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1.1 Bakgrund 
Compact Living är ett begrepp inom inredning som syftar på  att effektivisera boendet utan att 
hemtrevnaden blir lidande av bostadens yta. Det är här multifunktion kommer in. Många böcker har 
skrivits om detta område, för att hjälpa människor att bli mer kreativa och hitta smarta, funktionella 
lösningar som ändå inte tar bort eller förstör hemmets trivsel. Ett hem kan bli både bekvämt och 
tilltalande med lite fantasi och noggrann planering. Vissa rum kan lösas genom att förändra hemmets 
konstruktion som att bygga ut, andra med kompakta versioner av möbler vilket gör att ytan utnyttjas 
bättre. 

1.2 Projektidé 
Med examensarbetet vill jag ta fram en tilltalande modern multifunktionell möbel med högt designvärde 
för PlusFunction. Jag ser ett behov av att göra möbler som tillfredsställer behovet av föränderliga 
miljöer. Multifunktionella möbler med flera användningsområden. Multifunktionella möbler som förenar 
design och funktion utan att bli prosaisk. Många bor trångbott, framför allt i storstäder där man ofta valt 
centralt läge framför större yta. Det kan vara påfrestande, men innovativa lösningar kan underlätta 
vardagen. Multifunktionella möbler,  handlar om att skapa värdefulla kvadratmeter du inte trodde fanns. 
Produkter som kan tilltala såväl den som har gott om utrymme men vill ha något extra som kan inbjuda 
till konversation, skapa möjligheter och göra livet lite enklare, som den som behöver optimera sitt 

utrymme med smarta lösningar. Att kombinera funktioner är framtidens minimalism!  

1.2.1 Företagspresentation 

Plus Function AB är ett skandinaviskt designmöbel företag, med utveckling och produktion av ett unikt 
och exklusivt sortiment av multifunktionella produkter. Deras möbler är designade för att passa i olika 
typer av utrymmen, från hemmet till offentliga miljöer.  

1.2.2 Syfte 
Jag kommer fokusera på personer som bor trångt i lägenheter, som inte har så många kvadratmeter. Jag 
vill att möbeln ska vara designad  för att passa i olika typer av utrymmen, från hemmet till offentliga 
miljöer. Vanligast är trångboddhet bland yngre. Ungefär var tredje person mellan 16 och 24 år och var 
fjärde 25-34-åring räknas som trångbodd.  

 

 

 

 

 

 

1  

                                                           
1
 http://www.scb.se/Grupp/Artiklar/Valfard-2-2011/Trangboddheten-i-Sverige-minskar/Trangboddhet-vanligt-bland-unga.png 

2015-02-04 



5 
 

1.3 Metoder 
De metoder som jag nämnt nedan, kommer jag använda i min designprocess från Idé till prototyp. 

 Research- Ta reda på information om de olika områden jag valt att fördjupa mig inom. 

 Brainstorming- För att få fram så många olika idéer som möjligt 

 Moodboard- Färg, form och material 

 Skisser/ Mockups i 3D- För att tydligare se formen av möbeln 

 Bollplank- Kontakt med PlusFunction 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom PlusFunktion är knutet till detta projekt kommer jag  ta hänsyn till deras formspråk och 
material val. 
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2.1 Trångboddhet  
Trångboddheten har minskat från 20 till 15 procent sedan 1980. Vanligast är det att bo trångt bland 
yngre och ensamstående och i storstadsområdena. I Stockholm, Göteborg och Malmö med förorter 
räknas var femte person som trångbodd. 

2
 

I Sverige finns en definition på trångboddhet som säger att ett hushåll ska ha en bostad med kök, 
vardagsrum samt ett sovrum för varje hushållsmedlem, undantaget sammanboende par som förväntas 
dela sovrum. Har man en bostad som är mindre än så räknas man som trångbodd. Eftersom även hushåll 
som enbart består av en person förväntas ha ett separat sovrum räknas alltså samtliga hushåll som bor i 
ett rum och kök som trångbodda, enligt det här sättet att definiera trångboddhet. Uppgifter från 
Boverket visar att ungefär två tredjedelar av de trångbodda hushållen är ensamboende, vilket alltså 
innebär att de bor i en etta. Enligt det här sättet att räkna är 15 procent av Sveriges befolkning trång-
bodda. Sedan år 1980 har trångboddheten minskat med 5 procentenheter, från 20 till 15 procent. 
Personer som är 55 år eller äldre är i minst utsträckning trångbodda. De kan ha andra ekonomiska förut-
sättningar än yngre, och de kanske också bor kvar i samma bostad även när barnen flyttat ut, vilket ger 
dem en högre utrymmesstandard. 3 

2.1.2 Trångboddhet vanligt bland unga 
Andel trångbodda efter ålder, 2008-2009 

 
Figur 1 Tabell över trångboddhet bland unga - Bildtagen från Statistiska centralbyrån 

http://www.scb.se/Grupp/Artiklar/Valfard-2-2011/Trangboddheten-i-Sverige-minskar/Trangboddhet-vanligt-bland-unga.png 

2015-02-04 

Vanligast är trångboddhet bland yngre. Ungefär var tredje person mellan 16 och 24 år och var fjärde 
25-34-åring räknas som trångbodd. Många 16-24-åringar bor fortfarande hemma. Av de som faktiskt har 
ett eget boende är troligen andelen trångbodda ännu högre. En förklaring till att trångboddhet är 
vanligast bland yngre är att unga i större utsträckning studerar, eller just kommit in på arbetsmarknaden, 
och därför inte har ekonomiska förutsättningar för att köpa eller hyra en större bostad. Att många yngre 
räknas som trångbodda då de bor i ett studentrum eller i en enrumslägenhet är kanske heller inte att 
betrakta som något problem, utan en naturlig fas i livet.4 

                                                           
2
 Statistiska Centralbyrån 2015 

3
 Statistiska Centralbyrån 2015 

4
 Statistiska Centralbyrån 2015 
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Att ungdomar i gymnasieåldern bor kvar hemma är inte så konstigt. Bland unga vuxna i åldern 20-24 år 
är det också många som fortfarande bor kvar hos föräldrarna. Det skiljer sig dock mellan könen och 
mellan boende i olika kommungrupper. 29 procent av kvinnorna och 45 procent av männen i den här 
åldern bor fortfarande hemma hos föräldrarna enligt5. Att en större andel män bor kvar hemma beror på 
att kvinnor i allmänhet flyttar hemifrån ungefär ett år tidigare än män. Det är vanligare att unga bor kvar 
hemma i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö med tillhörande förorter jämfört med 
andra större städer och pendlingskommuner. Övriga kommuner ligger på en nästan lika hög nivå som i 
storstadsområdena. Att en stor andel unga bor kvar hos föräldrarna kan bero på att man ännu inte 
känner något behov av att flytta. Andra faktorer som inverkar kan vara tillgången på bostäder och de 
ungas ekonomi.6 

Om man tittar på hela befolkningen så är trångboddhet vanligast i storstadsområdena, alltså samma 
områden där det också är vanligast att unga bor kvar hos sina föräldrar. I Stockholm, Göteborg och 
Malmö med förorter räknas var femte person som trångbodd. I större städer och pendlingskommuner är 
andelen trångbodda 14 procent, och i övriga kommuner 10 procent enligt7 

Trångboddhet är olika vanligt i olika slags bostäder. Det är vanligare med trångboddhet bland boende i 
flerbostadshus än bland boende i småhus. Detta hänger samman med att en stor andel av de trångbodda 
hushållen bor i enrumslägenheter i flerbostadshus. Bland boende i hyreslägenheter finns överlag få stora 
bostäder att tillgå. Endast ett par procent av hyreslägenheterna består av 5 eller fler rum. Bland boende i 
flerbostadshus är trångboddhet vanligare bland de som bor i hyresrätt jämfört med de som bor i 
bostadsrätt.8 

2.2 Compact living 
Compact Living är ett välkänt begrepp inom inredningsdesign9. Compact Living handlar om att 
rationalisera boendet utan att man ska behöva välja mellan hemtrevnad eller utrymme. Att använda sig 
av inredning som kan förvandla ett begränsat utrymme till ett bekvämt rum. Användning av 
multifunktionella möbler och produkter optimerar bostadens ytan och bekvämligheten  samt skapa 
kvadratmeter som du inte trodde fanns. 

Förhållningen till storlek är betydande. Det finns  saker som beundras för att de är mindre  tillexempel 
elektroniska produkter och tvärt om.  

Lägenhetsutrymmena minskar när populationen i städerna ökar, vilket har lett till att flera vill hitta 
inredning som tar vara på utrymmet som finns. Inredningsdesigner har blivit tvungna att snabbt anpassa 
sig till denna nya verklighet. Många personer bor idag trångbott vilket ger en stor möjlighet för designers 
fundera över effektivt boende och multifunktionell inredning, det vill säga Compact Living.10.  

En stor del av Compact Living är möbler med mer än en funktion. Istället för att behöva två möbler 

behövs istället en för att spara utrymme. Att köpa möbler som lätt kan tas fram och stoppas undan eller 

                                                           
5 Statistiska Centralbyrån 2015 
6
 Statistiska Centralbyrån 2015 

7
Statistiska Centralbyrån 2015 

8
 Statistiska Centralbyrån 2015 

9
 The Compact Living store (2015) 

10
 Campos, C. (2008). Living in small spaces. Barcelona: Loft 
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förminskas är praktiska då behovet att kunna få fram exempelvis ett extra bord eller lätt få undan ett 

finns.11 

2.2.1 Sovrummet 
Många av oss betraktar sovrummet först och främst som en personlig fristad där man kan få lugn och ro 

vid dagens slut. Men i ett mycket litet hem, tvingas man ibland att väga detta psykologiska behov mot 

andra krav. Det verkar ju lite ologiskt att låta hela rummet stå tomt och outnyttjat större delen av dagen. 

Genom att möblera om och lägga till ett skrivbord eller annan arbetsplats, kan rummet fungera som 

arbetsrum eller hobbyrum, eller rentav som ett andra vardagsrum, kanske med musikanläggning. Man 

kan åtminstone sätta in en bekväm fåtölj och en bra läslampa, och skapa sig en lugn vrå där man kan dra 

sig undan familjens övriga aktiviteter. Sovrummet får mer av vardagsrumsprägel om man gör sig av med 

utpräglat boudoir mässiga inslag och döljer toalettsakarna. För att en spegel i helfigur inte ska vara så i 

Ögonfallande, kan man sätta upp den på insidan av rums- eller garderobsdörren.12 

2.3 Joe Colombo 
Joe Colombo (1930-1971) föddes i Milano , Italien och gick i  skolan vid Brera Academy of Fine Art där 

han studerade måleri och skulptur. Han gick in i avantgardistiska konstscen i början av femtiotalet som 

en del av " Nuclear Movement" som skapades av målare som försökte bryta ner de formella , statiska 

gränserna för målning, med fler ekologiska bilder som skulle sticka ut ur den växande internationella 

oron för atombomben. Detta var den perfekta miljön för Colombo att utveckla sin filosofi om design för 

framtiden. I hans skisser och planer för jordiska " nukleära städer" ingick luftvägar, trånga rymdfärjor och 

raketer, samt en underjordisk metropol med lager för förvaring , transport och boende. Under hela sitt 

yrkesverksamma liv fokuserade han på  många banbrytande visioner av designestetik som bygger på 

teorin att " vi kommer att behöva göra så att hemmet lever för oss, för våra behov, för ett nytt sätt att 

leva mer i linje med verkligheten av idag och imorgon." 

 
Under sextiotalet, och fram till sin död 1971, producerade Colombo ett extraordinärt antal möbler och 

produkter. Bland några av hans mest kända produkter är  "Optic" som är en väckarklockan (1970) och en 

av de första inom compact living,  luftkonditioneringen för företaget Candy,  belysningen "Spider" (1965) 

och "Circlope" (1970). Hans möblerdesign från denna period är av plast som ett livskraftigt modernt 

material. Hans "Universale" stol (1965) som är juten helt i plast och var mycket framgångsrik13. Colombo 

började också arbeta i plast med självständiga enheter som innehöll alla tjänster av ett rum. Han trodde 

att "alla objekt som behövs i ett hus bör integreras med de användbara utrymmen". Utrustning "därmed 

de inte längre bör kallas inredning" dessa "dynamiska möbler" var användbart eftersom "vanor 

förändras,och interiören i rummen måste förändras med dem." Några av hans mer intressanta exempel 

på denna teori är "Mini-kök" (1963) och "Total interior Unit" (1971), som bryter inhemska vardagsrum till 

en enkel uppsättning funktioner som utförs inom ett modulärt kök, Skåp, Säng och badrum14. 

                                                           
11

 http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:611765/FULLTEXT01.pdf 
12

 Mack, Lorrie- Compact Living- Idéer för trångbodda, Prisma (1994) 
13

 http://www.designboom.com/history/joecolombo.html 
14

 http://www.designboom.com/history/joecolombo.html 
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Figur 2 "totala inrednings enheten", 1971/72 ignazia favata studio joe colombo, milano. 
http://www.designboom.com/history/joecolombo/f2.jpg 
2014-03-04 

 

Colombo trodde att designern var "skaparen av miljön i framtiden", och han var engagerad i att skapa ett 

nytt språk för inredning genom att skapa hela, sömlösa miljöer för att leva snarare än enskilda delar av 

möbler. Hans progressiva arbete drevs av en önskan att skapa ett objekt som var "autonom, oberoende 

av dess arkitektoniska behållare, och som kan samordnas och programmeras för att anpassa sig i någon 

rumslig situation i nutid eller framtid"15. 

 2.4.1 Tube chair 
Denna produkt bildas genom fyra rör med olika diametrar som kan infogas i varandra för att minska 

belastning under lagring . Kan enkelt monteras med clips stål. En av de sista bitarna designade av den 

visionära geniet Joe Colombo, som syntetiseras i denna produkt samt sin forskning om individualisering 

av nya och innovativa lösningar för vardagen.16  

Figur 3 Tube Chair är gjord av olika moduler som sätts ihop. http://www.designboom.com/history/joecolombo/m11.jpg 

 2015-03-02 

                                                           
15

 l http://www.designboom.com/history/joecolombo.html 
16

 http://www.designboom.com/history/joecolombo_modular.html 
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2.4 Marknaden idag 
För att ta reda på hur marknaden av Compact Living möbler ser ut, undersöktes olika större 

återförsäljare och företag för att se hur deras utbud ser ut för Compact Living. En avgränsning som görs 

är att endas fokusera på återförsäljare som har skandinavisk stil som huvudstil.  

Företagen som har undersökts är framförallt de större företagen och återförsäljarna av möbler i den 

skandinaviska stilen, som Ikea, Mio, Europamöbler men även företag som Bolia, Illum bolighus och 

Lammhults, dock har dessa företag inte mycket inom Compact Living med undantag från Ikea. Den 

absolut största aktören inom Compact Living är idag Ikea. De säljer billiga, funktionella lösningar för att 

spara utrymme hemma.  

Plus Function AB är ett skandinaviskt designmöbel företag, med utveckling och produktion av ett unikt 

och exklusivt sortiment av multifunktionella produkter17.  De vill ta fram tilltalande moderna 

multifunktionella möbler med högt designvärde och Skandinavisk formgivning. PlusFunctions  tankar 

kretsar kring de mänskliga behoven och den kringliggande miljön och inte kring det vanliga "slit och 

släng" som många andra möbelföretag gör. PlusFunction18 vill göra hållbara möbler som alltid kommer 

vara till nytta. 

2.4.1 Produkter 

Idag finns det en rad olika hemsidor som visar olika produkter inom Compact Living. Många av 

produkterna är smarta förvaringsutrymmen som ger användaren mer plats i hemmet. Lösningar på hur 

sängar, bord och stolar på olika sätt kan plockas undan för att optimera bostadens yta finns. Det 

vanligaste som definierar en Compact Living möbel är att den är mångfunktionell, har mer än en funktion 

för att på det sättet behöva en möbel istället för två. Det andra som definierar är att möbeln lätt går att 

plocka fram vid behov men annars står undangömd hopfälld för att spara utrymme. Compact Living 

handlar om att effektivisera boendet och skapa kvadratmeter som man inte trodde fanns. 

19  

A. Oto 100 hylla i glasfiber från Muuto.  

Rören kan monteras i den formation man önskar. Kan placeras på golvet eller hängas på väggen. Går också att 

hänga varje tub för sig. 

Design: Pil Bredahl. 

                                                           
17

 www.PlusFunction.se 2015 
18

 www.plusFunction.se 
19 Muuto Oto 100 hyllsystem, vita 2015-03-19 

http://www.illumsbolighus.se/imageserver/getimage.ashx?imagename=/Files/Billeder/Ecom/Products/900211821.

jpg&w=1400&h=1400 
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20 
B. Step mini stege i vit massiv bok med högblank lackering från Design House Stockholm. 

Design: Karl Malmvall. 

21 

C. Arbor Desk är ett skrivbord med många förvaringsmöjligheter i fanér, ek, valnöt, bok. 

Design: outofstock  

22 

D. Hemnes, dagbäddstomme med 3 lådor, vit 

Design: Carina Bengs 

                                                           
20

 Step mini stege, Vit 2015-03-19 
http://www.illumsbolighus.se/imageserver/getimage.ashx?imagename=/Files/Billeder/Ecom/Products/900562796.
jpg&w=433&h=433 
21

 Abor Desk 2015-03-19 
http://www.bolia.com/images/products/04-043-05/04-043-05_0$DetailsCloseUp.jpg 
22

 Hemsed dagbädd 2015-03-19 
http://www.ikea.com/se/sv/images/products/hemnes-dagbaddstomme-med-lador-
gra__0322382_PE516669_S4.JPG 



12 
 

 

23  

Svanö är en bäddfåtölj 

E. Tyg Vera grey med armstöd A, framåtbäddad, ben i ek. 

2.5 Plus Functions formspråk 

PlusFunctions formspråk är väldigt reducerat och enkelt. Genomgående för deras  design är förutom att 

produkten måste vara multifunktionell (mer än ett användningsområde) är att stilen är Skandinavisk, 
enkelhet och funktion är den självklara basen i deras formspråk, naturen och historien är 

inspirationskällorna som gör det spännande och stilfullt. Materialvalet är vitbetsad ask och björkplywood 

täckt av laminat som är genomgående igenom hela deras kollektion.  

 
24 

F. Ett skrivbord som passar i hemmet såväl som i den kreativa kontorsmiljön. 

 

                                                           
23

 Svanö är en bäddfåtölj 2015-03-19 https://services.enferno.se/image/4efdab2d-53a0-47b2-a227-
2ec3eb2eabe8.jpg?preset=25 
 
24

Keep Close 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
k/e/keepclose_11_1_1.jpg 
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25 

G. Ett nätt och elegant soffbord med höj- och sänkmöjlighet för att du själv ska kunna välja höjd efter ditt behov. 

 
26 

H. Med en enkel upphängning med ett metallfäste får du en unik förvaringslösning på din redan befintliga dörr. 

                                                           
25

 High and low 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
h/i/highandlow_2.jpg 
26

 Doorobe 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
d/o/doorobe6.jpg 
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27 

I. Denna moderna variant av den klassiska skandinaviska kökssoffan kommer med förvaring i sitsen men fungerar 

också som en rumsavdelare och tidningshylla. 

En mycket viktig aspekt för PlusFunctions produkter är att de ska gå att packa säkert.  Det ska inte sticka 

ut saker som kan gå sönder under transport och ben ska vara avtagbara (så det går att paketera bord i 

”flatpack”). De är dock inte IKEA, så deras möbler ska, förutom avtagbara ben, vara färdigmonterade vid 

leverans28 

2.6 Sammanfattning 
 

Allt fler bor på en liten yta av olika orsaker. Vanligast är det bland unga vilket kan leda till att boendet blir 

väldigt trångt. Compact Living är ett begrepp inom inredning som syftar på att effektivisera boendet utan 

att hemtrevnaden blir lidande för bostadens yta. Ur ett Compact Living perspektiv och dagens trender 

har olika kreativa koncept tagits fram.  

En förklaring till att trångboddhet är vanligast bland yngre är att unga i större utsträckning studerar, eller 

just kommit in på arbetsmarknaden, och därför inte har ekonomiska förutsättningar för att köpa eller 

hyra en större bostad. Att många yngre räknas som trångbodda då de bor i ett studentrum eller i en en-

rumslägenhet är kanske heller inte att betrakta som något problem, utan en naturlig fas i livet. 

Utifrån ett identifierat problem av produktutvecklingsföretaget PlusFunction har vi gemensamt tagit 

fram ett examensarbete med syfte att utveckla ett koncept på ett nattygsbord. Denna avlastningsplats 

ska ha flera än ett användningsområde. Nattygsbordet ska uppfylla tre funktioner som jag tagit fram 

genom en enkät och samtidigt ha ett estetiskt värde.29 

                                                           
27

  Scandi Bench 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
s/c/scandi_bench_2_1.jpg 
28

 Fredik Hjelmqvist, VD PlusFunction 
29

 https://sv.surveymonkey.com/analyze/ptuEVzX2RCeMcZfwJM762bHJB6ejXLVyXbIQ1iXDqpk_3D 
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Examensarbetet har för avsikt att ta fram olika idéer och lösningar på nattygsbord för att sedan välja ut 

ett koncept. Idén med ett nattygsbord med flera funktioner som är integrerade grundar sig i dagens 

samhälle. 

2.7 Reflektion 
 

PlusFunction söker idag mindre produkter så som assessorer eller inredningsdetaljer. De vill fokusera 

mer på innovativa och funktionella lösningar för hatthyllor, skoställ, hyllor, sideboards med mera. 

Genomgående för deras design är förutom att det ska vara multifunktionellt (mer än ett 

användningsområde), är att stilen ska vara skandinavisk. Den skandinaviska stilen har sina rötter i 

modernismen, men också djupt i den nordiska myllan. Enkelhet och funktion är den självklara basen, 

naturen och historien är inspirationskällor30.  

 

Mitt arbete kommer ha användningsområdet; sovrummet. jag kommer fokusera på att ta fram ett 

sängbord eller nattygsbord. Detta bord är avsett för sådant som individen vill använda innan den somnar 

och vaknar, som väckarklocka, böcker, mobiltelefon, diverse tidskrifter eller glasögon. Jag kommer jobba 

utifrån svaren som jag får in från en enkät, som skickats ut på internet.  

  

                                                           
30

 http://www.skonahem.com/inspiration/Trender/skandinaviska-rotter 10-09-15 
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2.8 Enkät 
Efter mitt samtal med PusFunction och det nya arbetsområdet som blev avlastningsplats i sovrummet, 

behövde jag undersöka vad olika individer har bredvid sängen. Använder de mobiltelefonen som 

väckarklocka? Behöver mobiltelefonen laddas under natten? Läses böcker och andra tidskrifter vid 

läggdags? Dessa och många andra frågor behöver jag få svar på. Jag kommer använda mig av en enkät 

som jag skickar ut och delar på sociala medier så som Facebook.  

 

2.8.1 Resultat 

2.8.2 Ålder 

 
 

2.8.3 Hur bor du? 

  
 

2.8.4 Vad har du bredvid sängen som avlastningsplats? 
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2.8.5 Vad förvarar du på avlastningsplatsen? 

 

2.8.6 Har du en väckarklocka eller använder du larm på telefonen?  

 

2.8.7 Laddar du telefonen bredvid sängen?  
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2.8.8 Läser du böcker eller annat i sängen? 

 

2.9 Sammanfattning 
Efter att ha skickat ut enkäten och fått mycket positiv respons och många svar från både vänner och 

andra runt om i landet, kunde jag med sammanställe de olika svaren med goda resultat. Jag var inte 

speciellt överraskad över svaren jag fick in, men detta gav mig mer en uppfattning om att jag är på rätt 

spår.  

De flesta som svarade på min enkät var i åldern 21-25 år och bor i lägenhet. Detta beror på grupperna jag 

delade ut min enkät på via Facebook. Många av svararen jag fick in var nog ifrån skolelever och deras 

vänner. Men det vet jag inte med säkerhet, eftersom enkäten var anonym. Nästa fråga jag ställde var: - 

Vad har du jämte sängen som avlastningsplats? En stor majoritet av svaren jag fick in hade ett bord av 

något slag jämte sängen. Detta är nog också det vanligaste egentligen. Vad de deltagande hade jämte 

sängen på avlastningsplatsen var väldigt spritt. Det var allt från småsaker och medicin, till ett glas med 

vatten eller en bok. Jag har som min första tanke var, tagit de tre populäraste sakerna som deltagarna 

hade jämte sängen och kommer utgå ifrån vid framtagandet av mitt sängbord. De tre populäraste 

sakerna var: 

1. Laddning av mobil 

2. Lampa 

3. Bok 

De flesta ställer larm på sin telefon istället för att använda en extern väckarklocka, detta medför också 

att du laddar telefonen medans du sover för att ha fullt batteri tills nästa dag. Så över 80% svarade ja på 

att de laddar telefonen medans de sover.  

Att läsa en bok eller nån tidsskrift innan du ska sova är inte alls ovanligt. Detta medför att du måste ha en 

belysning i sovrummet.  

Så vad jag nu kommer att gå vidare med är att ta fram ett sängbord, som har en lampa, ingen läslampa 

utan den kommer mer ge ifrån sig ett stämningsljus, samt att bordet kommer ha en laddningsstation och 

ett stöd för en påbörjad bok eller annat. stödet kommer fungera som ett bokmärke. Du ska kunna hänga 

boken över stödet för att inte behöva slå ihop den och glömma bort vilken sida du kommit till. 
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3.1 QI- teknik 
Jag vill använda mig av en laddningsplatta som installeras i min möbel. De vill göra laddningen enkel, 

lättillgänglig och diskret eftersom smartphones blivit en naturlig del av vårt liv.  

Qi (det kinesiska ordet för "energiflödet " , uttalas "chee") är en universell standard för trådlös laddning 
av batteri integrerar med enheter som mobiltelefoner , iPod , MP3-spelare och kameror . 
Den trådlösa kraftöverföring sker genom elektromagnetisk induktion. Med induktiv laddning av 
effektbehovet når enheten inte genom en traditionell kabel utan trådlöst med hjälp av 
elektromagnetiska fält. Principen är mycket enkel: Qi Avsändare (laddstationen) överför den energi som 
krävs för att Qi -mottagaren (mobiltelefonen).31 
 

Ingen gillar sladdar, men alla vill ha ett fullt fungerande hem. Med trådlös laddning kan du få både och. 

Allt du behöver göra är att lägga din smartphone på plattan. De flesta smartphones har stöd för den 

trådlösa laddningsstandarden (Qi), men ibland kan den behöva aktiveras i telefonens inställningar eller 

så måste man köpa till en liten enhet som man sätter i skalet. 

 
 

 
32 J. 

                                                           
31

 http://www.qinside.biz/en/support/what-is-wireless-charging 
32 http://www.qinside.biz/en/solutions/charging-station-qi1001 2015-05-22 
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3.2 Inspiration 

 
33 K. 34 L. 

 

 

 
35 M. 36 N. 

 

 

 

 

 

 

Enkelheten i den nakna glödlampan är svårt att konkurrera med. Den står för något som känns 

romantiskt och modernt på samma gång. Det skapar ett enkelt men starkt objekt som firar den 

potentiella skönheten i enkelhet.  

Att ersätta den traditionella glödlampan med en vackert lysande lyktlampa ger belysningen en extra 

dimension oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller i offentliga inredningar såsom restauranger 

                                                           
33

 http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/1f/d0/f3/1fd0f3b4a7607988d21ca61421b0f128.jpg 2015-04-15 
34

 http://3.bp.blogspot.com/-wP4nEIVn9UU/UieMwFJkGGI/AAAAAAAAEPg/z2bQmG6KyaA/s1600/tree+lamp.jpg 
2015-04-15 
35

 https://frankieandwaldorf.files.wordpress.com/2015/01/96de14d34109299c3f86a06654cba423.jpg 2015-04-15 
36

 http://www.remodelista.com/products/ekby-stilig-bracket 2015-04-15 
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eller hotell. Lyktlampor (eller koltrådslampor som de också kallas) lyser med en riktig glödtråd som ger 

ett behagligt och varmt ljus.37 

38N.a  39N.b  

                                                           
37

 http://www.lysman.com/sv/lampor/tubular-glodlampa.php 
38

 http://www.lysman.com/20.0.0.0/2716/cache/2716_cfcb61f4.jpg 2015-05-22 
39

 http://www.minta.se/shop/34508/art8/h1121/25471121-origpic-0cb22c.jpg 2015-05-22 
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42 Q.                            43 R. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

http://static1.squarespace.com/static/54496dc0e4b078c86b431684/54c5c945e4b0e7ddd0c898e1/54c68caee4b
021c0848dc169/1422298332463/2c9356aeeb79038422d1f03b8b8248a7.jpg?format=500w 2015-04-15 
41

https://img0.etsystatic.com/051/0/9783938/il_570xN.730551852_394o.jpg 2015-04-15 
42

http://photo.foter.com/photos/pi/237/022ea8ef9811917729cd3c2529629661-jpg-332x500-definitely-on-my-
christmas-list-i-have-been-very-good-this-year-santa.jpg 2015-04-15 
43

https://s.squixa.net/www.adairs.com.au/635618320442070000/sites/default/files/styles/500_500/public/500x50
0xHR-Tripod-Stool-yellow-1.jpg,qitok=Qb0k24zE.pagespeed.ic.Ky02B5x_Ax.jpg  2015-04-15 
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Enkelhet ger sovrummet lugn. Trä är ett fantastiskt material som går att behandla och få många olika 

sorters yta på. Men det finns en viss enkelhet och lugn i obehandlat, lackat eller betsat trä där ådringen 

lyser igenom. 

3.2.1 Skandinavisk stil 
Nyckeln till att få den svenska typen av inredning är att ta bort överflödiga prylar och lämna rum åt det 

enkla avskalade. Mörka gardiner, mattor och väggar går bort. "Less is more" är ett uttryck som passar bra 

för att beskriva skandinavisk design. 

 
Jag har inspirerats av den skandinaviska stilen och ny modernistiska stilen.  Mitt mål är att göra min 

möbel så enkel och avskalad som möjligt. Enkelt, funktionellt, minimalistiskt, clean och subtilt. Dessa ord 

är vad jag vill ska känneteckna min design på mitt sängbord.  

 

 

44 S.  45 T. 

  

                                                           
44

 http://decordots.com/wp-content/uploads/2013/04/White-bedroom-IKEA-ribba-picture-rail.jpg (2015-03-05) 
45

 https://estiloescandinavo.files.wordpress.com/2013/10/cosy-imagen-02.jpg?w=500 (2015-03-05) 



24 
 

 

46 U.     47 V.    

 

 

 

 
 

 

48 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920-1940-talet är mycket spännande. Jag har tittat på dessa Art Deco möbler som har varit mycket 

funktionella inom hotellinredningen. Dessa har jag haft som inspiration för min form. 

Jag söker en design som ska vara enkel och ren i formen. Funktion, tillverkningsprocess och material ska 
vara en del av designen . Mina konstruktionslösningar ska basera på förnuft samt funktion. 
 

                                                           
46

 https://d2mpxrrcad19ou.cloudfront.net/item_images/323444/8337606_fullscreen.jpg 2015-04-15 
47

 http://193.238.185.184/images/2317744?size=large&index=1 2015-04-15 
48

 https://d2mpxrrcad19ou.cloudfront.net/item_images/616480/9363202_fullscreen.jpg 
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3.3.2 PlusFunctions formspråk 
Plusfunktion har ett väldigt rakt språk på deras olika produktens ben. De är modernistiska, enkla och 

reducerade. 

49 Y.            50 Z. 

 

 

 

 

 

  

51Å.          52Ä.  

                                                           
49

 Scandi Bench 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
s/c/scandi_bench_2_1.jpg 
50

 Variety Table 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
v/a/variety_table_1_2.jpg 
51

High and low 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
h/i/highandlow_2.jpg 
52

 Scandi Bench 2015-02-04 
http://www.plusfunction.com/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
s/c/scandi_bench_2_1.jpg 
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3.3.3 Enkla skisser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 4 De första skisserna på olika sängbords idéer.  

 

Figur 5 Jag kommer gå vidare med dessa tre skisser 
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Jag valde ut dessa tre skisser för att de tilltalade mig mest. Jag gillade konceptet med att bara ha tre ben, 

var av det bakre benet fortsätter upp genom bordsskivan och blir armen där lampan kommer att fästas i. 

Det är minimalistiskt  uttryck som ag vill åt när benet går igenom bordet och blir en lamphållare.  En rund 

bordsskiva tycker jag blir bäst eftersom jag söker ett lätt och enkelt uttryck. Det runda kompletterar 

denna vision enligt mina tankar. Bordskivan kommer ha en liten kant (som en bricka) detta på grund av 

att inget ska kunna rulla av bordet. Jag vill också att man ska kunna associera till "kaffe på sängen".   

3.3.4 Bokstöd/ stabilitet 
 

Figur 6 Skisser på olika lösningar för ett stag som både ska stabilisera bordet med också kunna användas som ett bokstag 

Efter som mina skisser bara hade tre ben tänkte jag på att jag måste stabilisera bordet på något sätt så 

att benen blir stadigare och att den ser stadigare ut.  

Jag började skissa på olika lösningar och kom fram till att man kunde slå "två flugor i en smäll" som man 

kan säga. Så staget för att hålla ihop benen blev också ett stöd för att hänga boken på.  
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3.3.5 Visualisering av utvalda skisser 

 

    

Figur 6 CAD-skisser av de tre utvalda första skisserna jag gjorde med stödet/ staget 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figur 7 CAD-renderingar av skisserna  
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3.3.6 Val av ett koncept 

 
Figur 8 Detta koncept kommer jag jobba vidare med. 

Jag fastnade för detta koncept (figur 8) mer än de två andra och kommer därför jobba vidare med 

formen och armen som lampan kommer sitta på eftersom lampan måste komma ut en bit ifrån armen 

som går igenom bordsskivan. Den sitter för nära och jag är inte riktigt nöjd med utseendet. Jag satte en 

stålpinne mellan frambenen som kan fungera som ett bokstag som man ska kunna hänga boken på. 

Detta utgör ännu ett funktionsområde. 

                            
Figur 9 Tre olika koncept på armen som lampan kan sitta fast i. 
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Figur 10 Koncept 1 av 3 på armen som lampan ska sitta fast på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Koncept 2 av 3 på armen som lampan ska sitta fast på. 
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Figur 12 Koncept 3 av 3 på armen som lampan ska sitta fast på. 

Efter att noga undersökt de olika koncepten och hur man skulle kunna sätta fast/ hänga lampan på 

armen, bestämde jag mig för koncept 3 (figur 15). Den är både spännande och väldigt naturlig i sin form 

som säger att något ska hängas på armen som går ut över bordet.  

Varför jag tog bort de två andra förslagen var för att de kändes för komplicerade. Det blev en krånglig 

lösning och jag vill leta fram den enklaste för användaren. 
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3.4 Sammanfattning av valt koncept 

För varje koncept diskuterades olika för och nackdelar för koncepten, vissa av koncepten var mer 

nytänkande än andra vilket var en stor fördel för att inte skapa ett liknande bord eller stol som redan 

finns på marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Val av koncept på hur armen ska se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Val av hur benen ska sitta 
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Det slutliga valet av armens utseende tog jag genom en diskussion med klasskamrater. Som jag beskrev 

innan gav koncept 3 (figur15)  en väldigt naturlig form som talar för att något kan hängas på armen som 

går ut över bordet.  Jag vill att bordet ska se stabilt ut, men fortfarande ha ett spännande utseende. 

Därför valde jag att sätta bakbenet längre ut mot den bakre kanten och att frambenen sitter fast på 

mitten av undersidan på bordsskivan. Se figur 16 (inramade röda). 
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3.5 Resultatet av de olika valda koncepten tillsammans 
 

 

Figur 17 Sammanställning av de valda koncepten. 

Resultatet av de olika koncepten tillsammans se figur 17 blev en skandinaviskt och modernistisk möbel. 

Sängbordet passar bra in i PlusFunctions sortiment och när det gäller laddningen av mobiltelefoner, 

ligger det rätt i tiden. Alla vill ha ett sladdlöst hem och med denna laddning kan du få det. 

 

 

 

Figur 18 Istället för att slå igen boken varje kväll, kan du hänga 

den på detta stöd. 
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Figur 19 Qi-tektnik 

En portabel enhet som följer Qi-standararden läggs på en 

Qi-laddningsplatta för att laddning skall starta. Portabla 

enheter kan vara en mobiltelefon, digitalkamera eller 

annan batteridriven hemelektronik. Laddningen sker via 

magnetfält/induktion.  

Lösning för ett kabelfritt bord. En induktiv laddplatta 

specifikt framtagen för fast installation i bord. Diametern 

för insättning är 69mm och den överlappande plasten 

adderar 23mm. Laddplattan kan enkelt installeras i ett standard kabelgenomföringshål på 79mm. 

 

 

Figur 20 Ett spår i bordsskivan för lampsladden 

Figur 21 Tanken med detta bord är att det ska säljas i 

flatpack.  För att ingen okunnig ska syssla med el och 

sladdar, har jag tänk att man trär på sladden och för in den 

i ett spår som går som ett spår på baksidan av 

armen/benet. Detta är också en lite rolig och etetisk detalj. 

Figur 22 Det kommer fräsas ett spår i armen som kommer 

sätta sladden på plats när man trär på den.  
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Figur 23 och 24 Vy från sidan och baksidan. 

3.6  Material och färg 

 
Möbeln kommer  tillverkas i träslag av högsta kvalité. Det kommer vara i  PlusFunctions signum som är 

träslaget ask som återfinns i alla deras produkter. Sedan århundraden tillbaka har asken traditionellt 

använts inte bara till premium möbler utan även verktyg och redskap eftersom det är slitstarkt, stabilt 

och elastiskt. Möbeln kommer sedan målas i en exklusiv slitstark bets i vitt som tillåter askens 

karaktärsfulla ådring och struktur att framträda, vilket ger möbeln en genuin karaktäristisk ytfinish. 
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3.6.1 Ask  

Ask är ett tungt, hårt och segt virke bland 

de svenska träslagen. Måttligt formstabilt 

vid fuktförändringar.
53

 

54
 Ö. 

Utseende. 

Asken är ett i grunden ljust träslag med 

tydliga årsringar. Brunfärgad kärna 

förekommer ofta. 

Beständighet. 

Askvirke måste hållas torrt annars ruttnar 

det lätt. Ej lämpligt för användning 

utomhus utan lämplig behandling. 

Användningsområden 

Tack vare sin hårdhet och seghet 

används ask i golv, möbler och snickerier. 

Segheten gör att det är lätt att böja. 

Bearbetning 

Ask är segt, starkt och relativt lättbearbetat med måttligt verktygsslitage. Det är även lättkluvet.
55

 

56
 

Övrig bearbetning: 

Ångbasad ask går mycket bra att böja. 

Torkning 

Virket torkar relativt snabbt utan risk för sprickbildning förutom en viss tendens till ändsprickor. Torktemperaturen bör 

vara relativt låg för att vridning ska undvikas. Skevhet går delvis tillbaka vid konditionering. 

  

                                                           
53

 http://www.tracentrum.se/sv/fakta-och-publikationer/traslagsinformation/ask/ 
54

 http://texastreeid.tamu.edu/images/TreeImages/ash_berlandier150.jpg (2015-04-21) 
55

 http://www.tracentrum.se/sv/fakta-och-publikationer/traslagsinformation/ask/ 
56

 http://woodwrights.co.nz/Content/Images/ProductFinishes/Wood_Finish_Clear_Ash_Large.jpg (2015-04-21) 
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3.7 Slutprodukt- Rendering 
 

Figur 25 Slutliga renderingen av den färdigdesignande möbeln för PlusFunction. 

3.8 Resultat 
Resultatet av mitt arbete blev ett multifunktionellt nattygsbord som fungerar och passar bra in i 

PlusFunctions kollektion. Nattygsbordet har en laddningsstation som kan ladda mobilen utan att tillföra 

några sladdar, samt har bordet en stämningslampa som inte ger något direkt läsljus, men skapar en stilla 

och behaglig stämning vid läggdags på kvällen eller uppvaknande på morgonen. Ett stag applicerades vid 

frambenen för att ge bordet ännu en funktion som är ett bokstöd. Detta stöd kan du hänga boken på 

som du läser på kvällen, istället för att slå ihop den. Detta ger dig också mer utrymme på bordet för 

andra saker. Bordsskivan har en kant i böjträ som håller allt du lägger på bordet kvar.  

3.9 Slutsatts 
Nattygsbordet jag  tagit fram är både multifunktionellt och tilltalande i designen. Bordet har ett 

modernistisk och skandinaviskt utseende. Enkelt, funktionellt, minimalistiskt, clean och subtilt. Dessa ord 

är vad jag ville skulle känneteckna min design på mitt sängbord och som jag själv tycker att jag har 

lyckats med.  Min multifunktionella möbel,  handlar om att skapa värdefulla kvadratmeter som individen 

inte trodde fanns. Jag har hittat en lösning på ett samlingsområde för förvaring vid sängen.  
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4.1 Liknande produkter på marknaden 
Under en senare del av mitt projekt blev jag uppmärksammad på att liknande produkter som existerade 

på marknaden, men jag anser att jag har hittat något unikt i min design samt att min inspiration har varit 

möbler från art deco. Mitt produkt har olika funktioner som jag har utvecklat från kundernas synpunkter 

och jag anser att det  ligger bra i tiden vi lever i idag.  

 

  57 Ö.b    58 Ö.c                           
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 http://www.ciatdesign.com/en/coffee-table-with-torch-albino.html 2015-05-22 
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https://lh3.googleusercontent.com/xwiN3wM6qvevU2eCgrOe9dHnMopN2PSyKS35t8JtGizEmCw1jrxeE5HMsvXN
N8kebz4swYE=s170 2015-05-22 
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Figur26 En renderad bild på mitt nattygsbord i dess användning 
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4.7 Enkätfigurer 
Dessa figurer har jag gjort själv och det finns ingen källa på dem. 
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4.8 Figurregister 
Figur 1-3 är bildreferenser 

Figur 4 De första skisserna på olika sängbords idéer. 

 Figur 5 Jag kommer gå vidare med dessa tre skisser 

Figur 6 Skisser på stag 

Figur 7 CAD-skisser av de tre utvalda första skisserna jag gjorde 

Figur 8 CAD-renderingar av skisserna 

Figur 9 Detta koncept kommer jag jobba vidare med. 

Figur 10 Tre olika koncept på armen som lampan kan sitta fast i. 

Figur 11 Koncept 1 av 3 på armen som lampan ska sitta fast på. 

Figur 12 Koncept 2 av 3 på armen som lampan ska sitta fast på. 

Figur 13 Koncept 3 av 3 på armen som lampan ska sitta fast på. 

Figur 14 Val av skisskoncept. 

Figur 15 Val av koncept på hur armen ska se ut.  

Figur 16 Val av hur benen ska sitta 

Figur 17 Sammanställning av de valda koncepten. 

Figur 18 Bokstöd 

 

Figur 19 Qi-tektnik 

 

Figur 20 Ett spår i bordsskivan för lampsladden 

 

Figur 21 Tanken med detta bord är att det ska säljas i flatpack. 

 

Figur 22 Det kommer fräsas ett spår i armen 

 

Figur 23 och 24 Vy från sidan och baksidan. 

 

Figur 25 Slutliga renderingen av den färdigdesignande möbeln för PlusFunction. 

Figur 26 Rendering av användning 
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4.9 Bilagor 

4.9.1 Bilaga 1 Montering
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