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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 

 

I de hem som jag befunnit mig i så har soffan/fotöljerna varit en av de centrala delarna i hur 

människor umgås och interagerar med varann. Det skulle vara väldigt spännande att störa de 

oskrivna lagar som vi befinner oss i och förstå varför många centraliserar dessa slags möbler. 

Min inriktning är att titta på hur och var vi väljer att sitta i våra hem. Människans sociala 

behov tilsammans med kultur har ändrat det sätt vi umgås i hemmet under historiens gång. 

Vanligast numera är en central soffa där alla samlas, denna interaktion bygger på införandet 

av TV:n i vardagsrummet, vilket skapar en central möbel där alla är riktade åt samma håll. 

Men med TV:n på väg ut, så är jag nyfiken på hur efterfrågan att umgås kommer se ut. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Hur kan jag skapa en sittyta i hemmet som passar framtida normer? 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

 

○ Använda få olika material och bibehålla komfort  

○ Behöver inte kunna hela produktionsledet 

○ Underordnad kriteria: sänka kostnader i transport 

 

1.4 ANSATS 

Till en början kräver projektet en grundlig research kring hur interaktionen mellan människor 

i hemmet har sett ut i historien, alltså; Var i hemmet människor har befunnit sig, hur 

samlingsplatsen i sig har sett ut, när den började, och såklart varför. Samt en studie kring hur 

interaktionen verkar fungera idag.  

 

Under projektet kommer jag använda mig av:  

○ Journalistens frågor : Förstå min användare och min miljös historia 

○ Trendanalys : Vad är vi på väg mot, vad vill min användare. 

○ Fältstudier  : Hur köper vi dessa möbler, vart ligger fokuset? 

○ 3D-skisser  : Både 1:1 och mindre för att förstå volymen 

○ Storytelling  : Använda scenarion för att förstå användning 

○ Workbook  : Överblick på min process 
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2 RESEARCH 
 

2.1 HISTORIA – SAMLINGPLATSEN 

Social interaktion har existerat i många olika arters natur, människan är säkerligen det djuret 

som har utnyttjat denna kapacitet mest. Den sociala interaktionens påverkan på vår art är 

mycket tack vare vår kontroll över elden. Eldplatsen gav oss en centrala mittpunkt i samhället 

dit man under dagen kunde transportera livsmedel och utnyttja det nya sociala utrymmet1. 

Under natten höll man elden tänd vilket skapade ett nytt tidsutrymme, det gav oss tid efter 

dagen att reflektera, planera och utveckla vårt berättande.  

Elden rörde sig sedemera innåt från samhällets centrala mittpunkt, in till individen i form av 

ett kök. Tidiga kök i from av en eld mitt i rummet kallat: härd, vars funktion var att värma 

boningen samt lagning av livsmedel, stannade långt in på 1000-talet i Europa2. Det var också 

under detta spann av tid som man i Europa hade en stor hall som kommunal samlingsplats 

för alla som hade en funktion på gården. Denna samlingsplats kallades hall och kan ses som 

en förfarder till vårt vardagsrum.   

 

Under barocken tog sig eldstaden med skorsten in i hemmen i Europas mest sofistikerade 

länder. Eldstaden hade redan funnits sedan 1200-talet inom monarkin och adeln men 

anlände hos resten av befolkningen under sena 1600-talet3. Denna revolution i hemmet 

skapade en delning av hallen, varav ett var köket och den andra var ett rum som kan likna 

vårt nutida vardagsrum.  

 

Den påföljande stora förändringen av vardagsrummet anländer under det tidiga 1900-talet4, 

med både funktionalismen som byggde på idéerna av 1800-talets prefunktionalister så som 

Henry Hobson Richardson och den radikala Jugend5. Med Le Corbuseiur i framkanten så 

slog modernismen och funktionalismen hårt mot dåvarande traditioner och bröt ny mark 

inom rum och stil. Denna nya andan inom arkitektur och form introducerade vardagsrummet 

som hemmets hjärta med en vision av öppenhet och ljus.  

Mitt i denna nya revolution gjorde också tekniken otroliga framsteg, ett av dem var radion 

vilket påverkade stora delar av samhället och inte minst hemmet6. Hemmet formas mer i hur 

man interagerar med varann genom lyssnarcirklar, radiobjudningar7, och mycket av den 

viktiga information som man tar del av gör man genom radion och framförallt blir det en 

källa för nöje8.  

                                                 
1 Polly W. Wiessner, “Embers of society: Firelight talk among the Ju/’hoansi Bushmen” 
2 Daniel Stilwell, Architectural Review, “Fragments: The History of Architecture in 14 Fireplaces”, 

2015-01-31, [hämtad 2016-04-24]  
3 BBC, “If walls could talk: The history of the home”, The Living Room, Avsnitt 1 av 4 [hämtad 2016-04-

24] 
4 Björn Linn, “funktionalism” , Nationalencyklopedin, [hämtad 2016-05-05] 
5 Monica Boman, Britt Tunander, Örjan Wikander, ”rumsinredning”, Nationalencyklopedin [hämtad 

2016-05-05] 
6 Tekniska Museet, ”Radio i sverige”, [hämtad 2016-05-05] 
7 Tekniska Museet, ”Att leva i Sverige när radion kom”, [hämtad 2016-05-05] 
8 Nordiska Museet, ”Två Rum och Kök", [hämtad 2016-05-05] 

Radion var utanför 
samlingsplatsen 

men en del i 

interaktionen  

Eldstaden delade 
samlingsplatsen 

 

Elden var mitt i 
centrum och 

skapade en naturlig 
samlingsplats 
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Under 1950-talet var det dags för televisionens intåg i hemmet och framför allt 

vardagsrummet. Denna artefakt blir otroligt inflytelserik och skapar ett helt nytt sätt att sitta 

och interagera i vardagsrummet9. Möbler så som fåtölj och soffa riktas nu mot tv:n till 

skillnad från radion som hade varit lite mer i bakgrunden10. Med televisionen börjar också 

sofflandskapen ta mer plats i vardagsrummen, tillsammans med de låga soffborden. 

 

2.2 VARDAGSRUMMET IDAG 

Nutidens vardagsrum är fortfarande starkt färgat av 

televisionens placering i hemmet, detta kan tydligt ses 

i hur våra möbler är utfromade samt hur dem är 

placerade. Sittytorna är riktade åt samma generella 

håll, för att tillfredställa behovet av att tillsammans 

njuta av televisionen. Vi sitter inte längre i en position 

som visar på samtal utan utan som åskådare. 

Sittytorna erbjuder varken en flyttbarhet eller en 

inbjudan till interaktion utan tv, dem är lika robusta 

som väggarna och på så sätt formar en fast position i hemmet.  

 

2.3 FRAMTIDSANALYS 

Med den multifunktionella digitala åldern innanför vår tröskel så kommer också en våg med 

krav på de artefakter som inte har tecknologi i sig11. Artefakter så som möbler får krav som 

multifunktionalitet, dem ska kunna tjäna flera syften för användaren. Många flyttar till stora 

städer och bor mindre, och i symbios med detta använder vi den mindre yta vi har på våra 

egna sätt12. Mycket av detta pekar på ett nytt sätt att använda hemmet, ett mer rörligt sätt att 

använda ytor och möbler. Med den digitala åldern så kan man spekulera kring hur förvaringen 

av ting kommer att utvecklas och att mer yta kommer användas till aktiviteter samt mindre 

yta till böcker, tidningar, mm.  

Det vi kan se idag är en personifiering i de viruella miljöer, (så som appar, facebook, 

skrivbordet på din dator etc.) som vi interagerar med och detta  kommer att färga hur 

människor vill uttrycka sig genom sin omgivning13. Vi har länge haft viljan att uttrycka vem 

vi är, via val av utseende, musik och artefakter. Möblerna i framtiden kommer kunna justeras 

efter de preferenser som passa dig som person och hur du vill uttrycka ditt hem samtidigt 

som dem är massproducerade. Vardagsrummet kommer också vara mer intuitivt lätt att 

justera utan anstränging eller framförhållning tack vare dessa möbler som har fler 

användningsområden. 

                                                 
9 Monica Boman, Britt Tunander, Örjan Wikander, ”rumsinredning”, Nationalencyklopedin [hämtad 

2016-05-05] 
10 Nordiska Museet, ” Folkhemmets rum: Vardagsrummet”, Senast uppdaterad: 2013-08-26, [hämtad 

2016-05-05] 
11 IFDA, ”IFDA 2020 CRYSTAL BALL”, [hämtad 2016-05-06] 
12 Ibidmen. 
13 Fastcodesign, Mark Wilson, “Ikea: 7 Predictions For What Your Home Will Look Like In 2020”, 

[hämtad 2016-05-07] 

Fig 1.  

Tv.n riktade centrum 
av samlingsplatsen 

och ändrade 
interaktionen 

Med ett intuitivt 
sätt att justera 

hemmet kommer vi 
finna ett naturligt 

centrum av 
samlingsplatsen 
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2.4 ANVÄNDARE 

De användare som jag riktar in mig på är brett sett design- och trend-medvetna. Jag har haft 

intervjuer med människor som befinner sig i dessa kategorier vilket har gett mig bra underlag 

för det framtidsperspektiv som min produkt kommer innefatta. Under mina intervjuer har 

jag också samtalat med säljare av möbler för vardagsrummet som gett en bra feedback på 

vad människor fokuserar på samt hierarkiskt värderar. Det har inte uppstått några nya 

problem eller oanade behov, vilket känns betryggande och samtidigt lite synd. Eftersom det 

oftas från nya problem som man kan bygga en starkare grund för produkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nio-rutaren är ett system för att definera vilka sorters generella personer som man vill rikta sig mot. 
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Par nr.1  

Ålder  : 25-30.  

Bostad: 1:a ~40kvm 

Arbete : Swedbank & Arbetsförmedlingen 

Paret i fråga såg deras nuvarande bostadssituation som 

temporär och valde därefter att fokusera på att finna en 

soffa som har kapaciteten till att vara en säng. Det var 

märkbart att dem var fokuserade på funktion framför 

allt. Detta beror nog till stor del att en investering i 

möbler i en temporär bostadssituation inte är effektivt. 

 

 

 

 

Par nr.2 

Ålder : 25 – 28 

Bostad : Villa 280 kvm 

Arbete: Nyutexaminerade Ekonomer. 

Detta paret har gått från 26 kvm var, till en väldigt 

bekväm villa på 280kvm. När jag avbröt dem med mina 

frågor så var dem mitt i beslutet kring vad för fåtöljer 

dem skulle införskaffa. Problemet dem hade, var att den 

nuvarande soffan inte fungerad med varken bordet eller 

rummet. Soffan var rak och dem hade ett runt bord, så 

det upfattades som svårt att umgås naturligt. Valet var att köpa fem fåtöljer istället, eftersom 

dem ansåg att det var svårt att hitta fem identiska på sencond hand så är det bättre att köpa 

nya.  

Det återkom ofta hur viktigt det var att det skulle vara mysigt, vilket var spännande. Intervjun 

i sig var helt fantastisk eftersom jag hade framför mig: två yngre människor med fria händer 

till att forma deras hem. Så det var väldigt givande att höra vilka problem som det nya 

hemmet hade försatt dem i och hur dem ville forma sitt nya hem. 

 

 

 

 

  

Linjen illustrerar parets position i fälten 

Linjen illustrerar parets position i fälten 



  

 

6 

 

2.5 SAMMANFATTNING 

 
Hur vi interagerar tillsammans i vårt hem har alltid präglats av dåtidens framsteg. Idag ser vi 
nya stora innovationer i hur vi interagerar med omvärlden. Denna nya epok av människans 
långa sociala historia kommer sätta större krav på de artefakter som vi har i det vi kallar hem.  

Den stora förändringen i vår nutid är detta relativt nya sättet att interagera, som färgar vad 
vi värderar i de artefakter som presenteras för oss. De rummen som vi innan projicerat 
funktioner på, som kök, hall och sovrum är nu mer suddiga och människor använder ytorna 
utifrån stunden. Detta indikerar ett krav på en mer frombar vardag och ett mer formbart 
hem.  

Med rörliga skärmar där vänner, nöje, arbete och mycket mer finns ständigt i närheten, så 
sätter det krav på våra nuvarande artefakter så som fåtöljen och soffan eftersom vi inte 
interagerar med omvärlden statiskt längre. Nu när vi går från ett vardagsrum där vi haft ett 
tydligt fokus och centrering, till ett multifunktionellt frombart vardagsrum så krävs det att 
sittytor så som soffan, utformas efter de nya kraven och inte efter televisionen. 
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3 SKISSPROCESS 
 
 
 

3.1 3D SKISSER 

 

 

Det första koncepetet som behandlade min 

frågeställning utformades med meningen 

att blanda de sociologiska elementen av 

gruppbeteende och individens egna sfär. 

Denna tankeställningen som föddes i första 

skissen har hängt kvar under utvecklingen. 

I det första försöket till att skapa en sådan 

artefakt använde jag mig av en närliggande papperstallrik just för att den hade en slags 

dubbelkrökning som jag hade behövt spendera mycket tid om det hade gjorts för hand. 

Formen och funktionen som konceptet möjliggjorde, illustrerade väldigt tydligt det problem 

som jag hade framför mig. 

 

 

 

 

Utvecklingen från den första 3D skissen blev en inriktning mot mer flexibillitet eftersom 

ryggen på den första var rund så kan den bli svårplacerad. Valet av denna formen är att skapa 

känlsan av något runt omslutande utan att faktiskt ha formen för det. Det flexibla i detta 

konceptet skapas genom ett pussel så att därefter kan skapa en slags boning som kan 

användas som säng/soffa/rum.  

 

 

 

 

 

Den stora pricken är stora förändringar och distinkta val i skissprocessen. 
Den små blå prickarna illustrerar utvecklingen av ett viktigt val i skissprocessen.  
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Folding techniques for designers gav mig ett lyft i processen och med origami i bakhuvudet 

så fortsatte jag att utveckla en produkt som hade potential till flera olika sittstilar genom att 

vika den på olika sätt. Vid denna tidpunkt så kunde produkten bli en pall, en stol och en säng. 

Det gick fort att lösa de funktionella problemen, men mitt i vikandet så blev det en fråga om 

användarens lust att ändra på produkten. Denna tanke föddes för att det krävdes så många 

moment att ändra på formen för att komma åt de olika funktionerna. 

 
 
 
Jag ville helt enkelt åt en enklare form som gav användaren dessa möjligheter men utan att 
behöva ändra på produktens formuttryck. Väldigt snabbt efter det att jag valde att ta en annan 
riktning så fann jag ett enkelt sätt att få en spännande omslutande form och tillsynes bekväm 
sittyta. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2  

Den blå linjen illustrerar valet och riktningen i skissprocessen 
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Efter det funna uttrycket så forsatte jag att utveckla den med fler skisser genom skala 1:6 
tillsammans med en modellgubbe för få en känsla av hur ergonomin kommer se ut. Det 
svåraste med att utveckla fromen var att få en hög rygg utan att öka bredden av sittytan.  

Eftersom fromuttrycket är så bundet till produktens kapacitet till ihopvikning, så krävdes det 
en omfattande utforskning kring ytan. För att anlända till ett resultat med en rygg som har 
en bekväm lutning samt en tillräcklig stödjande yta utan att ta upp för mycket plats på 
bredden så tog bearbetningen av ytan en väldigt stor del av mitt projekt. 
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3.2 FULLSKALIGA MODELLER 

För att få en sann känsla av volym och plats i rummet så har jag använt mig mycket av 
fullskaliga modeller under projektets gång. Det var med den första fullskaliga skissen som jag 
insåg att jag skulle behöva göra ryggen mycket högre och på så sätt offra den dåvarande 
formen. Sittytan i sin form var just så bred som jag ville ha den. Någon avvikelse från höjden 
på ryggen skulle komma att kräva ett nytt uttryck. Ytan som används är väldigt komplicerad 
just för att den har många krav som man måste se till. Skåran definerar djupet på sittytan och 
tillsammans med bredden bestäms den maximala höjden på ryggen när den är vikt.  

Modellerna gjordes i tjockt papper för att ha stadgan till att hålla formen och i vissa fall med 
textil ovanpå för att se hur textilen beter sig på en större yta.  
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4 RESULTAT 
 

4.1 TILLVERKNING 

Själva sitsens material ska i detta fallet vara TPE-U plast (det 
finns många plaster som har de kvaliteer som krävs av denna 
produkt). Valet av TPE-U är både tack vare dess elastiska 
egenskaper samt att den kan tillverkas av upp till 90% 
förnyelsebara råvaror med samma styvhet och att den kan 
glasfiberarmeras om så behövs. Det finns också potential i att 
göra sittytan i 0.6mm rostfritt stål för utomhusbruk eller inomhus 
om så vill. På denna vikbara yta så skall det finnas en tjock textil 
som dämpar och ger komfort, valet i denna versionen av 
produkten skulle vara 10mm industriell filt. Produktens ben är 
skapta utav två identiska stålrörsprofiler som böjs för att skapa 
en stabil form. Dem monteras sedan ihop med två stålrör som 
agerar som stag, dessa har kapacitet till att vikas ihop vilket ger 
en minimal yta vid transport och förvaring i lager samt i hemmet. 
 
 

4.2 SPECIFICATIONER 

Rören till modellen böjdes utav Anderssons Mekaniska AB, som 
jag sedan svetsade ihop med de rör som jag använde som stag. 
Rören skulle i en massproducerad tillverkning skulle kosta runt 
200 SEK/st enligt Thomas  Andersson som står för produktion 
och inköp hos Anderssons Mekansika AB. Plasten som skall 
användas i produkten kostar 164 SEK/kg. 
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4.3 SLUTMODELL 

Slutmodellen blev en annan version av den som jag beskrev i tillverkning, vilket beror på att 
de olika materialen inte fanns tillgängliga för mig som privatperson samt att frakttiden var 
för lång.  

 

Jag ser den egentillverkade produkten som en möjlig version av grundkonceptet. Eftersom 
denna slutprodukten är vadderad runt om istället för att visa materialet så passar den bättre 
in på de trender som jag såg på möbelmässan i Stockholm.  
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5 SLUTSATS 
Min frågeställning under projektet har varit; Hur kan jag skapa en sittyta i hemmet som passar 

framtida normer? 

De normer som jag i projektet gör en ansats till att uppnå kan också beskrivas som t ex, ideal, 

oskriven lag eller standarder. Min research har till stor del haft uppgiften att bygga upp min 

analys av framtidens vardagsrum och hur vi kan komma att interagera i hemmet. Detta 

betydde för mig att jag skulle behöva undersöka hur vi använt dessa rum i historien, och på 

så sätt förstå hur innovationer har ändrat vårt levnadssätt. När jag designar inför framtiden 

så är det viktigt att veta min egna plats i historien och bygga mina föreställningar utifrån ett 

stort realistiskt perspektiv istället för en vision.  

 
Jag anser att slutprodukten har ett tydligt fokus på individens naturliga behov av att känna 
sig bekväm och säker, medan den samtidigt utnytjar formspråkets öppenhet till att interagera 
fritt med omgivningen. Om produkten används i flertal så kan dem tillsammans skapa ett 
utrymme och en rumslighet tack vare dess breda front och höga rygg.  

 
Sittytan som jag skapat främjar både massproduktion och individens vilja att  ha en personlig 
produkt, eftersom ytan produceras plan så kan företagen lätt aplicera valfritt tyg. Vilket 
skapar en unik möjlighet för individen att finna något som passar dennes stil. 
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6 REFLEKTION 
 
Min process för att nå det slutgilltiga påstående kring min produkts plats i framtidens hem, 
tycker jag är väl grundad. Med det breda perspektivet har jag kunnat skapat en produkt som 
är effektiv och formbar i många anseenden från produktion till användning i hemmet. Med 
detta sagt så tycker jag att det koncept och den artefakt som är resultatet av min process, är 
försvarbar och acceptabel. 
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