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Målet med detta projekt har varit att underlätta växlingen mellan arbete och vila för de 

som bor litet och arbetar i hemmet. Bakgrunden till detta är att vi idag har en stark 

bostadsbrist i Sverige och att det kommer behöva byggas fler små lägenheter. Produkter 

som är anpassade för mindre boyta kommer därför behöva tillverkas.   

Research har varit en stor del i projektet och innefattar användarundersökningar, 

compact living, bordets historia och hållbar produktion.  

Slutresultatet har blivit ett bord som passar till både arbete och återhämtning med 

möjlighet till miljöombyte och förvaring. Bordet består utav två bordskivor som 

användaren kan nyttja. Grundtanken är att användaren ska ha möjlighet att förvara sitt 

arbete utan att behöva plocka undan någonting och då fritt kunna använda den övre 

bordsskivan.  

 Min förhoppning är att bordet får en lång livslängd och fungerar för olika 

livssituationer samt att användaren knyter an till produkten. Detta utifrån en 

hållbarhetsaspekt och som motreaktion mot konsumtionens slit-och-släng beteende.  

 

Bord, compact living, arbetsmiljö, design, hållbar produktion 
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År 2050 förväntas jordens befolkning ha ökat till 9 miljarder1. Samtidigt ser man en allt 

högre urbanisering till större städer och förortskommuner2 och 4 av 10 hushåll i Sverige 

är singelhushåll3 med mindre lägenheter. Fler hushåll ska få plats på ett litet område och 

detta leder till att bostadsytan minskar. Compact livning, ett begrepp som syftar på hur 

man lever effektivt i små utrymmen, är idag ett aktuellt ämne och ett komplext problem 

där rätt design gör stor skillnad.  För de som bor litet finns det ofta bara plats för ett 

bord som då används som kombinerat mat- och arbetsbord men slutar ofta som 

avlastningsyta. Jag vill utforska hur man idag använder sina bordsytor och se hur man 

kan förbättra växlingen mellan aktiviteter för de som bor litet. 

 

Miljö och hållbar utveckling är ett personligt intresse och en viktig del inom design idag 

och därför något som också kommer undersökas i mitt projekt.  

 

Syftet med projektet är att skapa en produkt som underlättar växlingen mellan arbete 

och vila för de som bor litet och arbetar hemifrån. Målet är att göra vardagen enklare 

samt bidra till miljöombyte där boytan är begränsad.  

 

Produkten ska vara väl lämpad för målgruppen och fungera i olika livssituationer med 

en lång livslängd. Ett hållbarhetsperspektiv ska också användas genom att nyttja svensk 

produktion och förnybara material. För att få en djupare förståelse för arbetslivet inom 

design vill jag även samarbeta med ett företag.  

 

Frågeställningarna under projektet kommer att vara;  

 Hur kan jag skapa en produkt som underlättar compact living och växlingen 

mellan aktiviteter som kräver en bordsyta?  

 Hur kan jag idag skapa en miljömedveten och samtidigt prisvärd produkt?  

För att underlätta vardagen för de som bor mindre vill jag utveckla ett bord med två 

bordsytor. Användaren ska kunna växla mellan bordsytorna och använda den ena för 

förvaring. Genom denna funktion kan man stänga om sitt arbete utan att behöva städa 

undan och kan enkelt börja nästa aktivitet.  

Under projektet kommer det finnas ett perspektiv med fokus på användaren och hens 

behov och önskemål.  

 

Användarundersökningarna har genomförts genom intervjuer, enkäter och bilddagbok. 

Arbetsvanor i hemmet kommer undersökas samt och hur målgruppen använder 

bordsytor. Produkten ska anpassas efter resultatet i undersökningarna.  

                                                 
1 FN (2015), “Revised UN estimates put world population at over 9 billion by 2050”, hämtat 04/02-16 
2 Boverket (2011), ”En urbaniserad värld”, hämtat 05/02-16 
3 SCB (2014), ”Så bor och lever Sverige”, hämtat 05/02-16 
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Research kommer att göras om compact living för att förstå bostädernas utformning och 

de behov som finns. Bostadsmarknaden och framtidsanalyser kommer också att göras 

för att se det framtida behovet.  

I utvecklandet utav produkten kommer skisser för hand och i 3D att göras. 3D skisserna 

kommer att göras i CAD och för hand i kartong.  

 

I researchen om bord har jag inte gått längre bak än 1700-talet eftersom det då blivit en 

alltför omfattande undersökning. Jag har inte heller gått in mycket på djupet utan sett på 

övergripande trender, både i mina analyser om nuvarande och historiska bord.   
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Under projektet kommer företaget Källemo att fungera som externa handledare. 

Källemo:s VMD Karin Lundh kommer att vara min kontakt. Även om det inte är ett 

samarbete i den bemärkelsen kommer jag att analysera deras formspråk och ha det i 

åtanke under projektet. 

 

  ”Det ska hålla för ögats slitage” 

   Sven Lundh  

 

Ett citat av Källemo:s grundare Sven Lundh 4 som summerar företagets kärnvärden. På 

företaget arbetar man mycket med kvalitét och försöker skapa långvariga produkter 

istället för att följa flyktiga trender. En av deras starka ståndpunkter är att skapa 

produkter som är av nytta och har ett mervärde genom lång livslängd med genomtänkt 

och intressant design.  

 

 
  Figur 1. Urval utav Källemo:s sortiment  

Definitionen av compact living skiljer sig mot den om trångboddhet. Det finns ingen 

officiell definition utav compact living men termen syftar på hur man lever i små 

utrymmen5. Det handlar även om hur man kan utnyttja ytan på ett smart sätt genom att 

inreda smart och göra bostaden så funktionell som möjligt. Man ska bevara livskvalitén 

trots få kvadratmeter. Vidare kan man i artikeln från Design World läsa att compact 

living härstammar från Japan där kyosho jutaku, minihus, har funnits sedan 1200-talet. 

Begreppet ökade under 1990-talet eftersom bostadspriserna blev dyrare och mindre 

bostäder var prisvärda. 

 

Trångboddhet däremot klassas utav Boverket enligt norm 3. Normen innebär att det ska 

finnas ett eget rum för varje hushållsmedlem, kök och ett rum oräknat6. Enligt dessa 

                                                 
4 Källemo, kallemo.se, hämtat 17/02-16 
5 Design World, ”Compact living- tips & inspiration vid trångboddhet”, hämtat 12/03-16 
6 Boverket, ”Trångboddhet- skillnader kvarstår”, hämtat 12/03-16 
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definitioner är alla som bor ensamma i en etta trångbodda, oavsett storlek på bostaden. 

Lever man som sambo förväntas man dela sovrum och det reduceras till ett rum 

tillsammans. Ungdomar är den grupp som i högst utsträckning är trångbodda. Mer än 

var tredje person i åldersgruppen 16-24 år är trångbodd, vilket kan jämföras med knappt 

var tjugonde i åldersgruppen 55-64 år. Studerande är också i större utsträckning 

trångbodda än andra grupper. Detta visar vilken åldersgrupp produkter för compact 

living bör rikta sig mot, och är även målgruppen. För att skapa en lyckad produkt för de 

som bor mindre bör den vara anpassad till ungas behov.   

 

 Figur 2. Trångboddhet är vanligast bland unga  

 

Trångboddheten i Sverige har minskat kraftigt sedan den första trångboddhetsnormen 

kom på 1940-talet7. Enligt detta mått fick det vara högst två boenden per rum utan att 

räkna med köket. Norm två för trångboddhet kom 1960, där var gränsen fortfarande två 

personer per rum men med kök och vardagsrum oräknat. Norm tre skapades med syftet 

att varje barn skulle ha ett eget rum.  

 

I Sverige ligger medianåldern för att flytta hemifrån runt 20,7 år för kvinnor och 21,6 

för män. Detta är beräknat utifrån ungdomar födda i mitten utav 1980-talet. Gruppen har 

en låg inkomst och lite kapital för att köpa eget boende8. Detta visar återigen på 

åldersgruppen compact living produkter bör anpassas efter. Eftersom det är en grupp 

med lite kapital finns inte möjlighet att skaffa större bostäder.  

  

Sverige har också det högsta antalet singelhushåll i hela Europa enligt en EU-rapport 

från 2006, och Stockholm är staden med flest singelhushåll i landet9. På Kungsholmen 

är hela 73 procent utav hushållen singelhushåll och den främsta anledningen anses vara 

att där finns ett stort utbud utav mindre lägenheter. Singlar vill bo i innerstaden eftersom 

man vill kunna umgås med vänner lätt och där finns ett större utbud utav kultur och 

nöje. Men eftersom priserna är högre här får bostadsytan minskas. Mindre lägenheter 

har även ökat i pris vilket tyder på en ökad efterfrågan utav litet boende.  

 

                                                 
7 SCB, ”Trångboddheten i Sverige minskar”, hämtat 12/03-16 
8 Boverket, ”Ungdomars boende- lägesrapport 2012”¸ hämtat 12/03-16 
9 Lodin Sara, ”Här finns det flest singlar i Stockholm”, hämtat 18/03-2016 
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När boendet förändras beror detta ofta på att familjesituationen ändrar sig10. När 

familjen utökas behövs det mer utrymme och detta är ofta mer prisvärt i förorter eller på 

landet. I en undersökning som gjordes i Liverpool och Manchester under 2001 var 41 % 

respektive 39 % utav invånarna i åldern mellan 20 och 2911. Människor som bor i 

innerstaden lever ofta i mindre hushåll utan familjekonstellationer, vilket är en trend 

som även kan ses i Sverige. Mer än 70 % av de som medverkade i undersökningen 

berättade även att de var troliga att flytta inom fem år, vilket visar att compact living 

ofta är tillfälligt och stöder teorin om att man flyttar då familjen växer. De som var 

under 29 år var nästan dubbelt så troliga att svara att de skulle byta bostad inom fem år.  

 

Dessa undersökningar visar på behovet utav produkter som kan hålla för olika 

konstellationer och i olika stadier i livet. De som bor litet är oftast unga människor 

under 30 år och även dem som är mest troliga att byta bostad. Hållbarhet kan uppnås 

genom en produkts långvariga livslängd.  

 

Under det sena 1800-talet började ”bostadsfrågan” att diskuteras, ett samlingsnamn där 

befolkningens bostadssituation beskrevs12. Under sekelskiftet 1800-1900 började en 

omfattande urbanisering där boende och arbete inte längre var bundet till en plats vilket 

det varit under jordbrukssamhället. Bostaden blev då en handelsvara. Trångboddhet 

blev ett hälsoproblem och det gjordes undersökningar som visade att Sveriges 

lägenheter hade lägre standard än övriga industriländer i Europa. Utifrån detta började 

bostaden bli ett politiskt område och därefter uppkom de olika trångboddhetsnormerna.  

Compact living är ett aktuellt ämne då man idag återigen ser en ökande urbanisering till 

större städer och förortskommuner13, samtidigt som det i Sverige är en hög bostadsbrist. 

Fler bostäder behöver byggas i Sveriges städer. Det är ont om plats inom städer vilket 

leder till att mindre bostäder är fördelaktigt. I en artikel från Hyresgästföreningens 

hemsida från oktober 2015 bor åtta utav tio svenskar i en kommun med bostadsbrist14. 

Den största bristen är på mindre och billigare hyresrätter vilket gör att ungdomar har 

svårt att skaffa bostad. 154 kommuner uppgav 2012 en brist på bostäder för unga15. Den 

största bostadsbristen ser man i storstadsregioner och i högskoleorter.  

                                                 
10 Howley Peter, “Attitudes towards compact city living: Towards a greater understanding of residential 

behavior”¸ hämtat 18/03-16 
11 Ibid. 
12 Ekstam Helena, ”Om trångboddhet- hur storleken på våra bostäder blev ett välfärdsproblem”, hämtat 

12/03-16 
13 Boverket, ”En urbaniserad värld”,  
14 Hyresgästföreningen, ”Bostadsbristen fortsätter att breda ut sig”, hämtat 28/02-16 
15 Ibid. 
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Idag kan man i en jämförelse med andra nordiska länder se att Sverige haft lägst 

bostadsinvestering mellan 1995-2014. Man ser dock en ökning utav investeringarna på 

den svenska bostadsmarknaden till skillnad från många andra länder.  

 

 
Figur 3. Bostadsinvesteringar, andel av BNP i procent  
Figur 4. Antal färdigställda bostäder, tusental per år  

 

Under 1990 sjönk bostadsbyggandet kraftigt i Sverige eftersom efterfrågan minskade då 

byggkostnaden ökade och en ekonomisk kris uppkom. Efter finanskrisen 2008 

minskade byggandet igen, efter att i flera år ökat stegvis. Eftersom Sverige haft ett 

långvarigt lågt bostadsbygge och en hög befolkningstillväxt har det lett till en allt större 

bostadsbrist. Andelen kommuner som uppger sig ha balans är kommuner med färre än 

75 000 invånare och vilka saknar högskola. 91 % utav kommunerna bedömer att det 

finns behov utav nyproduktion under de nästkommande åren, och de som inte uppger 

det har en negativ befolkningsutveckling.  

 

Sedan 2010 har man dock återigen sett en ökande trend på bostadsmarknaden16. Men 

med ökad invandring på en redan befintlig bostadsbrist syns idag en ännu större brist på 

bostäder. Många vill se ändringar i bostadspolitiken för att förenkla byggande och göra 

det mer lönsamt att satsa på hyreslägenheter.  

 

Bostadsmarknaden i Sverige är idag något osäker. Det senaste året har boendepriserna 

gått upp med 15 % vilket är en trend som inte kan fortsätta17. Flera internationella 

organisationer har varnat för utvecklingen på Sveriges bostadsmarknad. Även 

konjunkturinstitutet varnar för en bostadsbubbla, för första gången någonsin, när 

bostadspriserna i Sverige fördubblas på tio år. Konjunkturinstitutets generaldirektör 

Mats Dillén säger att det finns en betydande risk för att priserna är på en ohållbar nivå 

eftersom uppgången har fortsatt så länge. Man behöver försöka bromsa utvecklingen för 

att inte ett abrupt prisfall ska hända. Man hoppas även här på ändrade byggregler som 

förenklar byggandet utav mindre bostäder. Eftersom bostadsmarknaden är osäker kan 

det vara fördelaktigt att hyra istället för att köpa en bostadsrätt, vilket även det ger 

möjlighet för ökat byggande utav mindre hyreslägenheter.  

 

Eftersom bostadsbristen är så omfattande finns det flera intressanta projekt där man 

undersökt effektiviteten och hur man kan använda ytan i mindre bostäder, för att få plats 

                                                 
16 SCB, ”Bostadsbyggandet ökar kraftigt”, hämtat 18/03-2016 
17 SVT nyheter, ”Ny varning: Sverige kan vara på väg mot en bostadsbubbla”¸ hämtat 18/03-16 
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mer fler lägenheter i ett hus. Tengbom och AF Bostäder har ett projekt kallat ”10 smarta 

kvadrat” som är ett koncept för framtidens studentbostäder18. Man har här fått godkänt 

avsteg från Boverkets gällande regler om minst 25 kvm just för att kunna genomföra 

experimentet. Studentbostaden är miljövänlig, har en effektiv boyta och är flyttbar. 

Bostäderna har utformats tillsammans med studenter och de som bor där idag är nöjda. 

Bostäderna består utav ett mindre kök, ett bord, sov loft, badrum och ett krypin med 

ytterligare ett bord och en liten soffhörna, allt på 10 kvm. Detta bevisar att man kan bo 

bekvämt på en liten yta om denna är väldesignad. Det får en också att ifrågasätta 

gällande byggregler om minst 25 kvm. När bostadsbristen är så pass hög som den är kan 

det vara rimligt att minska denna siffra.   

 

Ett annat intressant projekt är HSB Living lab. Living Lab är ett pågående projekt 

begränsat till tio år med bostäder för studenter och forskare. Det består utav flyttbara 

moduler där varje boende har ett privat rum men delar andra ytor så som kök och 

tvättstuga med andra. Där finns också flera samlingsplatser och det pågår ständigt 

forskning genom att observera de boendes livsmönster och vanor. Man beskriver 

storleken på lägenheterna i kubik istället för kvadrat meter, vilket är ett nytt sätt att 

beskriva funktionen på. Lägenheterna har måtten 3.6 x 3.6 x 3.6 m och utnyttjar höjden 

effektivt.  

 

”Här kommer 30-35 studenter och gästforskare i alla åldrar och nationaliteter att bo 

samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala 

samband sker, dygnet runt19.”  

 Tengboms egen beskrivning utav HSB Living Lab  

 

Forskningen innefattar bl. a. värme, energiförbrukning, hur mycket koldioxid som andas 

ut och hur många gånger kylskåpsdörren öppnas20. Inflyttning på HSB Living Lab sker 

våren 2016.  

 

Att experiment så som dessa genomförs och får godkänt från Boverket visar på att det 

finns ett behov utav mindre boenden och innovationer samt forskning inom området. 

När resultaten analyseras kan man få en djupare förståelse för boendes behov och vilken 

yta som krävs för en bekväm vardag.  

För att undersöka användarens behov har bl. a. tre intervjuer genomförts. Intervjuerna 

genomfördes via mejl och telefonsamtal (bilaga 1). Resultatet från intervjuerna var 

mångtydiga men några slutsatser kunde tas. En utav personerna förde dessutom en 

kortfattad bilddagbok under en dag för att ge insikt i hur hennes vardagliga användning 

utav bord går till (bilaga 2).   

 

Problem som uppkom i intervjuerna var plats när man arbetar och frustration i att bara 

ha ett bord som ska användas för både mat och arbete. En utav intervjupersonerna 

upplever inget behov utav ett skrivbord utan arbetar på sängen med en datorkudde. Hon 

tycker inte om att sitta med huvudet mot väggen utan vill ha uppsyn över rummet och 

tycker därför inte om klassiska skrivbord. Hon hade även önskat mer rymd i lägenheten 

                                                 
18 Tengbom, ”10 smarta kvadrat”, 2013, hämtat 18/03-2016 
19 Tengbom, ”HSB living Lab”, hämtat 18/03-2016 
20 HSB, ”HSB living Lab”, 2016-02-26, hämtat 18/03-2016 
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och olika platser för olika aktiviteter. Övriga intervjupersoner upplevde problem med 

ytan. Man behöver mycket plats och önskar att det fanns utrymme för ett skrivbord.  

 

En enkät genomfördes också för att få en inblick utav en större bredd användare (bilaga 

3). 41 personer svarade på enkäten vilket ger ett relativt bra resultat. Enkäten gjordes via 

Typeform.com och publicerades den 10 februari 2016.  

 

De flesta som svarat på enkäten är studenter vilket också är målgruppen i projektet. Av 

de som bor under 50 kvm är alla under 25 år gamla. Utav intervjupersonerna använde 

samtliga pennor, papper och böcker när de arbetade. Det vanligaste var att man använde 

datorn. Av de som svarade i enkäten används det mest dator och anteckningsblock, och 

hälften behöver även böcker. Utifrån resultaten är en bordsyta mellan 70-100 cm är det 

som minst kan anses rimligt.  

 

Problemen som flest upplevde när man arbetar hemma är fokus, man blir lätt distraherad 

och har svårt att koncentrera sig. Andra problem verkar vara att sitta i samma miljö vid 

både arbete och vila. Men en utav anledningarna till att människor arbetar hemma är att 

det är en lugnare miljö, antagligen för att där är mindre människor. Begränsade ytor är 

också ett problem, och de flesta vill ha mer yta i hemmet. Problem kan också uppstå när 

samma bord används vid olika aktiviteter och behöver städas mellan gångerna.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kundsegmentering med den utvalda målgruppen inringad. Ord beskrivande 

intresse, boendesituationer samt möjliga bilar finns med för en djupare förståelse utav 

grupperna.  

 

Målgruppen för projektet är unga mellan 20-27 år gamla. Det är inom denna 

åldersgrupp flest studerande och trångbodda finns och projektet riktas därför åt dem. 

Niorutaren är en kundsegmenteringsmodell Erik Mohlin undervisat om. Människor kan 

enligt den delas in i olika grupper med varierande intressen, ekonomi och 

familjekonstellationer. De grupper som mitt projekt kommer att fokusera på är främst 

”ung” och ”trend”. De unga p. g. a. utgångspunkten med compact living och trend 

gruppen då Källemo finns i åtanke och ett av målen är att skapa en väldesignad och 
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modern möbel. Eftersom en miljöaspekt ska finnas i projektet inkluderas även ”eco”.  

”Svensk” finns med då produkten ska fungera för olika livssituationer samt att det är en 

köpstark grupp. ”Design” finns i åtanke utav samma anledning som ”trend”.  

 

Användarundersökningarna och kundsegmenteringen gav en större förståelse för 

målgruppen och dess behov. Resultatet är något spretigt men vissa slutsatser kunde tas.  

Eftersom fokus i projektet ligger på svensk produktion är målet att produkten ska 

genomsyras av ett skandinaviskt uttryck. Trendanalysen är därför till stor del baserad på 

årets möbelmässa i Stockholm vilken jag besökte den 12:e februari 2016.  

 

Färgerna som genomsyrade möbelmässan var bland annat årets färger, Rose Quartz och 

Serenity. Grönt var också vanligt och detta kan även kopplas till naturen och fokus på 

hållbar utveckling och miljö. I övrigt var mässan väldigt ljus, vitt var en vanlig färg och 

det skandinaviska ljusa träet var extremt förekommande.  

 

En koppling till art noveu är tydlig med mycket organiska och böjda former, bågen i art 

deco form är vanlig. Även cirklar med tangerande linjer syntes mycket. Som vanligt är 

formerna väldigt enkla och rena med enklare grundformer. Nätthet i vikt och uttryck var 

stort, vilket dels kan uppmärksammas hos årets stol ”Madonna” designad av David 

Ericsson, utsedd av Elle Decoration21. 50- och 80- tal börjar bli en allt större trend och 

slow design syns där man lyfter fram klassiker och inte skapar lika mycket nytt. Inom 

mode kan man också se en trend emot 90-talet, och detta speglar sig även svagt inom 

design22.  

 

Det absolut vanligaste materialet var trä, följt utav läder och färgade stålrör23.  

      

 
Figur 6. Bilder från Stockholm Furniture Fair 2016 

 

                                                 
21 Elle decoration, ”Årets bästa design- här är alla vinnare”, hämtat 26/02-16 
22 Chic, “CHIC listar vårens hetaste trender 2016”, hämtat 29/02-16 
23 Trendenser, ”Veckans söndagssummering v 6- Stockholm Furniture Fair 2016”, hämtat 26/02-16 
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För att vidare få förståelse för framtidens trender och boende har IKEAs Marcus 

Engman gjort en framtidsanalys fram till 202024 som kan analyseras. Eftersom våra 

boenden blir allt mindre diskuterar Engman att inredningen kommer bli mer rörlig. 

Möblerna kommer också att ha flera funktioner och Engman nämner också bordet som 

en allt mer rörlig och viktig pjäs.  

 

“And Engman expects the trend to continue, predicting that the table—not the sofa—

will soon become the most important piece of furniture in most people's homes: a 

multi-use piece of furniture you can work, eat, play, and socialize around”.  
 Citat från artikeln som belyser bordets betydelse för det framtida hemmet 
 

Vidare resonerar Engman att möblerna vi har kommer att bli mer mångfunktionella 

eftersom ytan i våra boenden blir mindre. Vi kommer inte ha lika mycket saker, dels  

p. g. a. teknologin men även då vi har mindre plats. De saker vi väl har kommer vi dock 

vilja visa upp, resonerar han. Att göra sina möbler personliga är också en utmaning, 

främst för massproduktion. Att man rör platta skärmar så mycket tror han kommer leda 

till mer variation i tyger med större taktila möjligheter. 

 

Analysera framtidens boende har även den amerikanska organisationen IFDA 

(International Furnishings and Design Assn.) gjort25. Rapporten är baserad på en enkät 

gjord av organisationens nästan 2000 internationella medlemmar i olika delar utav 

design yrket. Undersökningen riktar sig mot USA men liknande slutsatser kan dras om 

Sverige eftersom trenderna syns även globalt. De tror på mindre bostäder och färre rum, 

och rum som fyller flera funktioner och inte är lika indelade. En annan tes är att 

rummen kommer bli mindre formella med utrymme och plats för fler. Här tror man 

också på mångfunktionalitet i rummen då det antagligen kommer bli färre indelade rum. 

Möblerna kommer även de bli mångfunktionella och fokus kommer ligga på ergonomi. 

Modulära, flyttbara och mindre möbler tror många på. Man tror även att många kommer 

arbeta hemifrån och att hemkontoret kommer bli vanligare.  

 

Båda dessa analyser stödjer utgångspunkten och relevansen i projektet. Att möbler blir 

mer mångfunktionella och att bordet tros fortsätta vara en betydelsefull möbel är 

positivt.  

 

Användningen utav bordet har förändrats mycket genom tiderna. Till att börja med var 

de flesta möblerna tidigare väggfasta26. I bondefamiljer bodde hela familjen samt pigor 

och drängar i samma rum under de kalla vintermånaderna. Trängseln bidrog till att man 

tog tillvara på varje utrymme och inredningen följde en speciell plan.  

                                                 
24 Fast co design, ”IKEA: 7 predictions for what your home will look like in 2020”¸ hämtat 29/02-16 
25 IFDA, ”IFDA 2020 Chrystal Ball”, hämtat 29/02-16 
26 Fredlund Jane, ”Allmoge möbler- från hela Sverige”¸ Ica bokförlag 2003 
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Figur 7. Klassisk inredning med väggfast möblemang   

 

Under 1700-talets slut börjar den väggfasta inredningen ändras. Under denna period 

började sängplatserna flytta till enskilda rum. Detta tack vara uppfinnandet utav 

kakelugnen som underlättade uppvärmning utav hemmen och möjliggjorde nya slags 

inredningar.  

 

Användningen utav köksbordet har också förändrats. Tidigare var det vanligt att 

männen åt vid storbordet, det bord som användes vid fest, medan kvinnorna åt vid 

köksbordet så att man samtidigt kunde passa maten och servera männen27. Var 

kvinnorna vid storbordet stod man ofta upp och åt. Samlingen kring matbordet var inte 

vanlig tidigare utan var något som förknippades med högre klasser där alla var fria att 

sitta ner och äta. 

 

Stilelement på bord har förändrats väldigt mycket sedan 1700-talet, då senbarocken kom 

och den franska lyxen gick tillbaka för en mer kärvare inredning med måttfull dekor28. 

Det var under den här perioden som skrivborden introducerades och det var då vanligt 

med mörka träslag och bordsben i S-kurva. Vidare blev fällbordet en nyhet under senare 

1700-tal med rokokon. Under den gustavianska tiden använde man sig även utav 

hopfällda slagbord som placerades vid väggen och enbart användes vid 

middagsbjudningar. Det var även vanligt att ha slagbord framme som kunde ställas 

undan vid dans.  

                                                 
27 Fredlund Jane, ”Allmoge möbler- från hela Sverige”¸ Ica bokförlag 2003 
28 Fredlund Jane, ”Gamla möbler, möbelstilar och inredning i Sverige 1700-1950”¸ Ica bokförlag 1995 
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Figur 8. Gustavianskt möblemang med slagbord vid fönstret (till höger i bilden) 

 

Chiffonjén var en annan möbel som kompletterade skrivbordet och började användas 

under den tidigare hälften utav 1800-talet under empiren29. Stilen var då inspirerad från 

antikens Rom och förgyllda bronsbeslag samt marmor var väldigt vanligt. Slagbord var 

allmänna även under 1800-talet och det var även under denna period man började 

möblera med bord i mitten utav rummet. 

 
 Figur 9. Chiffonjé från 1890-talet  

 

Under 1900-talet kan man se jugend, där man tar inspiration från naturen och man 

börjar även använda sig utav hela sammanhållna möblemang30. Man börjar också tänka 

mer på ljus och luft med hygien och hälsa i fokus. Sedan under nyklassicismen läggs 

fokus på hantverk, därefter kommer funkis perioden där funktionen bestämmer 

formgivning och dekoren är borta, och senare under efterkrigstiden börjar den strikta 

funkisen mjukas upp.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Fredlund Jane, ”Gamla möbler, möbelstilar och inredning i Sverige 1700-1950”¸ Ica bokförlag 1995 
30 Ibid.  



  
 

- 13 - 

 

Figur 10. Fr. v; skrivbord i barock, målat fällbord och slagbord 

Skrivbordet har förändrats mycket från den tidiga modellen som till störst del bestod 

utav lådor, med en väldigt liten plats för benen31. Till en början var skrivbordet en status 

möbel. Det var en arbetsplats för männen, medan det fanns mindre varianter för 

kvinnor. Det var främst sy och spel bord som kvinnor hade, vilka var nättare och hade 

plats för sytillbehör och liknande föremål. Under 1800-talet ersattes skrivbordet utav 

chiffonjén. Det sågs fortfarande som en status symbol under slutet utav 1800-talet och 

skrivborden blev väldigt dekorerade med mindre fokus på funktion. Det fanns även 

fällbord som var målade och vid hopvikning användes som dekoration.  

Stilen idag är fortfarande modern med minimal dekor, speciellt inom skandinavisk 

design. Vanligast idag att man har olika bord för olika aktiviteter, vilket även 

enkätundersökningen visar. Är man en familj är det vanligast att barnen har varsitt eget 

skrivbord. Köket och matbordet ses idag som hemmets samlingsplats och det börjar bli 

vanligare med en öppen planlösning.  

 

För de som bor smått är det vanligast att ha 1-2 bord. Ofta är det ett bord som fungerar 

som kombinerat mat och skrivbord. Utav de hem som undersökts är alla bord fasta och 

har vanligtvis plats för tre personer. De bord som används varierar i höjd och man 

använder bl. a. soffbord, matbord och högre barbord som kombinerad matplats och 

arbetsyta.  

 

Många compact living lösningar utav bord som finns idag kan fällas upp mot väggen, 

för att ta upp minimal plats när de inte används. Flera blir en tavla eller spegel när de är 

hopfällda, likt fällborden som fanns förr. 

                                                 
31 Fredlund Jane, ”Allmoge möbler- från hela Sverige”¸ Ica bokförlag 2003 
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 Figur 11. Inspiration board med compact living lösningar 

 

Här har jag samlat en del bilder med en funktion som jag tycker om och har inspirerats 

utav. Compact living lösningar med bord innebär ofta bord som är helt hopfällbara och 

som kan ställas undan eller kommer upp på väggen. Annars är en vanlig lösning att man 

kombinerar det med en annan möbel, så som sängen, eller förvarar bordet under en 

våningssäng.  

 

 
Figur 12. Fr. v; Iselin Lindmark Dublands bord BIRK, Jun Furakawas bord Tray+ 

 

Iselin Lindmarks bord är ett bord med ett väl genomarbetat formspråk. Det är väldigt 

vänligt och runt. Funktionen med förvaring är löst på ett enkelt och självklart vis, och 

det är också tydligt i designen hur bordet fungerar. Den starka färgen gör att man 

uppmärksammar funktionen och skapar även en nyfikenhet. Bordet är smart och vackert 

utformat och en produkt jag finner inspirerande.  

 

Ytterligare ett bord där förvaringen lösts på ett väldigt smart och självförklarande sätt är 

Jun Furakawas Tray+. Jag tycker även om hur man drar ut bordet för att komma åt den 

undre delen. Bordet görs större och mindre på ett smidigt sätt. Båda dessa bord 

påminner en del om spel och sy borden man hade förr, soffbord som är mindre med 

hobby förvaring.  

 

Bord är idag en självklar möbel som finns i alla hem. Ofta har man specifika bord för 

olika användningsområden, så som matbord, skrivbord och soffbord. När man bor litet 
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tas denna möjlighet bort och indelningen utav rummen existerar inte på samma sätt. Det 

blir då viktigt med design och extra funktioner.  

Hållbar utveckling är en term som idag används flitigt. Det är därför svårt att definiera 

precis vad det innebär. Enligt NE är dock hållbar utveckling; 

 

”… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 32.  

 

Det appliceras alltså inom design då man har en medvetenhet i material och produktion 

och inte äventyrar klimatet. Ett sätt att arbeta emot en hållbar produktion är att använda 

förnybara material. Förnybara material är naturliga resurser som kontinuerligt fylls på, 

som exempelvis trä33. Dessa material äventyrar inte kommande generationers resurser 

under förutsättning att de används på rätt sätt.  

 

För att lära om hållbar utveckling och hur företag kan arbeta med detta kan Norrgavel 

undersökas. Norrgavel var det första företag att få miljömärket Svanen på en produkt, 

och idag är samtliga av deras möbler Svanenmärkta34. Man har länge arbetat mot höga 

miljömål och har haft förnybara material sedan starten, utav miljöskäl och den upplevda 

känslan hos produkterna. Man efterfrågar också svenskt virke i första hand och vill ha 

material så närproducerat som möjligt. De träslag som brukar vara svenska är björk och 

bok. Ek importerar man ofta från Polen eller Balkan. De ytbehandlingar som man 

använder är olja, såpa och äggoljetempera vanligt. Vissa produkter lämnas även 

obehandlade.  

 

Norrgavels värdegrunder är humanistiska, ekologiska och existentiella. Man tar 

inspiration från wabi-sabi, allmoge och Shaker. Wabi-sabi är en japansk estetik där man 

använder skönheten i det bristfälliga, tillfälliga och ofullständiga. Inom wabi-sabi finns 

mycket som är naturligt, oregelbundet och enkelt35.  

 

Hållbar utveckling uppnås alltså till stor del genom närliggande produktion och 

medvetna materialval. Men i åtanke ska även kvalitet och produkternas livslängd finnas, 

vilket Norrgavel också arbetar med. Men den största boven inom hållbar utveckling är 

produkter som skapas utan att fylla ett syfte, vilket diskuterades med Karin Lundh under 

ett utav våra möten. Det som skapas utan åtanke eller behov har gjorts i onödan utan 

eftertanke. Sammanfattningsvis är alltså en hållbar produkt ett ting som fyller en 

funktion med noggrann design och medvetna produktionsval. 

 

Compact living är idag ett väldigt aktuellt ämne som tros växa i framtiden med en 

fortsatt urbanisering och brist på bostadsmarknaden. För att lösa bostadsbristen i våra 

svenska städer bör det satsas på mindre boenden och hyresrätter, vilket även är hållbart 

med tanke på dagens bostadspriser. Innovationer inom compact living sker konstant och 

det är ett områden i ständig utveckling. Detta ställer krav på produktdesign och hur man 

skapar möbler. I framtiden tros både möblerna och rummen vara mer mångfunktionella 

                                                 
32 NE, ”Hållbar utveckling”, hämtat 22/04-16 
33 Skogsaktuellt, ”Dålig kunskap om förnybart material”, hämtat 22/04-16 
34 Norrgavel, ”Norrgavels historia”, hämtat 12/03-16 
35 Miljönytta, ”Möbler med omsorg om funktion, formskönhet och miljö”, hämtat 12/03-16 
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samt anpassningsbara för olika aktiviteter eftersom bostadsytan krymper. Genom 

flertalet undersökningar och experiment med bostadsyta har det bevisats att mindre 

boenden kan vara trivsamma, om de är utformade på rätt sätt.  

 

Bordets utvecklig har sedan 1700-talet varit stor. Idag är det husets kärna och 

samlingsplats, från att tidigare fyllt ett mer funktionellt behov. Bordet anses i diverse 

framtidsanalyser fortsätta med funktionen det har idag. Det tros även av vissa bli en 

ännu starkare och mångfunktionell möbel i framtiden.   

 

Enligt de undersökningar som gjorts kan man konstatera att problem när man bor litet 

kan vara miljöombyte och fokus. Att skapa olika områden för olika aktiviteter samt att 

kunna ändra sin miljö blir viktig för de med liten bostadsyta.  

 

Slutligen kan hållbar utveckling nås på flera sätt. En utav faktorerna är att skapa 

produkter med lång livstid. De flesta som bor litet idag uppger att de inom en snar 

framtid kommer flytta till ett boende med en större yta, vilket skapar ett behov utav 

produkter som passar i flera boendesituationer. Hållbar utveckling uppnås även genom 

medveten produktion och materialval.  
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Jag började att utveckla min produkt efter den research som jag gjort. Jag ville skapa ett 

bord som verkligen underlättar för de som bor litet, vilket även kommer att bli aktuellt i 

framtiden. I början av mitt projekt ägnade jag mig mycket åt brainstorming och försökte 

specificera mitt scenario. Jag skissade här med fokus på kvantitet och försökte komma 

på så många möjliga lösningar som möjligt.  

 

Scenariot som jag arbetat utifrån är en person som endast har ett bord i sin lilla lägenhet. 

Personen sitter vid bordet och arbetar och blir efter ett tag hungrig. Personen börjar då 

laga mat och sedan när maten är färdig finns det ingen plats att sitta eftersom arbetet 

fortfarande ligger på bordet. Personen behöver då plocka undan arbetet innan hen kan 

börja äta. Det är detta scenario jag har utgått ifrån och skissat efter.  

 

Mitt grundkoncept handlar om ett bord som möjliggör en enklare växling mellan arbete 

och vardag samt förvaring. Bordet har två bordsskivor som användaren enkelt ska 

kunna alternera mellan. Man ska kunna stänga ner arbetsbordsskivan utan att behöva 

plocka undan sina saker helt. Ett utav problemen som människor i min research hade 

var att kunna fokusera och att man inte ville arbeta och ha sin fritid i samma miljö. På 

ett sätt arbetar mitt bord med detta då man stänger ner sitt arbete och då förhoppningsvis 

kan släppa det i tankarna. Jag tänker att när den övre skivan tas bort åker den dolda, 

undre arbetsskivan upp, så att man hela tiden arbetar på samma höjd.  

 
 Figur 13. Det valda konceptet med två bordsskivor, första skisserna 
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 Figur 14. ITK- Inspiration board 

 

ITK har använts för att visualisera formspråket och känslan jag vill ha i min produkt. 

Jag har även gjort en ITK med aktuella bord och compact living lösningar, se figur 11.  

Jag vill ha en naturinspiration och att känslan hos min produkt ska vara rå, lugn och 

enkel. Jag ska även försöka uppnå ett formspråk som är ett möte mellan organiska och 

raka former. Min inspiration board ska visa på den enkla och harmoniska samt 

självklara känslan jag vill att mitt bord ska ha.  

Jag skissade och brainstormade väldigt mycket på olika funktioner utav bordets 

öppnande. Hur detta skulle ske har varit den största utmaningen under projektet. Efter 

många skisser och mycket eftertanke presenterade jag dessa fyra möjliga lösningar.  

 
Figur 15. Fyra olika koncept för öppningen utav bordet. Fr. v; hyllor/bord, en vridbar 

bordsskiva, öppning likt skolbänk samt en skjutbar bordsskiva 
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Jag reste även till Värnamo för att diskutera med Karin Lundh som fungerar som extern 

handledare i mitt projekt. Karin gav mycket bra respons och pratade mycket om den 

vridbara öppningen. Jag valde dock att gå vidare med en annan lösning, eftersom själva 

vridmomentet kräver väldigt mycket plats och min produkt är ämnad för compact 

living.  

 

Till slut gick jag vidare med den skjutbara bordsskivan. Tanken var att denna skulle 

fungera likt en jalusi som kan dras fram och tillbaka, vilket gör att man enkelt får 

möjlighet att komma åt den undre bordsskivan som döljs under en ram. Positivt med 

denna lösning är att det för bord är en relativt outforskad teknik. Det är även en väldigt 

enkel öppning och tar inte upp någon extra plats då det öppnas. Efter att ha arbetat med 

detta koncept i en vecka insåg jag dock att det inte var genomförbart. Jag behövde hjälp 

för att veta om en sådan struktur kunde klara av tyngden som krävs och fick tyvärr inte 

kontakt med någon kunnig inom området. En sådan konstruktion kommer antagligen 

även att bli väldigt dyr vilket inte lämpar sig för min målgrupp.  

 
 Figur 16. Skiss på jalusi lösningen  

 

Istället valde jag att gå vidare med modellen som är något likt en skolbänk med en 

enklare öppning. Jag valde detta eftersom det är en mycket enklare konstruktion som jag 

vet kommer fungera. Denna lösning kommer också kunna göras till ett dubbel bord 

genom att skivan fälls över helt.  
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Figur 17. Öppningen utav bordet och hur det sedan fälls ner 

 

Öppningen utav bordet kommer ske genom att man lyfter upp den övre delen, och sedan 

kan man välja mellan att skjuta ner det längst med sidan eller att fälla över det och på så 

sätt möjliggöra för dubbel bordet. Den här lösningen tar inte upp mer plats än bordet 

själv vid bytet och är på så sätt väldigt platseffektiv. Här har jag även valt att ha en fast 

del på bordet där saker alltid kan förvaras, så som salt, blommor och andra tillbehör 

man kan vilja ha framme på sitt bord.  

 

 
 
 Figur 18. Bordets tänkta funktioner. Matbord, arbetsbord och dubbelbord.  

 

När jag var i Värnamo diskuterade jag och Karin även det estetiska uttrycket. Jag hade 

gjort skisser på en struktur på bordsytan. Eftersom det egentliga problemet i mitt 

scenario är att man förvarar saker på bordsytan skissade jag upp ett förslag med en 

oregelbunden yta som omöjliggör förvaring. Denna skulle vara naturinspirerande och 

påminna om ett landskap. Det möjliggör även arbetet med miljöombyte, eftersom 
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uttrycket skiljer sig från den mer strikta ovansidan. Detta kan ses på de högra bilderna i 

figur 18. För att funktionen ändå ska finnas var det tänkt att vara genomskinligt plast 

eller glas på ovansidan utav landskapet, så att man trots allt kan förvara saker där på. 

 
 Figur 19. Funktionsskiss  

 

Efter mitt arbete med funktionen kom jag fram till ett bord med en skena och en 

vridpunkt samt stöd. Stöden möjliggör mellanrummet mellan bordsskivorna och skapar 

stabilitet. Skenen åker längst med benen och har ett stag viket gör att bordet i arbetsläge 

blir stabilt utan att välta. I min undersökning använde jag mig främst utav 

pappersmodeller för att förstå funktionen helt.  

 

För att undersöka vilket mellanrum som krävdes mellan bordsskivorna gjorde jag 

pappersramar i olika storlekar. Enligt enkäten behöver de flesta dator, anteckningsblock 

och böcker när de arbetar. Jag placerade då dessa föremål i ramarna med 30, 35 och 40 

mm höjd. Jag kom där fram till att en höjd på 40 mm var bäst då allt fick plats med en 

liten marginal.  

 

När jag utvecklade bordet vidare framkom det flera problem. Bland annat ett behov utav 

extra ben när det används som dubbel bord. Eftersom bordsskivan som fälls ut är 120 

cm räcker det inte med stöd skenor. Jag skissade på ben som fungerar likt ett gammalt 

slagbord där de extra benen fälls ut. Detta hade även gjort att benen i viloläge hade 

blivit ännu större både extraben och skenan.  

 

När jag skissade på de utfällbara benen märkte jag tidigt att det var fördelaktigt om de 

stod horisontellt och parallellt med det övriga bordet. Detta gav ett bättre helhetsintryck 

och fick bordet att bli mer stabilt. Problem med de extra benen var svårigheter att få de 

placerade på fördelaktiga ställen, utan att vara i vägen för potentiella gästers ben.  
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Figur 20. Pappersmodeller på utfällbara ben 

 

I det här stadiet utav projektet hade jag många problem och bordet blev allt mer 

komplext. Eftersom fler rörliga delar blev involverade hade även priset höjts betydligt.  

 

Efter en delredovsning kom det upp ett förslag på att dela den övre skivan i två. Man 

behöver då inte extra ben, det blir enklare att fälla upp den och det behöver endast 

stöttas med stag. När bordsskivan var enkel och lång hade även höjden till taket blivit 

ett problem vid uppfällningen. Detta förslag hade så många fördelar att jag började 

utveckla det istället. Här valde jag även att gå ifrån den fasta delen jag haft tidigare. 

Eftersom man kan lämna ena skivan och arbeta på den andra finns det inte längre ett 

lika stort behov. Den fasta delen hade även blivit ett störmoment då bordet används som 

dubbelbord. En annan fördel är att de nedfällda bordsskivorna helt får plats på 

kortsidorna, under den undre bordsskivan. Detta gör att bordsskivan inte sticker upp på 

kortsidan och skymmer sikten ut.   

 

Jag gick vidare och utvecklade detta med de funktioner jag kommit fram till i min 

tidigare utforskning. Stöden var här ett stort problem. För att bordet ska kunna ha ett 

hålrum på 40 mm krävs det något som stöttar den övre skivan. Sitter denna funktion i 

benen eller i bordets undre kant kommer det att bli ett störningsmoment då det använts 

som dubbelbord. Jag skissade på flera olika lösningar då stöd satt i den övre 

bordskanten och sedan fälldes ner, men det innebar väldigt många moment och kändes 

inte rätt. Jag hade även svårigheter med skenan och hur denna skulle placeras. Eftersom 

den skulle vara på benen fanns det problem med deras tjocklek samt att det påverkar 

uttrycket väldigt mycket.  

Lösningen på alla dessa problem blev att fästa skenan i de övre bordsskivorna istället 

för benen. Detta gjorde att skenan blev dold, möjliggjorde en större frihet i skapandet 

utav benen och ändrade bordets rörelse. Det leder till att bordet inte fälls över som i 

tidigare skisser, utan dras utåt när det är dubbelt. Eftersom den övre delen utav bordet 

numera alltid är överst kan den ha en fast kant utan att detta är i vägen på ovansidan vid 

dubbelbordet.  
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Figur 21. Illustration utav den slutgiltiga funktionen med skenan och fästet i grönt  

 

Denna nya funktion löste många utav mina problem och jag valde därför den som 

slutgiltig funktion.  

 

Efter att ha fastställt alla funktioner gick jag vidare till formgivningen och detaljarbetet. 

Jag använde mig då utav SolidWorks och gjorde de olika skisserna där, för att få en 

tydlig och riktig bild utav formerna. Först började jag utveckla benen. Tidigare var de 

tvungna att vara raka och följa formerna från den övre bordsskivan. Men eftersom 

skenan inte längre fäster i dem är de numera inte bundna i formen.  

 
Figur 22. Skisser på ben, urval 

 

Jag experimenterade mycket med olika former på benen, från koniska till raka. När 

benen var vinklade och inte följde formen på det övriga bordet blev uttrycket inte 

lyckat. Enligt min åsikt såg detta enbart ut som en låda på ben utan någon 

sammanhållning. Därav valde jag till slut att arbeta vidare med de raka benen. Detta gav 

bordet en starkare helhet och gjorde att bordsskivorna kändes mindre kompakta.  

Jag fick mycket inspiration till benen efter en resa till design mässan i Milano. Ett bord 

som jag speciellt fastnade för var ”25” skapat av Desalto.  
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Figur 23. Bordet ”25” utav Desalto 

 

Jag tycker att bordet stämmer väl överens med min inspiration board. Det ser väldigt 

elegant ut med en kontant tjocklek på 25 mm. Man kan inte se några fästen mellan 

benen och bordsskivan- något som var återkommande under mässan. Benen skruvas 

istället på utav användaren, vilket möjliggör för platta paket och enklare transport. Jag 

har tagit inspiration från detta och kommer använda mig utav samma montering till 

mina ben i min modell.  

 

För att ge bordet ett mer designat och mindre kantigt uttryck experimenterade jag med 

radier på kanterna utav bordsskivorna. När dessa radier även fortsatte ner mot benen 

blev helhetsintrycket ännu starkare och det var något som jag verkligen fastnade för.  

 
 Figur 24. Skisser på olika kantradier och benstorlekar 

 

När benen och den övre delen utav bordet fick samma radier blev sammanhållningen 

ännu bättre och bordet kändes som en helhet. Något som gjorde att jag inte ville göra 

radien för grov var mötet i dubbelbordsläge. Eftersom den övre skivans inre del möter 

den undre skivans yttre blir det ett möte mellan runt och rakt. Men radien gjorde ändå 

att uttrycket förbättrades så pass mycket att jag valde att behålla den, men inte så stor.  
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 Figur 25. Dubbelbord och mötet mellan de två skivorna 

 

Nästa steg var att designa hålrummet mellan de båda skivorna. Till en början ville jag ha 

kanten helt stängd för att användaren skulle få ett riktigt miljöombyte och kunna förvara 

arbetet helt dolt. Men detta gjorde att bordet såg väldigt tungt och kompakt ut och det 

var inget uttryck jag ville ha. Jag började då skissa på olika hålrum mellan skivorna, och 

olika placeringar utav dessa. Ett visst stöd var tvunget att ha, men storleken på detta 

behövde inte vara speciellt stort. Jag behövde dessutom ha stödet längst med bordets 

ytterkant. Hade stödet placerats dolt vid mitten utav bordet hade det kunnat vara i vägen 

då saker förvaras på den undre delen.  

 

 Figur 26. Skisser på hålrummet vid bordet 

 

Jag valde att ha designen till höger. Det blev lätt för mycket när man arbetade med 

mönster och jag föredrog den enklare och raka designen med fyrkantiga hålrum vilket 

ger en lugnare känsla. Hålrummen har en liten radie i hörnet för att kopplas till kanten 

på bordet. De följer också benens storlek vilket gör att det skapas en enhetlig form och 

rörelse genom bordet. Att ha hålrummen på detta sätt medför också att den som sitter 

vid de utfällda platserna har lika gott om plats för benen som alla andra, bordsytan hålls 

på en jämn nivå med undantag från hörnstöden. Jag hade en tanke om att dessa kunde 

vara nedmonteringsbara, men detta hade blivit ytterligare ett moment och gjort bordet 

dyrare samt mer svårtillverkat.  

 

Tidigt i min skissprocess pratade jag om att arbeta med en struktur på bordet som skulle 

påminna om ett landskap. Jag valde att experimentera med detta i en mer abstrakt form 

med olika färger på bordsskivorna. Jag tycker om idén men jag vill att fokus på bordet 

ska vara funktionen och valde därför att experimentera med färger istället, för att få med 

en känsla utav miljöombyte. Men eftersom funktionen på bordet nu har ändrats blir det 

vissa svårigheter. De övre bordsskivorna fälls inte längre över i 180 grader vilket gör att 

vid dubbelbord exponeras två olika ytor. Då färgen på den undre delen utav bordet är 

stark blir det en väldigt stor kontrast vilket kan uppfattas som störande.  
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Figur 27. Skiss på färgkombinationer 

 

Jag tyckte om den gröna färgen men då bordet är i sin dubbelfunktion blir det en 

alldeles för stor kontrast mellan skivorna. Jag har därför valt att låta båda ytorna ha den 

naturliga träfärgen. (Möjligtvis kommer den undre skivan vara vitbetsad, men det 

återstår att se…) 

 

Bordets funktion möjliggörs med en infräst skena och hängrullar. Hängrullarna är fästa i 

bordet genom en aluminium detalj som fäster i det undre bordet. Att få fästet till rätt 

storlek var en utmaning. Jag ville inte att det skulle synas i profil, utan döljas utav 

kantstöden i uppfällt läge. Samtidigt var fästet tvunget att placeras en bit in på 

underbrädan för att hamna innanför stödet. Detta gjorde att fästet inte kunde vara rakt i 

viloläge, då längden då blev för kort i arbetsläget. Det var ett komplext problem med 

många olika faktorer som spelade in. Till slut fungerade det så som jag ville. För att 

hålet vid fästpunkten inte skulle vara för störande har den placerats i linje med benen.  

 

 

 Figur 28. Hålet för fästet på olika ställen. Bilden till höger är den som slutligen blev vald  

 

Alla mått som bordet har är baserade på befintliga mat- och utfällbara bord. Jag har valt 

att göra bordet till ett fyra personers bord. Detta är inte optimalt för alla som bor litet, 

men det är den minsta rekommenderade storleken för ett skrivbord. Jag vill även att det 

ska vara en möbel som håller länge och kan vara med användaren i flera stadier i livet. 

Detta gör produkten mer hållbar och kan även motivera människor att betala mer. 
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Formgivningen utav stöden som används vid dubbelbord är väldigt enkla. Det är raka 

stag och även ett handtag för att förenkla utdragningen utav stödet.  

 

 
 Figur 29. Renderingar på den slutgiltiga skissen  

 

Den slutgiltiga skissen på mitt bord blev så här. Här finns alla detaljer med lätt rundade 

hörn som följer ner till benen. Hålrummet hintar om modellens funktion men har 

tillräckliga stöd för att vara funktionell. Modellen skapar en enhet och jag anser att 

formen fungerar väl ihop.  
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 Figur 30. Bild på min slutmodell, i uppfällt och nedfällt läge   

 

Mitt slutresultat är ett bord med två bordsytor. Jag har hållit fast vid min ursprungliga 

idé och utvecklat den till ett fullt fungerande bord. Det kommer att underlätta compact 

living då man kan arbeta, eller hålla på med sin hobby, på den undre delen av bordet 

och sedan snabbt få en ren bordsyta igen. Användaren behöver inte avbryta och plocka 

undan sina saker utan kan när hen vill enkelt fortsätta där man slutade.  

 

Produkten i sitt stängda läge har sittplats för fyra personer. Mellanrummet mellan 

bordsskivorna är anpassat för att ha plats för dator, böcker och övriga föremål man kan 

vilja förvara. Användaren kan stänga om sitt arbete och få en mer naturlig paus där man 

inte exponeras utav det och får enklare för att slappna av. När man bor litet blir det 

också snabbt rörigt och det här är ett enkelt sätt att hålla ordning.  
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Efter min research kan det konstateras att små lägenheter kommer att finnas kvar, och 

förhoppningsvis kommer även fler att byggas i framtiden. Design kring compact living 

och hur ytan kan effektiviseras är ett stort och komplext område. Min frågeställning 

handlade om att skapa ett bord som underlätta aktivitetsbytet för de som bor litet. Det är 

något jag tycker att jag har lyckats med. Jag är även nöjd med estetiken på bordet och 

tycker det stämmer överens med min ITK.  

 

För användaren kan bordet vara något dyrt, eftersom det är unga människor med lite 

kapital som är målgruppen. Eftersom det är så många komponenter och funktioner blir 

produktionen dyrare. Men bordet ska ha en god kvalitet och är tänkt att hålla länge, 

vilket gör att priset motiveras.  

 

För att arbeta med hållbar utveckling har jag undersökt Norrgavels arbetssätt. Jag har 

använt mig utav samma trä som de använder och som kan produceras i Sverige. Alla 

delar i bordet kan produceras lokalt. Hållbarhetsaspekten kommer också in då bordet är 

tänkt att hålla länge. För att bordet ska vara mer miljövänligt ska det ha en lång 

livslängd. Storleken på bordet är även anpassat för detta. 

 

Det här projektet har helt klart varit en stor utmaning. Det har varit mer komplext än 

vad jag tänkte till en början. Utbildningen har byggt upp till detta projekt och det är det 

mest komplexa jag gjort hittills. Projektet har pågått under en längre tid än tidigare 

arbeten vilket har inneburit att man kommit in på en annan detaljnivå. Större krav ställs 

på tillverkning och detaljerna ska vara mer tilltänkte än tidigare. Jag är glad att jag har 

haft möjlighet att diskutera med Karin Lundh. Hennes synpunkter har varit till hjälp och 

det har varit värdefullt att få kontakt med ett riktigt företag och få en insikt i deras 

arbetssätt.  

 

Jag diskuterade mitt slutresultat med Karin Lundh som även hjälpte mig att uppskatta 

priset på bordet. Hon bedömde det till en tillverkningskostnad utav 6000 kr och en 

slutkostnad på 20 000 kronor. Det finns sätt att göra bordet billigare på, men då på 

bekostnad utav både formgivning och funktion. Vidare tyckte hon att jag hade lyckats 

att skapa en fin helhet med bordet och hon tyckte om uttrycket med mellanrummen och 

proportionerna. Hon tänkte dock att funktionen antagligen kunde göras ännu enklare för 

en smidigare produktion.  

 

Den största utmaningen i projektet har varit funktionen. Jag har inte arbetat mycket med 

rörliga produkter tidigare och det har visat sig vara en stor utmaning, speciellt då bordet 

skulle fungera som både enkelt, dubbelt och arbetsbord.  

 

Det finns dock en del förändringar som jag hade velat göra. Priset blev mycket högre än 

vad jag hade förväntat mig och det är något som beror på produktionen och funktionen. 

Antagligen finns det en produktionsmässigt bättre lösning på problematiken vilket jag 

hade velat arbeta vidare med. En möjlig förbättring är också att sammankoppla 

hängrullarna så att bordet åker rakt då man byter bordsskiva.  

 

Men jag är ändå nöjd över mitt resultat och tycker att jag har lyckats besvara båda mina 

frågeställningar.  
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Frågor som ställdes:  

 

Hur många kvm är din lägenhet?  

Delar du den med någon?  

Vad arbetar du med/ studerar? 

Arbetar du ofta hemifrån?  

 Varför/ Varför inte?  

Om du arbetar hemifrån, vart sitter du då?  

Vad använder du när du arbetar? (Dator, skissblock osv.)  

Hur många bord har du hemma?  

Vad använder du bordet till?  

Hur förvarar du dina arbetstillbehör?  

Hur stort bord har du? (Hur många stolar/ platser)  

Upplever du några problem när du arbetar hemma?  

Hade du velat arbeta från ett skrivbord, om du inte gör det nu?  

Något du önskat till din lägenhet/ om du kunde göra om den på något sätt?  

 

Johanna Bergstedt, telefonintervju               09/02-2016  

 

22 år gammal 

Bor i egen lägenhet i Kalmar, 27 kvm 

Har ett matbord med två platser 

Student, läser Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet 

Tycker om att arbeta hemma, upplever det som lugnare  

Sitter alltid i sängen och jobbar med en “datorkudde”  

Upplever inget problem med det 

Arbetar med dator, papper, penna och böcker  

Fyller ibland halva sängen med saker  

Inget behov utav ett skrivbord 

Tycker inte om att sitta i hörn eller med ansiktet riktat mot väggen, vill ha uppsyn över rummet  

Satt vid köksbordet i köket när hon bodde hemma och hade skrivbord tillgängligt  

Känner sig begränsad vid ett skrivbord och stol  

Förvarar sina saker i hyllor eller på golvet  

Hade önskat mer rymd i lägenheten. Hade varit skönt med olika platser för olika  aktiviteter vilket hade 

gett mer avkoppling 

 

Josefin Wikman, telefonintervju               10/02-2016 

22 år gammal 

Bor i studentlägenhet i Uppsala, 35 m2 med sin pojkvän Alexander  

Studerar Kemi och Miljövetenskap  

Arbetar hemifrån ibland. Då för att det är bekvämt, hon behöver inte transportera sig någonstans 

och har mat och sådant hemma.  

Har ett skrivbord/ extrabord men det används som barbord. Matbordet är det med fri yta  

Hade sagt att de har ett bord hemma (räknar inte med barbordet) 

Behöver dator, skrivblock, bok och pennfack när hon arbetar  

Förvarar sina arbetstillbehör i en hylla när det inte används  

Matbordet har 2 platser, rätt litet 
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Upplever problem med att bordet behöver städas upp innan hon kan arbeta, behöver torkas av 

osv.  

Önskar att det fanns plats för skrivbord 

 

Linda Pipkorn, mejlkontakt                 10/02-2016 

1.  Hur många kvm är din lägenhet?  27 Kvm 

2.  Arbetar du ofta hemifrån? Jag brukade rätt ofta arbeta hemifrån  

3.  Varför/ Varför inte? För att jag oftast kan fokusera bättre  

4.  Om du arbetar hemifrån, vart sitter du då?  

     Jag satt antingen i soffan på nedervåningen eller skrivbordet ovanvåningen - inget var 

egentligen optimalt  

5.  Vad använder du när du arbetar?  Böcker, block, pennor, miniräknare  

6.  Hur många bord har du hemma? 1 stort halvhögt soffbord + ett skrivbord  

7.  Vad använder du oftast bordet till?  Äta mat + lägga alla saker på när jag kom hem + plugga  

8.  Hur förvarar du dina arbetstillbehör när de inte används? I min skolväska eller i en hylla 

9.  Hur stort bord har du? (Hur många stolar/ platser) Inga stolar, 3 pers. fick plats i soffan  

10.  Upplever du några problem när du arbetar hemma? Postpositionen i soffan var inte 

optimal. Arbetshöjden var rätt kass. Jag tyckte dock att detsamma gällde skrivbordet. 

Kändes som att det var för lågt och att stolen var för hög även om jag hade den längst ner. 

Det största problemet med vår lägenhet var dock att den kändes så mörk - jag vill gärna ha 

det ljust när jag ska studera. Belysningen var allmänt rätt dålig. Jag är personligen rätt bra 

på att fokusera och blir inte så lätt distraherad men ibland när jag satt i soffan so mnade jag 

istället - kanske en för bekväm position! + ett problem hemma är att jag äter varje gång det 

går dåligt. Kan du lösa något som gör sockersug mindre när man möter på svårigheterna i 

studierna så hade det varit guld värt ;).  

11.  I allmänhet, finns det något du känner att du saknar i lägenheten?  Ett matbord + stolar men 

mest så att vi kunde bjuda hem folk på middag =)  

12.  Övrigt (jag la till denna punkt själv). För mig är det viktigt med plats när jag studerar. Jag 

hatar när jag inte kan ha t.ex. datorn och blocket bredvid varandra - då får jag panik. Jag har 

ofta både en bok öppen + datorn + block att skriva i och då vill jag kunna ha dessa så att jag 

ser de samtidigt. Du kanske inte vill ha idéer men jag tänker mig att för att allt ska ta så lit e 

plats som möjligt skulle det ev. vara bra med någon form av vertikalt bokställ så att boken 

inte måste ligga plant på bänken kanske? 

 

Sedan tycker jag att du ska designa en cool lampa som är stark och som kan riktas. För ibland är 

det störande när man inte kan rikta lampan eller dimma ljuset. Höj- och sänkbart bord 

kanske kan vara en idé också och gärna kombinerat med någon form av bokhylla så att 

skolsakerna inte behöver spridas överallt i lägenheten. Du har säkert kollat in IKEA redan 

men de brukar ju annars vara rätt bra på att få till smarta lösningar på liten yta =)  
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Johanna Bergstedt förde under en dag, 10/02-2016, bilddagbok med fokus på när hon 

arbetade samt när hon använde bord.  

 

Bild 1.          Bild 2.         Bild 3.   

Grupparbete         Redovisning              Äter pannkisar hos Emmi  

 

  Bild 4.             Bild 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ligger jag och pluggar i mobilen, den Nu ska jag grotta ner mig i  

var svår att ta kort på haha men läser      entreprenörskapets värld några  

igenom tester och posters som ska upp till   kapitel innan läggdags! Perioden 

fejjan och andra forum för att söka fler    mellan pannkakorna och nu  

personer till studien.  spenderades sovandes i Emmis soffa, 

sikken lyx! Och i stallet. 
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1. Din ålder 

5. Ungefär hur många kvm bor du bor du på? 

7. Finns det någonting du känner att du saknar i ditt hem?  

9. Varför arbetar/studerar du hemma?  

10. Varför arbetar/studerar du inte hemma?  
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18. Upplever du några problem när du arbetar hemifrån?  

21. Bor du litet och kan tänka dig att bli kontaktad för intervju?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


