata bilder)
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Kvinnan bodde i en lägenhet med ett rum och kök, där vardagsrum-
met/allrummet låg i anslutning till hallen. Det första jag observerade när 
jag gick in i rummet var en säng som stod mot den vänstra väggen av 
rummet. Sängen stor placerad ut från väggen och dominerade den vän-
stra sidan av vardagsrummet. På vardera sidan om sängen stod sängbord. 
Sängborden hade förvaring, med lådor och fack. Under sängborden stod 
också extra lådor med förvaring. På sängborden fanns bland annat lampor, 
en tavla och en krukväxt. På sängen låg kuddar och filtar. 

Vardagsrummet hade en öppen yta i mitten av rummet och möblerna var 
främst placerade mot väggarna. Sängen stod placerad nära fönster och en 
fransk balkong. På fönsterbrädan stod krukväxter. Vi det vänstra hörnet, 
bredvid sängen fanns hyllor med böcker, en kattkorg, en telefon, en flytt-
bar sittpuff, och en tavla. Vid sängens andra del, intill väggen, fanns också 
en kudde, ett tidningsställ, tavlor och en hylla med fotografier. 

På den högra sidan av vardagsrummet fanns skjutgarderober längs hela 
väggen. På denna sida av rummet var möblerna placerade mer fritt i rum-
met. Här fanns fåtöljer, stolar och bord. På denna sida var rummet up-
pdelat i två sittsektioner. Mot väggen vid fönstret stod en golvlampa, ett 
bord, med en växt och ljus, en fåtölj, en pall, med förvaring, sittkuddar 
och en stol. Vid andra änden av rummet fanns också en annan fåtölj, ett 
mindre bord, en tavla och ett staffli. På det mindre bordet stod en tv, och 
under bordet låg en dator på golvet. 

5.3.3 Vardagsrum 2

Bilder: Från det vardagsrum 2, (privata bilder)
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Personen bodde i en lägenhet med ett rum och kök, där vardagsrummet 
låg mellan hallen och köket. Det första jag såg när jag gick in i vardag-
srummet var en soffgrupp, med en soffa och en fåtölj, samt ett soffbord 
som stod placerat på en matta. Denna del hade en central roll i vardag-
srummet och stod placerat i mitt i rummet. Jag uppmärksammade också 
en tv-bänk med en tv på, eftersom den stod intill öppningen av rummet. 

Intill soffan, till höger fanns en säng. Väggen som sängen stod mot var ut-
formad på så sätt att den ramade in sängen och därför upplevdes det inte 
som att sängen tog stor plats i rummet.  Soffan och fåtöljen stod intill 
ett fönster. Vid rummets vänstra sida, intill tv-bänken och öppningen till 
köket fanns ett högre bord med två stolar.  

Mellan sängen och soffan fanns ett mindre bord med en dator på. På väg-
gen bakom sängen och soffan satt hyllor. Det fanns också en mindre hylla 
på väggen vid tv-bänken. Ovanför soffbordet, centrerat i rummet hängde 
en taklampa. På fönsterbrädan fanns krukväxter, en lampa och ett ljus. På 
soffbordet fanns också ljus och fjärkontroller. Soffbordet, som innehöll 
förvaring, hade en hylla och där låg böcker och tidningar. Det fanns också 
förvaring i tv-bänken. Det bestod av öppna hyllor som bildade åtta fack, 
där det bland annat stod lådor, en vas och godis. På tv-bänken stod också 
en vas med en plastblomma i och på tv:n fanns en radio och en spargris. 

5.3.4 Vardagsrum 3
Mannen bodde i en lägenhet med två rum och kök, där vardagsrummet 
låg i anslutning till både hall, kök och sovrum. I vardagsrummet fanns 
bland annat, soffa, soffbord, tv-bänk, tv, stolar, bord, sackosäck, lampa, 
hylla, vägghylla och dator. Vardagsrummet var avdelat i tre sittsektioner, 
med soffan och soffbordet, samt två mindre bord som stod placerade vid 
två hörn. Soffan som stod på en matta, var placerad centralt i rummet. 
Mitt emot soffan och soffborden, fanns det en tv, som stod på en tv-bänk.  

När jag observerade lägenheten hade mannen besök av fyra vänner. En 
av dem var hans bror och de övriga hans vänner. Alla befann sig i vardag-
srummet under tiden jag gjorde min observation, förutom mannen själv 
som lagade mat och gick mellan köket och vardagsrummet.

Under tiden jag gjorde observationen pågick det olika aktiviteter i vardag-
srummet, där personerna var uppdelade i grupper. Två personer satt i sof-
fan och tittade på tv, samtidigt som de pratade med varandra. En person 
satt vid datorn vid ena hörnet av rummet och en fjärde person satt vid det 
andra bordet. Mannen som bodde i lägenheten flyttade sig flyktigt runt i 
rummet under tiden jag var där. De två personerna som satt i soffan och 
tittade på tv satt kvar på samma ställe under min observation. De andra 
två flyttade runt i rummet. 
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Jag uppmärksammande att personerna var uppdelade i tre grupper, där 
två av dem satt för sig själva. Samtidigt pratade ändå alla med varandra då 
och då och alla var uppmärksammade vad som pågick på tv. 

Efter en tid ändrades uppdelningen i rummet och mannen som bodde i 
lägenheten satte sig vid bredvid personen vid bordet i hörnet. Efter yt-
terligare en stund satte sig ytterligare en person bredvid de två personerna 
som tittade på tv. Trots att det fanns plats i soffan satte sig mannen på 
mattan, på golvet för att följa vad som gick på tv:n. Efter en stund satte 
sig ytterligare en person på mattan bredvid honom. 

5.3.5 Sammanfattning och reflektion – observation
Det var givande att genomföra observationer hemma hos människor. 
Jag tycker att lägenhet 1 och lägenhet 2, var väldigt olika i utseende och 
placering av möbler. Den första lägenheten kändes öppen och ljus, där 
placeringen av möblerna var utspridda. Det gjorde att rummet kändes 
flexibelt. Det första intrycket var att rummet bestod av en säng och två 
mindre sittsektioner. Det gav mig känslan av att rummet kändes luftigt. I 
vardagsrummet dominerade sängen och även om den inte var centrerad i 
rummet så tog den ändå störst uppmärksamhet. 

I den andra lägenheten kändes rummet mer möblerat och där var många 
möbler mörka. I det rummet var den dominerade delen soffbordet och 
sittgruppen, som stod centralt placerat i rummet. Soffan och fåtöljen var 
placerad runt bordet och ramade in det. Eftersom det stod mitt i rummet, 
så upplevdes rummet inte lika luftig som det första.  

Jag tror att den andra lägenhetens utformning, med mötesplatsen centralt 
placerat i rummet, ett vanligt sätt att utforma vardagsrummet på. Den 
första lägenheten hade ett mindre bord mot väggen, medan den andra 
hade ett större bord. De båda lägenheterna hade flera sittmöbler. 

De båda lägenheterna observerade jag att det fanns olika typer av förvar-
ing. Det fanns också skillnad mellan förvaring, mellan den första och den 
andra lägenheten. I den första lägenheten fanns det mer dold förvaring, 
med skjutdörrar och lådor. I den andra lägenheten fanns det mycket för-
varing, med synliga hyllor och fack.  

Det fanns många likheter mellan de båda rummen i val av möbler och 
produkter. De hade båda säng, bord, fåtölj, stol, tv och förvaring ge-
mensamt. Tv var placerad i ena hörnet av den första lägenheten, medan 
den i den andra lägenheten var centralt placerad mot en vägg.   
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Lägenhet nummer tre var en blandning mellan de första två, i placering 
av möbler. I det vardagsrummet var soffbordet och soffan placerad cen-
tralt emot fönstret. Det var det första jag lade märke till när jag klev in i 
rummet. Vardagsrummet hade i likhet med den första lägenheten, flera 
olika sittsektioner som var utspridda i rummet. Här var också tv placerad 
mittemot soffan, i likhet med den andra lägenheten. 

Det var flera aktiviteter som pågick i vardagsrummet hemma hos man-
nen. Förutom att vännerna samtalade med varandra så kretsade den 
största delen kring att titta på tv. De satt också vid datorn. Det som jag 
tyckte var intressant med observationen i den tredje lägenheten, var män-
niskorna där var så tydligt uppdelade i olika aktiviteter och sysslor. Rum-
met och placeringen gjorde det också mer tydligt, samtidigt som det före-
nade personerna med varandra.   

Det är svårt att fastställa vilka aktiviteter som är vanliga efter endast en 
observation. Hade jag haft mer tid hade jag observerat hur fler människor 
umgicks med sina vänner i hemmet. Det hade också varit intressant att 
också observera en kvinna, när hon fick besök av vänner, för att se likheter 
och skillnader i aktiviteter.   

6. Designmetoder 
Det finns många typer av designmetoder som man kan använda sig av 
i en designprocess. Valen av vilka metoder jag använder mig av beror 
på vilka som är relevanta och givande för min process. Designprocessen 
är inte linjär och den ser ut på olika sätt beroende på vilket stadium jag 
befinner mig i. I början av en designprocess är det viktigt att ha ett syfte 
eller ett mål, men det kan alltid ändras något under processens gång. I det 
första stadiet av processen så brainstormar jag mycket och försöker tänka 
intuitivt och öppet kring olika idéer.  

Under designprocessen har jag bland annat skissat, samt använt mig 
av bland annat brainstorming, ITK och scenario. Samtliga presenteras 
nedan. Jag har också undersökt olika material och dess egenskaper, uti-
från miljö- och användbarhet och kvalitet. Jag har också beskrivit mitt 
tillvägagångssätt i konstruktionen av prototypen. Många metoder går jag 
tillbaka till, eller fortsätter med genom hela processens gång. 

6.1 Arbetsmetoder
Designprogrammets fokus ligger på design utifrån människan, och dess 
behov, upplevelser och sinnen, skriver Henriette Koblanck, (2007). Uti-
från det arbetar jag med designprocessen med hjälp av olika metoder för 
att motivera mina val och för att komma vidare i processen. 
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6.1.1 Workbookmetoden
En viktig metod i arbetet och i designprocessen är workbookmetoden, 
där studenten reflekterar över och dokumenterar sin process, skriver Kob-
lanck, (2007). Det finns olika typer av nivåer vid olika skeenden i proces-
sen. Den första nivån är snabb och intuitiv och nästa nivå av reflektion är 
mer analyserade och genomarbetande, efter eftertanke, skriver Koblanck, 
(2007).  

6.1.2 Brainstorming
I början av designprocessen arbetade vi i grupper och genomförde en 
brainstorming kring olika idéer och ord. Det är alltid bra att ha ett öppet 
sinne och skriva ner allting man kommer att tänka på under en brain-
storming. Jag genomförde brainstormingen tillsammans med några av 
mina klasskamrater eftersom det ger mer att göra det i grupp. 

Vi utgick från vissa ord som vi tyckte var relevanta för våra projekt och 
efter brainstormingen så sammanställde vi resultatet och tog ut det vikti-
gaste. Jag tog tillvara på och gick vidare med ord som flyttbar, ta isär, hjul, 
pussel, anpassning, ta tillvara på material, ekologi, värde, stark, tidlös samt 
bastant.  

Flexibelt
Flyttbar
Ta isär
Stort/Litet
Dragspel
Bil
Ben
Hjul
Leder
Muskler
Gående bord
Gunga
Mjukt/hårt
Gångjärn
Deg
Pussel
Vind
Tidslöst
Människokropp
Djur
Återfjädrande
Vatten
Natur
Anpassning

Tillverkning
Lokalt
Närproducerat
Fair-trade
Rättvist
Rättvis handel
Ta tillvara 
- på material
Återvinning
Paketering
Transport
Naturvänligt
Ekonomi
Ekologi

Hållbart
Tidlöst
Klassiskt
Bastant
Robust
Status – ohållbart 
– märke
Natur
Värde
Kreativitet
Starkt
Ärva
Eco
Återvinning
Minnen
Betydelsefullt
Symbol
Tradition
Samåk

(diska)

Ohållbart
Slit o släng
Dyra märken
Ikea
Överreklamerat
Engångsartiklar 
– pappmuggar
Tunt
Teknik – mobil – dator
Mode – trend – ut-
veckling
Billigt
Ohållbart socialt
Överkonsumtion
Vilja ha behov
Energislösande
Mat
Invanda vanor
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6.1.3 Inspiration
I kreativa processer är inspiration en stor del. För mig är inspiration en 
plattform, som kan liknas vid teori, och blir en grund för vad jag göra. I 
projektet har jag inspirerats av många olika saker, bland annat lapptäcken, 
pussel och legoklossar. Jag har också tittat på bord och stolar för ett mer 
kompakt boende, samt på olika typer av förvaring. Jag har inspirerats av 
förvaring som var både dold och synlig och funderat kring om förvarin-
gen ska vara strikt eller lekfull.   

6.1.4 Imageboard
Imageboard ingår i ITK, Identity tool kit, som är en process för att skapa 
en identitet hos ett företag eller en produkt. ITK är en metod för mig 
som designer att gestalta och tydliggöra, både för mig själv och för andra 
vad jag vill uppnå med mig produkt, vad min vision är.  

Enligt Koblanck (2007) är det viktigt att gå igenom denna process eft-
ersom alla människor ser på saker olika. Med hjälp av metoden kan man 
minska gapen och gemensamt inom företaget skapa en grund, värdering, 
identitet. ITK består av en serie av metoder, där jag har valt att använda 
mig av metoden Imageboard. 

Imageboard är en visuell metod, som är mycket inspirerande för mig i 
mitt arbete. Med hjälp av bilder, samt kärnord, beskriver jag min idé. Det 
är då lättare för andra människor att förstå vad min vision är. 

Flexibel
Delar som skapar en helhet som är omformbar och går att ta isär.

Multifunktionell
Förvaring som förenas med sitt- och bordsyta

Unik
Den återanvända textilen bestäms utifrån vad som finns och skapar en berättelse om          
ursprung

Hållbar
I användning, estetik och i material.  

Bilder: Imageboard, bilder: www.gettyimage. com
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6.1.5 Skissprocess
Att skissa är ett redskap för att ta sig vidare i en kreativ process, berättar 
Pirjo Birgerstam (2000). Genom att skissa skapar man nya frågor och får 
ner sina tankar och känslor. Det är en kunskapsväg för att hitta mening 
och begriplighet. 

Det finns ingen mall för hur man skissar och skapar, eftersom alla arbetar 
på olika sätt. Skapandets process är personlig och individuell. Det beror 
också på vart man är i skissprocessen. Under skissprocessen pendlar ska-
paren hela tiden mellan intuition och rationalitet, också beroende på vart 
man befinner sig i processen, skriver Birgerstam (2000).

I den första skissfasen arbetade jag med intuitiva idéskisser. Under denna 
fas tittade jag mycket på helheten. Jag började med att skissa på runda or-
ganiska former, där bordet bestod av en skiva och där pallarna var inskjut-
na inunder bordskivan. Jag inspirerades också av pusslet där jag började 
med att skissa på former som liknande ett pussel för att sedan mer och 
mer renodla och gå ifrån det uttrycket. Jag gick sedan ifrån den runda 
formen, eftersom en rund form är svår att placera i hörn och liknande. Jag 
ville formge ett soffbord och sittpallar som gick att placera på så många 
olika sätt och därför gick jag vidare med mer fyrkantiga och mer strikta 
former. 

I nästa fas arbetade jag med mötet mellan de olika delarna i möbeln. Eft-
ersom jag ville att de olika delarna i möbeln skulle passa ihop med varan-
dra och skapa en helhet, så ägnande jag mycket tid åt att klippa ut olika 
former i papper. På så sätt kunde jag samtidigt se hur de kunde se ut då 
man flyttade runt de olika delarna och placerade dem på andra sätt. I bör-
jan var formerna något mer komplexa och med sneda vinklar för att sedan 
bli mer och mer strikta och rena i linjerna.  

Bilder: Skissfas med olika idéskisser
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Bilder: arbete med mötet mellan de olika delarna

När jag hade kommit en bit på väg i skissprocessen, så började jag arbeta 
med mer genomarbetade skisser. Här arbetade jag med möten, förvaring 
och ben, samt helheten och delarna. Jag reflekterade också mycket kring 
varje skiss. Jag valde att möbelns pallar skulle innehålla dold förvaring och 
att det skulle finnas ett lock på dem för att komma åt förvarningen. Jag 
skissade mycket kring soffbordets förvaring, som jag ville skulle vara både 
dold och synlig, samt vara lekfull men ändå ganska strikt i formspråket.    

Bilder: Mer genomarbetade skisser, med möten, förvaring och ben
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Jag gjorde också tredimensionella pappmodeller för att titta på propor-
tioner och storlekar. Jag beslutade mig till sist att arbeta vidare med den 
sista formen länst ner som visas nedan. Jag ville att de olika delarna skulle 
innehålla förvaring. Jag ville också att de olika delarna skulle passa ihop 
på många olika sätt och också kunna ställas intill väggen. Jag ville också 
att pallarna skulle vara lika stora, samt att bordet skulle utgöra en stor 
del av möbeln. Därför valde jag att arbeta vidare med den sista modellen. 
Den innehöll också ett rent och tydligt möte som jag gillade. 

Bilder: Tredimensionella modeller

Jag tittade också på olika färger, material och uttryck. Jag beslutade mig 
till sist för att använda en målad vit yta på soffbordet. Eftersom pallar-
nas lock skulle innehålla ett tydligt mönster i olika färger och med olika 
riktningar så ville jag att resten av uttrycket skulle vara enkelt och diskret. 
Detta för att delarna skulle skapa en spänning som helhet, skapa kontrast 
mellan mötet och inte bli för kaotiskt.  

Bilder: Exempel på former och material
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Jag ville att locken till pallarna skulle vara klädda i återanvänd textil, där 
mönstret skulle förmedla ett ursprung. Därför valde jag att arbeta med 
slipsar i olika färger och behöll dem i dess form. Jag skissade på vilket 
riktning mönstret skulle ha och beslutade mig för att jag ville att mön-
stret skulle ha en riktning in mot mitten av möbeln. Det gav en intressant 
brytning mellan de kvadratiska formerna och gav ett intressant uttryck 
som helhet. 

6.1.6 Scenario
Med metoden scenario beskriver man interaktionen mellan användaren 
och produkten, alltså hur och på vilket sätt människor använder produk-
ten. Det är berättelser kring hur de tänkta användarna kan interagera med 
den framtida produkten, skriver Dan Saffer (2007). Jag tycker att scenar-
ios är ett bra sätt att förklara hur möbeln kan tänkas använda och i vilket 
sammanhang. Scenariot som jag har skrivit är utifrån de tänkta använ-
darna för möbeln och jag har också skrivit scenariot utifrån intervjuerna 
och observationerna som jag tidigare har gjort.  

Resultat

Hanna och Peter bor i en lägenhet med två rum och kök, där de ägnar 
mycket tid i vardagsrummet. Där finns bland annat tv, dator, soffa och ett 
soffbord med två extra sittpallar pallar, med förvaring. Soffmöblerna står 
centralt placerat i rummet och utgör en stor del av rummet. Både Peter 
och Hanna brukar använda vardagsrummet för många olika aktiviteter 
och sysslor, som att titta på tv, vila, sitta vid datorn eller umgås med vän-
ner. Hanna som studerar och arbetar mycket hemifrån och sitter mycket 
vid datorn under dagarna. När hon arbetar brukar hon alltid använda en 
av de tillhörande pallarna till soffbordet, för att sitta på. 

Bilder:. Skissning av olika mönster
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Hanna och Peter har många böcker, tidningar, cd-skivor, filmer och 
mycket annat som de förvarar i soffbordet och pallarna. 

Eftersom vardagsrummet är det rummet i lägenheten som erbjuder mån-
ga sittplatser, så brukar de alltid umgås med vänner i det rummet. När de 
får besök av vänner så brukar alltid pallarna användas som extra sittplatser 
och soffbordet att umgås kring. Eftersom deras soffa är så pass liten att 
den inte rymmer fler än tre personer så används pallarna varje gång de får 
besök. 

Innan Hanna och Peter får gäster brukar de alltid städa undan överflö-
diga produkter och saker, för att skapa en välkomnande känsla i rummet. 
Sånt som de tycker tar för stor plats eller stör brukar därför alltid placeras 
i pallarnas förvaring, där det ligger dolt. Om Hanna och Peter ska till-
bringa kvällen tillsammans brukar de ofta titta på tv ihop. Då bukar de 
alltid ha tända ljus eller en godiskskål på bordet. När de sitter i soffan och 
tittar på tv brukar de lägga upp benet på pallarna och använda dem som 
fotstöd.  

Bilder: Skisser med exempel på när möbeln används och interagerar med användaren

6.2 Materialval
Det finns många olika material med många möjligheter. När jag har valt 
material har jag utgått ifrån att de ska vara slitstarka och tåla påfrestnin-
gar, eftersom användarna ska ha nytta av produkten under en lång tid. Jag 
har också valt material utifrån hållbarhet, användning, estetisk uttryck 
samt kostnad.  

6.2.1 Textil
Eftersom jag har tänkt återanvända textil i den tänkta produkten så har 
jag undersökt vilken typ av kvalitet som passar för möbeln. Materialet 
polyester består av syntetfiber som är tåligt och starkt. Det tål hög tvät-



�1

temperatur och skrynklar inte lätt, enligt Cristina Farm (2003). Det är ett 
passande material för förvaringspallarna.  

Silke/siden är ett något skörare material, som kan känslig mot nöt-
ning och ljus och bör tvättas skonsamt. Naturmaterialet kommer från 
fjärilslaver och vävs av silkestråd. Dess goda egenskap är att materialet an-
passar sig efter temperaturen och kyler när det är varmt, samt värmer när 
det är kallt. Det absorberar också fukt, skriver Cristina Farm (2003). 

Reflektioner

Jag har valt att använda mig av överbliven eller redan använd textil på 
locken till pallarna. 

Eftersom locken ska användas för att sitta på så är det viktigt att textilen 
som täcker dem tål påfrestningar och slitage. Därför passar materialet 
polyester för användningen. Silke har också goda egenskaper, men är dock 
för skör och tål inte mycket påfrestningar. Därför har jag valt att inte an-
vända mig av den typen av textil.  

Jag inspirerades av lapptäcket, som består av trasor av olika textilmönster, 
som man syr ihop till ett nytt mönster. Jag valde att använda mig av slip-
sar som är gjorda av polyester. Dock är det ett syntetmaterial och inte ett 
naturmaterial, men eftersom textilmaterialet jag använder mig redan är 
använt, så har det ingen påverkan på miljön.   

6.2.2 Träfiberskiva
Det var under 1900-talet som man började effektivisera processen inom 
byggindustrin, eftersom efterfrågan från trä från byggindustrin växte, 
skriver Carl Magnus Gagge (2002), på Svenska byggnadsvårdsförenin-
gens hemsida. Då växte användningen av träbaserade skivor fram.  

Träbaserade skivor har under kort tid blivit en mycket använt material. 
Det finns många typer av träbaserade skivor för olika områden och syften. 
De kan delas in i fyra grupper efter olika typer av produktioner, som är 
plywoodskivor, lamellträskivor, träfiberskivor, samt spånskivor, skriver 
Gagge, (2002). 

Träfiberskivorna och boarden är en benämning på skivor med samman-
pressad trämassa. Den är uppbyggd av träfiber. Uppbyggnaden liknar det 
rena träet, eftersom den är naturlig, då det sammanhållande bestånds-
delen är träets egna lim, hartser och lignin, skriver Gagge, (2002). 

Det finns olika typer av träfiberskivor och boardskivor, med olika använd-
ningsområden och kvalitet. Exempel på boardskivor är MDF-board (Me-
dium Density Fiberboard) och masonit. 

Boardskivan finns i olika varianter med olika användningsområden. Me-
delhård board eller hård board används mycket eftersom de har goda 
hållfasthetsegenskaper. Den hårda boardskivan kan också gå under nam-
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net masonit. Board är ett billigt och lättarbetat material, skriver Gagge, 
(2002). 

MDF-boarden tillverkningsprocess liknar spånskivans, med tillsättning 
av lim. Det finns många fördelar med att använda sig av MDF-board i 
möbler. På Träguidens hemsida skriver de om att skivan skapas genom 
en torr process och till skillnad från träfiberskivorna så är MDF-bordens 
båda sidor släta. MDF-boarden är lätthanterlig och skivan går att bear-
beta på samma sätt som en massiv träskiva, skriver Träguiden på sin hem-
sida.  

Enligt Träindustrin i Nordens miljödeklaration på Internet, består mate-
rialets kretslopp av skogsbruk, sågverk, förädlingsindustri, användning och 
återvinning. De beskriver att MDF-skivan skapas med hjälp av flis, som 
bland annat är överblivet från sågverk. 

När processen av tillverkningen sker tillsätter man lim, vax och härdare. 
Eftersom processen är torr så släpps det inte ut någonting i vattnet. Ma-
terialet varmpressas och värmen kommer från biobränsleeldad panna. 
Detta belastar inte växthuseffekten, eftersom koldioxidutsläppet som 
bildas har sitt ursprung från förnyelsebara bränslen. Råvarans största del 
räknad i vikt är förnyelsebar. 

50 procent av den energi som används vid tillverkning är av förnyelsebart 
bränsle och resten är fossilt bränsle och el. Man kan återanvända och 
återvinna råvaran, men man kan dock inte återvinna den till en ny skiva. 
Skivorna kan också ge energiutvinning i form av bränsle.  Askan från 
obehandlat material blir en del av det naturliga kretsloppet, skriver Träin-
dustrin i Norden på sin hemsida.   

Enligt Moelvens byggvarudeklaration på Internet, tar MDF-boards ma-
terial främst från skogar närliggande produktionen. De skriver också att 
materialet har lång livslängd och att det passar bra för inomhusarbeten.  

Reflektioner

Det finns många fördelar med träfiberskivor, och ex. MDF-board. Mate-
rialet passar bra för möbler, eftersom det är tåligt, formbart, och ekono-
miskt. Eftersom materialet är dött, så rör det sig inte, eller innehåller inte 
fukt på samma sätt som ett massivt trämaterial, vilket underlättar process 
och bearbetning. Det är också betydligare billigare än det massiva träet. 

Fördelen med masonitskivan eller den hårda boarden är att man inte an-
vänder något tillsättning av lim i processen. I tillverkningsprocessen av 
masonit används träts naturliga lim, vilket är mer miljövänligt. Dock an-
vänds MDF-board mycket inom möbelindustrin, eftersom den är mycket 
slitstark och hållfast. Materialet tål mycket.   
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6.2.3 Skumplast
Skumplast är ett flexibelt material med många användningsområden. 
Med den rätta kvalitén håller stöttåligheten och användningen länge 
beskriver IDEA på sin hemsida.   

Skumplast används bland annat i madrasser, dynor, möbler och i sängar. 
Skumplast finns i olika kvalitéer och tjockleken varierar efter behov. Det 
är inte tjockleken som bestämmer kvalitén, utan volymvikten. Skumplas-
ten håller längre om den innehåller mer material och mindre luft. Det 
är bra att välja en skumplast med hög volymvikt och som innehåller mer 
stärkelser till möbler och madrasser, som man ska sitta på. Skumplatsen är 
en oljeprodukt och är ett syntetmaterial, skriver IDEA. 

Det finns olika volymvikter, alltifrån 23 kg -70 kg/m3. Väljer man de 
lägre volymvikterna tål den inte så mycket tyngd och håller inte så länge. 
Väljer man en hög volymvikt är den mycket tålig och håller upp till 20 
år. Det finns också olika typer av skumplaster och förutom de vanliga 
förekommande finns också kallskum och latex. Kallskummet har större 
porer som gör att skumplasten andas mer och känns svalare och används 
med fördel som en madrass att ligga på. Latex är ett mer miljövänligt, 
eftersom det tillverkas från gummit från gummiträden och är en natur-
produkt. I övrigt har den liknande egenskaper som den syntetiska skum-
plasten, med bra kvalitet. Dock tokar materialet ut med tiden och smulas 
sönder, men det tar upp till 20 år, så livslängden är relativt lång, skriver 
IDEA. 

Reflektioner

Det är viktigt att skumplasten jag väljer tål mycket och är slitstart, efter-
som det ska hålla lång tid. Skumplast har goda kvalitéer och passar mitt 
ändamål, samtidigt så är det oljebaserat och inget naturmaterial, vilket 
skadar miljön. Eftersom latex har liknande egenskaper som skumplasten, 
är tålig och samtidigt är ett naturmaterial, så finns det fördelar med att 
använda sig av det, eftersom det sliter mindre på miljön. Samtidigt är la-
tex dyrare, kan skapa allergi och tokar sönder efter en tid. Det finns både 
fördelar och nackdelar med de båda, som jag måste ta hänsyn till när jag 
väljer material. De tänkta användarna, målgruppens behov är också viktig 
att ta hänsyn till i tillverkningen av produkten, med tanke på behov och 
ekonomi. Jag har valt att använda mig av en skumplast med hög volym-
vikt. 

6.2.4 Färg och ytbehandling
Idag finns det många typer av färger på marknaden med olika kvalité och 
prisklass. 

Den typen av färg som fortfarande i stört utsträckning sälj på marknaden 
innehåller många typer av tillsatser som är negativ för vår miljö. 
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Återvinningscentralerna i Lycksele, skriver på sin hemsida, att färger in-
nehåller olika typer av lösningsmedel, som är miljö- och hälsoskadliga. 
De skriver vidare att vattenbaserad färg är betydligt bättre för både oss 
människor och miljön. Men en vattenbaserad färg kan dock ibland in-
nehålla tillsatser, som konserveringsmedel.  

Mattias Boström (2009), skriver i testfakta, publicerad på Internet, om 
fördelarna med den vattenbaserade färgen. Han menar att den vatten-
lösliga färgen inte bara är bättre för oss människor och för miljön, utan 
att den är lika hållbar och ger ett lika bra resultat som den oljebaserade 
färgen. Resultatet talar emot människor som menar att den oljebaserade 
färgen skulle ge ett bättre resultat, menar Boström (2009). 

Företaget Norrgavel, skriver om att de arbetar med en typ av färg som 
kallas äggoljetempera. Färgen består av ägg, linolja, jord- och mineralpig-
ment, vatten, torkmedel, samt konserveringsmedel, som är godkända för 
livsmedel. Norrgavel skriver vidare att färgen blir mer slitstark efter en tid. 

Av Jord -naturens egna färger, skriver på sin hemsida att äggoljetem-
perafärgen är en färg som är bra för både vår hälsa och vår miljö. Vidare 
skriver de att färgen består av jord- och mineralpigment, linolja, ägg och 
vatten. Det är en lätt färg att arbeta med som har en bra täckning på de 
flesta ytor. Färgen, som har används i mer än 500 år, används bland annat 
för möbler och konstmålning och fungerar bra utom- och inomhusmåln-
ing, Av jord- naturens egna färger.     

Reflektion   

I val av färg har jag funderat mycket kring vilken färg som gör minst 
skada på miljön. Jag tycker att det är viktigt att använda vattenbaserade 
färger, eftersom det är det bästa för oss och för miljön. Dock går det inte 
att bortse ifrån att färg kan innehålla tillsatser, som är skadliga för miljön. 
Färgen äggoljetempera är den bästa att använda sig av ur miljösynpunkt 
för en hållbar utveckling. Det är också en färg som blir mer slitstark och 
vackrare med tiden vilket kan uppmuntra till en längre användning.         

6.2.5 Konstruktion
Konstruktionen av en möbel kan se olika ut, beroende på vad man an-
vänder sig av för material och hur produkten ser ut. Jag har tänkt på att 
konstruktionen ska så långt som möjligt ska vara enkel att konstruera och 
sätta ihop. 

Det är viktigt att tänkta kring konstruktionen och om det finns något 
som kan förenklas eller göras på ett effektivare sätt i produktionen. Nästa 
steg, om möbeln går från prototyp, till färdig produkt och produktion, går 
det alltid att tänkta mer kring förbättring och förenkling av olika steg i 
produktionen. 
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Möbeln består av träfiberskivor som är sammanfogade med hjälp av lim 
och skruv. Denna konstruktion är mycket effektiv och slitstark. Eftersom 
ytan kommer att täckas och målas är det relativt enkelt att sammanfoga 
delarna genom att spika eller skruva. De markeringar och hål i ytan som 
de lämnar är lätta att täcka och sedan måla över. Textilen fäst på un-
dersidorna av locken, där det ovanpå fästs en något mindre skiva för att 
locket ska passa in i botten av pallarna. 

7. Resultat

Bild: Resultat prototyp, exempel på användning,(fotograf: Andreas Klippinge) 

Syftet med uppsatsen och designprocessen var att skapa en möbel för 
vardagsrummet, som skulle vara flexibel och tillfredställa flera olika behov, 
som att erbjuda möten mellan människor. Jag ville att produkten skulle 
erbjuda sitt- och bordsytor, samt förvaring. Jag ville också ta reda på hur 
jag kunde kombinera vardagsestetik med hållbar design i en artefakt. 
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Resultatet blev en möbel för vardagsrummet, som består av ett soffbord 
och två tillhörande sittpallar, där alla delar innehåller förvaring som är 
både dold och synlig. Användarna av möbeln är människor som bor i hem 
med mindre vardagsrum. 

Soffbordet och sittpallarna skapar tillsammans en solid kvadratisk form. 
De olika delarna är formgivna så att de passar ihop, men också går att 
flytta från varandra. Möbeln erbjuder också användaren att skapa andra 
kompositioner mellan de olika delarna. De olika delarna består av raka 
och strikta linjer som skapar en lekfullhet i mötet mellan dem. 

Pallarna fungerar som extra sittplatser och möbeln kan stå intill en soffa 
eller fåtöljer. Varje pall består av botten med ett lock ovanpå, som består 
av skumplast, eller naturskum för att skapa komfort då man sitter på dem. 
Locken är klädda av återanvända slipsar, som skapar ett mönster som ra-
mar in dess form. 

Soffbordet har olika typer av förvaringar, på olika sidor. När bordsmöbeln 
står intill pallarna, så bli en del av förvaringen dold. Det går också att fly-
tta om delarna för att dölja och visa olika delar av förvaringen.

Soffbordets förvaring består av öppna fack och hyllplan, där användaren 
kan placera alltifrån tidningar och böcker, till fjärkontroller och andra 
småsaker. Pallarnas förvaring är dold, eftersom förvaringen finns inuti. 
Genom att lyfta på locken kommer användaren åt förvaringen. Här kan 
användaren placera allt som han/hon inte vill ska synas.   

Soffborden och pallarna består av trämassa med en vit yta, som är målad 
med en färg som kallas äggoljetempera. Materialet är slitstakt och tåligt. 
Det skulle också vara möjligt att använda ett massivt träslag till möbeln, 
men eftersom det innehåller olika fiberriktningar som kan försvåra kon-
struktionen, så är det bästa alternativet en träfiberskiva, då ytan ändå ska 
täckas.

Soffbordet och dess pallar kan flyttas runt i rummet efter behov. Eftersom 
både pallarna och soffbordet är försedda med hjul är de lätta att flytta på, 
även om de innehåller mycket förvaring. Bordet kan användas på så sätt 
att den kan stå som en helhet för att sedan dra ut och använda pallarna 
som extra sittplatser vid behov. 

När pallarna inte används för att sitta på, så är det möjligt att använda 
dem som bordsytor. Det går också att använda bordet för att sitta på. Det 
går också att flytta om och ändra kompositionen av möbeln. Antingen 
kan man ställa pallarna intill bordet på andra sätt. Eller så kan man bilda 
en komposition av endast pallarna, eller ställa dem intill hörnet av rum-
met när de inte används. 
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Bild: Exempel på olika kompositioner i formen

7.1 Återkoppling till frågeställningarna
Hur kan man kombinera vardagsestetik med hållbar design?

Jag har kommit fram till att det finns olika sätt att kombinera vardag-
sestetik med hållbar design. Det går att sammanföra vardagsestetik med 
hållbar utveckling genom att välja slitstarka och hållbara material som 
sliter mindre på miljön med en ren, tydlig och avskalad form, som tydligt 
visar funktion och användning. Med material som sliter mindre på miljön 
syftar jag på naturmaterial som ingår i naturens egna kretslopp, eller 
material som är återvinningsbara, eller förnyelsebart i process och använ-
dande.
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Resultatet, soffbordet och pallarna innehåller en kombination av vardag-
sestetik och av hållbar design, då möbeln är ren och tydlig i formen och i 
användningen, med tåliga material. Möbeln är formgiven där visionen är 
att det ska användas under en längre tid.  

Förutom tåligheten i materialet har jag också valt att måla den med en 
färg som består av naturmaterial. Färgens kvalitet blir mer slitstark och 
vackrare med åren. Dessutom har jag valt att återanvända slipsar som visar 
ursprung. På så vis blir varje möbel unik och annorlunda, eftersom mön-
stret bestäms efter den återanvända textilen.  Detta kan göra att produk-
ten känns genuin och speciell för användaren. En rolig tanke skulle vara 
om slipsarna hade burits av användarna innan, eftersom det kunde ge en 
personlig koppling mellan möbeln och användaren Den hållbara möbeln 
är enkel, ren, tydlig i användning i estetik. Formerna består av grund-
former som skapar en lekfull helhet.     

På vilket sätt kan design i vardagsrummet erbjuda människor att mötas?

Ett vardagsrum som används för möten mellan människor, är ett rum 
som är strukturerat, avslappnat, komfortabelt och välkomnande, med en 
tydlig mötesplats med bord- och sittplatser.

Eftersom vardagsrummet både är allmänt och privat finns det mycket att 
ta hänsyn till för att människor ska uppmuntras till att mötas och umgås. 
För att skapa en välkommande känsla i rummet krävs det att det inte 
är för trångt och stökigt för gästerna. En bra och flexibel förvaring gör 
att användaren kan plocka bort olika saker från rummet och skapa mer 
utrymme för gästerna. Extra och flexibla sittplatser erbjuder också till 
möten mellan människor.  

Jag har valt att designa ett soffbord och sittplatser eftersom människor 
ofta sitter ner när de träffas för att umgås. Design kan genom en ett 
tydligt syfte uppmuntra till möten mellan människor. Också olika plac-
eringar och kompositioner av möbler kan erbjuda till möten mellan män-
niskor. När jag observerade olika lägenheter noterade jag att centralt plac-
erade mötesplatser, med sittplatser och bord tydligt erbjöd möten mellan 
människor. 

När bordet var placerat i mitten och sittplatserna fanns runt den så visade 
den tydligt användning. Det är också viktigt att ta hänsyn till komforten 
när man designar sittplatser och skapar plaster för människor att mötas 
på. Komfort är en viktig del för att människor ska känna sig bekväma. 
Komforten skapas genom pallarnas mjukhet, samt att pallarna har är 45 
cm hög, vilket passar de flesta människorna. 

Hur kan man designa en produkt som ökar flexibiliteten i vardagsrummet?

Det finns olika alternativ och lösningar på design som kan öka flexibil-
iteten i ett vardagsrum. Jag har kommit fram till att en produkt kan vara 
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flexibel både i användning och i uttrycket. Flexibilitet kan skapas genom 
att produkter erbjuder en variation i användning, samt är lätta att flytta 
runt i rummet efter behov. Vikten och storleken hos en produkt spelar 
också en roll för flexibiliteten.  

Genom observationerna såg jag att flexibilitet kunde skapas genom öppna 
ytor, där möbler var mindre och därför lätta att flytta runt i rummet och 
på så sätt skapa en flexibilitet. Genom observationerna kom jag fram till 
att produkter som har en tydlig användning och uttrycker lätthet eller 
smidighet känns mer flexibla. Produkter kan uppmuntra till att flyttas på i 
användning och uttryck.  

Jag såg också att olika typer av bra förvaring i rummet kunde öka flexibil-
iteten, då de som bodde där kunde välja att visa eller dölja vissa saker. 

Jag har också kommit fram till att flexibilitet kan främjas genom att en 
produkt erbjuder flera funktioner och att den samtidigt inte tar allt för 
stor plats. En möbel som kan användas för olika syften vid olika tidpunk-
ter är flexibel i användning. Resultatet tillfredställer flera behov för an-
vändaren och flexibiliteten skapas också genom att användaren själv kan 
omforma möbeln på olika sätt. Eftersom pallarna också kan användas för 
att ställa saker på och vise versa skapar detta också flexibilitet.   

8. Slutsats och sammanfattande diskussion 
Det har varit otroligt lärorikt att arbeta med ett projekt med många ty-
dliga inriktningar. Det har varit många olika saker att ta hänsyn till i 
processen och ibland har olika beslut varit svåra att ta för mig. I efterhand 
tycker jag att jag kunde ha fattat vissa beslut tidigare för att underlätta för 
mig själv i mitt arbete.

Tidigare år har designstudenterna arbetat mot olika företag. Under detta 
projekt har vi istället fått arbeta själva vilket har gett mig en större frihet 
i arbetet. Det har både funnits fördelar och nackdelar med att inte arbetat 
mot ett företag. Det är otroligt viktigt att skapa en identitet och en vision 
för en produkt, speciellt om man inte har ett företag att arbeta mot. Jag 
har lärt mig att det är bra att ändå visualisera ett tänkt företag och iden-
titet för produkten, eftersom det annars är lätt att sväva ut i sin process 
och känna sig vilsen. Det gör det också svårare att fatta avgörande beslut. 
Det är också bra att skapa en tydlig identitet så tidigt som möjligt i pro-
cessen. 

Även om jag har arbetat själv under stor del av processen, så är kontak-
ter med andra en viktig del i designprocessen. Också att ha kontakt med 
företag och användare är viktigt för att få ett så bra resultat som möjligt. 
Jag har märkt att företag och privatpersoner är mycket hjälpsamma och 
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intresserade av projektet. De har varit till stor hjälp för mig under projek-
tet.  

Intervjuerna och observationerna som jag gjorde var värdefulla för min 
process och för resultatet. Eftersom jag i början av processen inte visste 
exakt vilken typ av produkt som jag skulle formge, utan mer vilka behov 
den skulle tillfredställa, så var intervjufrågorna ganska generella. Hade jag 
haft mer tid hade jag kanske ställt ytterligare frågor eller gjort en kom-
pletterande intervju kring användning. 

Det var givande att observera människors hem och det var intressant att 
se hur vardagsrum kan se så olika ut. Hade jag haft mer tid hade jag gjort 
någon mer observation, då personer befann sig i vardagsrummet. Jag hade 
också velat göra användartester av prototypen om jag hade hunnit. 

Under projektets gång har jag insett att det är stor skillnad på att tänka 
miljövänlig och att agera miljövänligt. Eftersom det finns många olika 
faktorer som spelar in i valet av material, så finns det många olika möj-
ligheter men också många olika hinder. Det är ibland kostsamt att pro-
ducera det bästa för miljön och det har gjort att jag fått större förståelsen 
kring varför vi den hållbara utvecklingen inte har kommit längre. Efter-
som konkurrensen är så hård på markanden så är det svårt att förändra 
saker på kort sikt.

Jag har under projektets gång brottats med frågan kring om miljövänliga 
produkter ibland kan sänka kvalitén och inte vara lika hållbar. Jag har 
också frågat mig vart gränsen går mellan vad som bättre och vad som är 
sämre för miljön, eftersom många material ligger i gränslandet däremel-
lan och anses vara godtyckliga materialval. Jag tycker ändå att jag har 
använd mig av material som är hållbara, både med hänsyn av miljön och 
av kvalitet. Hade jag haft möjlighet hade jag velat gå ännu djupare i olika 
materialundersökningar ur miljöhänsyn. 

Jag tycker att vardagsestetik går hand i hand med en hållbar utveckling, 
eftersom det handlar om kvalitet och användbarhet. Jag tycker att det är 
svårt att sätta en etikett på vad vardagsestetik är, eftersom vardagseste-
tiken också kan vara föränderlig. Dock handlar vardagsestetik om använ-
dbarhet, med tydlig funktion. 

Men på ett annat sätt kan en hållbar utveckling och vardagsestetik vara 
varandras motpoler, eftersom vi konsumerar produkter efter trender och 
därför inte använder som så länge. Många människor hem är fyllda med 
produkter, där kvalitén och användningen är mindre bra.  

Samtidigt lever vardagsestetiken kvar i designmöbler som betecknas som 
klassiker, som ofta har slitstarka med tåliga naturmaterial och ett estetiskt 
uttryck som vi aldrig tröttnar på. Jag tycker att det har varit spännande, 
lärorikt och naturligt att skapa en produkt som innehåller både vardag-
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sestetik och hållbar utveckling. Jag tycker också att jag har lyckats fånga 
både den privata och den allmänna aspekten av vad vardagsrummet står 
för i resultatet.  

Det har också varit intressant att arbeta med en produkt för vardagsrum-
met, efter jag tycker att vardagsrummet är otroligt betydelsefullt för ett 
hem. Ju mindre plats människor har i sitt hem desto svårare bli det att 
skapa ett harmoniskt rum, med många möbler och funktioner. Rum-
met behöver därför vara flexibelt. Jag tror att det krävs en dominant och 
naturlig mötesplats i ett vardagsrum för att vi ska känna oss bekväma i att 
umgås med varandra. Jag associerar alltid en mötesplats med en lägereld, 
där alla samlas runt någonting i en cirkel, där elden motsvarar bordet. 
Den kompositionen sammanför människor på ett naturligt sätt och visar 
tydlig användning.

Produkten ”Flex” är tänkt att fungera som en central del i rummet. Men 
produkten är bara en lösning av många olika tänkbara lösningar och det 
är inte den enda och rätta lösningen. Jag tror att det finns många olika 
produkter, med olika funktioner som uppmuntrar människor att mötas 
och umgås. Detsamma gäller vad som skapar flexibilitet i ett rum.  

Jag är nöjd med projektet och slutresultatet. Jag tycker att möbeln stöd-
jer min vision och tillfredställer användarnas tänka behov. Vad det gäller 
uttryck och användning är jag också nöjd med resultatet. Det svåraste 
momentet i tillverkningen av prototypen var att klä locket med de sydda 
slipsarna, eftersom formen på pallarna var svåra att klä. 

Nu i efterhand är jag osäker på om jag hade gett mig på att klä dem själv. 
Jag hade kunnat valt att använda mig av hela bitar av textilier, istället för 
att sy ihop flera småbitar. Det hade underlättat både för mig själv och i 
den tänkta produktionen. Men eftersom att min vision ändå var att skapa 
ett mönster av någonting där formen visade ett ursprung, så är jag ändå 
glad att jag valde att använda mig av ändvända slipsar. Att använda slipsar 
var också bara ett exempel på hur man kunde återanvända textil och tan-
ken är att också andra textiler kan användas.            
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10. BILAGOR

10.1  Bilaga 1-Intervju
Intervjufrågor om hemmet

1. Vilket rum vistas du i oftast i ditt hem? 

2. Vilket rum befinner du i när du får besök? Varför?

3. Hur många personer brukar besöka dig på en gång?

4. Vilka personer brukar oftast besöka dig? Familj? Vänner?

5. Finns det någonting i ditt hem som du saknar när du får besök?

Vardagsrum

6. Vad finns i ditt vardagsrum? Hur vill du beskriva det?

7. Vad brukar du göra när befinner dig i vardagsrummet? Vid besök?

8. Finns det någonting du saknar, något problem? Vid besök?

9. Vilka produkter brukar dina besökare använda i rummet?

Intervjusvaren

Jag intervjuade åtta personer, fem kvinnor och tre män, mellan 19-26 år, som 
alla bodde i lägenheter. 

Kön: Kvinna

Ålder: 23 år 

Boendestatus: Lägenhet med tre rum och kök. Sambo och en hund

1. Jag vistas oftast i vardagsrummet och i köket i mitt hem.

2. Vi brukar befinna oss i vardagsrummet och i köket när vi får gäster, eft-
ersom vi äter mat tillsammans, eller sitter i soffan vid bordet i vardag-
srummet och pratar eller tittar på tv.

3. Jag får besök av två personer eller fler varje gång.

4. Jag får besök av nära vänner och familj.

5. Jag saknar en större uppsättning i serviser och set i mitt hem. Eftersom 
vi är två köper vi ofta två av varje sort och det skapar problem när vi får 
besök och behöver flera glas av samma uppsättning. Ex. skålar och äg-
gkoppar. Jag saknar också underlägg till bordet när jag får besök.  

6. I vårt vardagsrum finns en tv-bänk, en bokhylla, en vit byrå, ett soff-
bord, en soffa, två högtalare, en matta, en dator, böcker, en dj-utrust-
ning, ett champagneskåp, blommor, vaser, ljus, flera lampor och förvar-
ing. Jag skulle beskriva rummet som ett mysigt sällskapsrum.
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7. När jag vistas i vardagsrummet brukar jag läsa, lyssna på musik, titta på 
tv, studera, arbeta, äta och sminkar mig, vila och umgås med vänner.

8. Jag saknar fler sittplatser, t.ex. en extra fåtölj i vardagsrummet. Det är 
svårt att hålla rent överallt eftersom hunden hårar ner.

9. Våra gäster brukar använda soffan, soffbordet och tv:n. 

Kön: Man  

Ålder: 23 år  

Boendestatus: Studentkorridor, studentrum

1. Jag vistas i mitt sovrum/vardagsrum eftersom det är det enda rummet 
som finns i min lägenhet. 

2. När jag får besök brukar vi vistas i det gemensamma uppehållsrummet 
i korridoren, eftersom min lägenhet är för liten.  

3. Jag brukar oftast få besök av en person åt gången, eftersom det inte 
finns mycket plats i min lägenhet. 

4. Jag får besök av mina vänner. 

5. Jag saknar en diskmaskin i lägenheten. Jag önskar också att det fanns 
mer plats när jag är själv och när jag får besök. 

6. I mitt vardagsrum/sovrum finns en säng, ett nattduksbord, ett bord, 
en stol, fem bordslampor, en tv, en tv-bänk, garderob, tre gitarrer, två 
förstärkare, ett skrivbord, en byrå, en kyl och frys, en mikrovågsugn, en 
vattenkokare, en bokhylla, högtalare, en dator, ett knivställ, en klocka, 
en tavla, ljus, vattenpipa, filmer, tv-spel, papperskorg, matta, datastol, 
förvaringsboxar, verktygslåda, inlines, skateboard, kläder, mat, böcker, 
alkohol, ouppackade saker, skolmaterial, väskor, förlängningsdosor, cd 
skivor, tvätt, balansplatta, kasse med pantflaskor, en back öl, disk och en 
värmekudde. Jag skulle beskriva rummet som övermöblerat, trångt och 
stökigt. 

7. Jag brukar sova, äta, lyssna på musik, titta på tv, prata, sitta vid datorn 
och spela gitarr i vardagsrummet/sovrummet, när jag är själv och när 
jag får gäster. 

8. Jag saknar ett större rum och mer plats, en soffa och en till spelkonsol i 
vardagsrummet/sovrummet.  

9. Mina gäster brukar använda datorn, gitarren, tv: n, stolen och sängen, 
som användas att sitta på. 
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Kön: Man 

Ålder: 19 år

Boendestatus: Lägenhet, med ett rum och kök

1. Jag befinner mig oftast i vardagsrummet/sovrummet, för att lägenheten 
inte är så stor. 

2. När jag får besök befinner vi oss i vardagsrummet/sovrummet, eftersom 
det finns mest plats där och för att det är mysigast. Ibland vistas vi oss 
också i köket.  

3. Jag brukar få besök av två personer åt gången. 

4. Gästerna är mina vänner.

5. Jag saknar mer utrymme i min lägenhet. 

6. I mitt vardagsrum/sovrum finns en stereo, vinylspelare, cd-spelare, 
lampa, krukväxter, vinylplattor, matta, runt litet femtitalsbord, telefon, 
plansch, tv, hylla, dator, högtalare, två sängar, hörnsoffa, draperi, kuddar, 
täcke, ljus, böcker. Det är mysigt, och ganska stort.

7. I vardagsrummet/sovrummet brukar jag sova, spela gitarr, sitta vid da-
torn, lyssna på musik och när jag får besök brukar vi titta på film, spela 
musik, umgås och prata. 

8. Jag saknar en större sovplats, en bättre tv och mer plats i rummet. 

9. Besökarna brukar använda soffan, sängen, tv, vinylspelaren, datorn, cd-
spelaren och gitarren i vardagsrummet/sovrummet. 

Kön: Kvinna 

Ålder: 23 år  

Boendestatus: Lägenhet, med ett rum o kök och två katter

1. Jag vistas oftast i vardagsrummet/sovrummet, eftersom det finns tv, da-
tor och säng där.

2. När jag får besök brukar vi befinna oss i vardagsrummet eller köket, 
beroende på vad vi gör. 

3. Jag brukar få besök av en eller fler personer varje gång.

4. Jag får besök av min pojkvän och vänner.

5. Jag saknar mer utrymme och fler stolar i min lägenhet. 

6. I vardagsrummet/sovrummet finns en tv-byrå, en bokhylla, ett bord, en 
soffa, en säng, en matta, lampor, blommor, vaser, böcker, ljusstakar, en 
tavla, en sackosäck, en dator, en tv, en cd-hylla, en dvd, en fläkt, en gi-
tarr, en telefon, en anslagstavla. Jag skulle beskriva det som litet. 
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7. Jag brukar göra allt i det rummet, förutom att laga mat. Jag brukar sova, 
lyssna på musik, titta på tv, läsa, äta och vila där. När jag får besök bru-
kar vi dricka kaffe, prata med varandra, titta på film, festa och sova. 

8. I vardagsrummet/sovrummet saknar jag en vägg/avskiljare av sovdelen 
och vardagsrumsdelen. Jag saknar också stolar och en stereoanläggning. 
Jag tycker att det blir för varmt i rummet när jag har många gäster. 

9. De som besöker mig använder datorn, tv: n, soffan, bordet och sack-
osäcken. 

Kön: Man 

Ålder: 23 år 

Boendestatus: Lägenhet, med tre rum och kök. Sambo och ett barn 

1. Jag använder vardagsrummet mest, eftersom tv: n finns där och för att 
det är det bästa rummet att umgås i. 

2. Vi vistas också i vardagsrummet när vi får besök, eftersom vardagsrum-
met är det största rummet och för att det finns mest sittplatser där.

3. Oftast brukar vi få besök av en familj åt gången, så tre personer eller 
fler. 

4. Gästerna är oftast vänner till oss.

5. Jag saknar diskmaskin och tvättmaskin i lägenheten. Den är för trång 
och det finns inte mycket utrymme för förvaring. 

6. I vardagsrummet finns soffa, tv-bänk, vitrinskåp, skåp med filmer, tv, 
stereo, högtalare, matta, soffbord, lampor, blommor. Rummet är trångt, 
tråkigt och gammalt. 

7.I vardagsrummet brukar vi prata, umgås, slappna av och titta på tv. 
Vardagsrummet fungerar som en samlingsplats.  

8. Jag tycker att vardagsrummet är för trångt och jag saknar fler sittplatser 
och en större soffa.

9. Besökarna använder soffan, soffbordet och tv: n. 

Kön: Kvinna 

Ålder: 26 år 

Boendestatus: Lägenhet, med två rum och kök. Sambo och en hund.

1. Jag spenderar lika mycket tid i sovrummet och vardagsrummet i vår 
lägenhet.

2. Jag vistas främst i köket vid besök, eftersom vi ofta bjuder på mat. Om 
vänner är på besök sitter vi i köket, men får vi besök av familjen, så sit-
ter vi i vardagsrummet främst.  
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3. Gästas vi av våra vänner så brukar vi få besök av mellan en och två åt 
gången. Om familjen besöker oss brukar det komma fler åt gången. 

4. Jag brukar få besök av familj, vänner och skolkamrater. 

5. Jag skulle vilja kunna skärma av mig och få vara själv, eftersom det inte 
finns någon vägg mellan kök och vardagsrum. Jag skulle vilja att det 
fanns mer öppna ytor. Jag behöver också större arbetsytor när jag är 
själv, som är lätt att städa bort när vi får besök. 

6. I vardagsrummet finns två soffor, en fåtölj, ett soffbord, ett litet runt 
bord, en sekretär/bokhylla, ett datorbord, två golvlampor, en lampa i 
fönstret, en tv-bänk, en tv, en dator, spel, filmer, och en läslampa. Det 
känns mörkt, luftigt och tomt, med en mindre bra planlösning. 

7. I vardagsrummet brukar vi spela kort, fika, äta, ligga och vila, titta tv 
eller film och mysa med hunden. Jag brukar också studera och använda 
golvet som arbetsyta. När vi får besök brukar vi titta på tv eller film, 
fika, spela spel och sitta och prata.  

8. Det finns ont om sittplatser i vardagsrummet när jag får besök och 
det är alltid någon som får sitta på golvet. Det är också lyhört och det 
är lätt att man blir störd av varandra, när det pågår andra aktiviteter i 
rummet. Ett annat problem är att det fastnar hundhår överallt. 

9. Våra gäster brukar använda sofforna, fåtöljen, tv-spelet, datorn, lampan 
och hundsängen.  

Kön: Kvinna 

Ålder: 24 

Boendestatus: Lägenhet med ett rum och kök och en katt.

1. Jag tillbringar mest tid i vardagsrummet/sovrummet, eftersom jag sover, 
äter och gör det mesta i det rummet.

2. När jag får besök vistas jag och mina besökare i köket om vi inte är så 
många, för att t.ex. äta. Om jag får besök av fler personer på en gång 
brukar jag bära in bordet i vardagsrummet. Eftersom det finns fler sitt-
platser i vardagsrummet så brukar vi vistas där också. 

3. En eller två personer brukar besöka mig åt gången och ibland fler. 

4. Personer som besöker mig är vänner, klasskompisar och familj. 

5. Jag saknar fler sittmöbler och en avskild sovdel i min lägenhet. 

6. I mitt vardagsrum finns en säng, två sängbord, sängbordslampor, golv-
lampa, kattkorg, sittmöbel, dubbelpall, bord, två fåtöljer, fotpall/sypall 
med förvaring, två sittdynor, tv-bord, tv, krukor och krukväxter, tavlor, 
ljushållare, gardin, staffli, kattleksaker och lådor med tidningar i. Jag 
har också två garderober, med skrivbord, hylla, symaskin, två extra ma-
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drasser och böcker i. Jag skulle beskriva vardagsrummet/sovrummet 
som multifunktionellt och lite för litet. 

7. I vardagsrummet brukar jag sova, hänga tvätt, sticka, leka med katten, 
träna, äta, titta på tv, studera, sy, måla, fika och läsa. Vid besök tittar vi 
på tv, lyssnar på ljudböcker, fikar, leker med katten, målar, stickar och 
ibland sover någon över. 

8. Jag saknar fler sittplatser i vardagsrummet/sovrummet. Det är trångt 
och jag önskar att rummet var större och att sovrummet och vardag-
srummet var separerat. 

9. Mina besökare brukar använda bord, sittplatser, böcker, tidningar och 
lampor i vardagsrummet/sovrummet. 

Kön: Kvinna 

Ålder: 22 år 

Boendestatus: Lägenhet, med ett rum och kök 

1. Jag brukar vistas i vardagsrummet/sovrummet, eftersom det är det 
största rummet i lägenheten. 

2. När jag får besök brukar vi också vara i vardagsrummet/sovrummet. 
Det är lättast att umgås där, eftersom det finns många sittplatser i rum-
met.  

3. Jag brukar få besök av en person åt gången. 

4. Det är mina vänner som besöker mig. 

5. I min lägenhet saknar jag ett matbord som man kan sitta vid i köket, 
samt en diskmaskin. 

6. I vardagsrummet/sovrummet finns en säng, en soffa, en fåtölj, vaser, 
lampor, tidningar, tv, dvd, radio, filmer, tavlor, blommor, hyllor, böcker, 
bord, barbord, barstolar, klocka, gardiner, ljusstakar, spargris, lådor, gos-
edjur, spegel, fotografier och kuddar. Rummet är litet men mysigt. 

7. Jag brukar äta, titta på tv, sitta vid datorn, läsa tidningar och böcker och 
sova i där. Vid besök brukar vi titta på tv, lyssna på musik och prata i 
vardagsrummet. 

8. Jag saknar större utrymme och en ny tv och soffa. Soffan som jag har 
nu är för liten. 

9. Gästerna använder soffan, sängen, datorn och bordet i vardagsrummet/
sovrummet. 

. 


