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Sammanfattning 
 
Denna rapport presenterar ett utvecklingsarbete inom området compact living av 
en förvaringslösning som ska underlätta i trånga hem. Arbetet har genomförts 
under kursen examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet med 
inriktning Teknisk design och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
De frågeställningar som legat till grund för processen var: 

 Vad har personer som bor trångt för behov och önskemål? 

 Vad krävs för att utveckla en lösning som underlättar och förbättrar 
förvaringsmöjligheter utan att tumma på den designmässiga aspekten? 

 Vilken typ/vilka typer av produkter inom compact living har mest 
utvecklingspotential? 

Processen har varit en divergent problemlösningstyp av ett iterativt slag, vilket 
har inneburit att många typer av lösningsalternativ uppkommit under arbetet 
och succesivt sållats bort. Arbetet har följt flera faser där en förstudie gjordes 
inledningsvis för att ta fram bakgrundsinformation och för att sammanställa en 
problemformulering. En litteraturstudie gjordes där relevant teori hämtats i syfte 
att kunna genomföra utvecklingsarbetet på vetenskaplig grund. Denna fas 
resulterade i teori inom bland annat ergonomi, hållbar utveckling, compact 
living området samt materiallära.  

En idégenerering- och konceptutvecklingsfas utfördes där de mest 
utvecklingsbenägna idéerna togs vidare och utvecklades till konceptlösningar. 
Slutligen valdes ett koncept ut att gå vidare med till detaljutveckling vilket utgör 
resultatet av arbetet.   

Det slutliga resultatet är en garderobsinredning som tillåter utnyttjade av både 
höjd och djup i såväl platsbyggda som fristående garderober. Lösningen är en 
hyllställning som roterar vertikalt med hyllplan som dras ned med hjälp av en 
lina till önskat läge. Ställningen gör det möjligt att förvara saker på hög höjd och 
djupt in i garderoben utan att behöva nå  hela vägen upp eller sträcka sig hela 
vägen in.   

 

NYCKELORD: Compact living, innovation, användarvänlig, platsbesparing, 
teknik 



 

Abstract  
 
This report presents a final thesis in the Compact Living area of a storage solution 
with purpose to make everyday life easier for individuals who live in compact 
homes. The project is a final thesis of the program, Industrial Design Engineering 
which is comprised of 15 credits.  
 
The main questions to form the basis to the thesis are: 

 What needs and desires does people who live in compact homes have? 

 What is required to develop a solution that facilitates storage possibilities 
without compromising on the design -related aspect? 

 What kind of products within the Compact Living field have the most 
potential of development? 

 
The project was completed through an iterative and divergent type of problem 
solving process. It has resulted in a large number of proposed solutions which 
successively has sifted out during the process. The thesis has followed a number of 
phases where a pre study was done initially to develop background information 
and compile problem formulation. A literature study was done where relevant 
theory was gathered to implement the thesis on a scientific basis. The study 
contained theory of which, among others, were ergonomics, sustainable 
development, the compact living field and materials science.  

Phases of idea generation and concept development was performed where the 
most development-inclined ideas were brought to further development. Finally, a 
concept was chosen for further detail development, which comprises the result of 
the thesis.  

The final result is a wardrobe interior which allows the advantage of both height 
and depth in site-built as well as in independent wardrobes. The solution is a rack 
with shelves that rotates vertically. In order to move the rack into desired position 
the user manually draws them using a rope attached to the rack. It enables storage 
at height and depth without having to reach all the way up or all the way into the 
closet.  

 
 

KEYWORDS: Compact Living, innovation, user-friendly, space saving, 
engineering 
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1 Introduktion  
 
Denna rapport beskriver ett examensarbete för högskoleingenjör i Teknisk design 
vid Luleå tekniska universitet. Syftet har varit att utveckla en förvaringslösning 
anpassad för kompakta hem, med bakgrund i att allt fler idag bor på mindre ytor. 
Arbetet har genomförts som en iterativ utvecklingsprocess 10 veckor under 
vårterminen 2016 och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
1.1 NULÄGESBESKRIVNING 

I dagsläget är compact living ett område inom arkitektur- och designbranschen 
som blir mer och mer uppmärksammat. Den ökande urbaniseringen innebär 
enligt Boverket (u.å.) att de tre storstadsregionerna växer markant och Stockholms 
län beräknas växa med 30 000 invånare per år fram till år  2040.  Detta leder till 
att  bostadspriser stiger och många tvingas bo på färre kvadratmeter.  
 
Produktutvecklare och distributör Michael Sandblom1 på the Compact Living 
Store beskriver segmentet som brett och innefattatar de flesta åldersgrupper, där 
alla delar ett behov av lösningar som frigör utrymmen och organiserar de som är 
tillgängliga. Inom segmentet finns grupper som skiljer sig åt gällande livssituation, 
inkomst och ålder. I yngre åldrar har man vanligtvis begränsad ekonomi då man 
är student eller i början av karriären. Därefter finns par som nyligen fått barn och 
väljer att bo kvar på samma yta som förut. Samma situation gäller då det andra 
eller tredje barnet kommer, och man är i behov av ett lek- eller barnrum till. I dessa 
fall är det vanligt att förädlarna flyttar ut i vardagsrummet och ett behov av smarta 
lösningar för att frigöra utrymme för en extra sängplats.  
 
Vidare finns grupper där den lilla bostaden utgör ett mer tillfälligt boende. Det 
kan vara en övernattningslägenhet för personer som pendlar mellan olika städer, 
semesterbostäder, eller en säsongsbostad där man bor sommar eller vinterhalvåret 
utomlands eller på annan ort. Generellt är denna grupp från medelåldern och 
uppåt, och har ofta god ekonomi. Utöver dessa finns individer som väljer att bo 
på liten yta av bekvämliga skäl. Ett typexempel är karriärkvinnan i 30-35års åldern 
som spenderar mycket tid på arbetsplatsen, ofta reser och gärna äter ute. Med 
andra ord spenderas lite tid i hemmet. 

I dag ser man många typer av lösningar för sovloft, och multimöbler i form av 
exempelvis bäddsoffor och sängskåp som frigör golvytor. Många av dessa 

                                                   
1 Intervju med Michael Sandblom, the Compact Living Store (20 april, 2016) 
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lösningar är specialbeställningar som anpassas efter kundens önskemål, men 
företag jobbar även med moduler där små toleranser på mått gör det möjligt att 
anpassa efter de flesta hem.  

Det finns olika typer av smarta förvaringslösningar, där man tar tillvara på ytor 
som tidigare inte hade något syfte och ej går att möblera på annat sätt. Här 
handlar det om att ta tillvara på takhöjd, då man placerar hyllor och skåp så nära 
tak som möjligt så kallad tomteförvaring. Alternativt tar man tillvara på 
utrymmet under sängen i form av exempelvis sänglådor eller platsbyggd förvaring 
under trappor. Problem med denna typ av förvaring är att den ofta är 
oergonomisk och besvärlig att komma åt för användaren. Lösningar för de höga 
skåpen finns i form av inbyggda moduler som gör det möjligt at dra ner hela 
inredningen till nåbar höjd. Dessa fungerar dock sämre för skåp placerade på 
högre höjd än omkring två meter då mekanismen endast dras ned en begränsad 
sträcka. Skåp med utdragbar inredning gör det möjligt att komma åt allt innehåll 
utan att behöva sträcka sig in.  

Vad gäller matsalsgrupper finns bord med utdragsskivor, klaffbord, eller bord 
som utgör dubbelfunktioner i form av soffbord som kan omvandlas till matbord. 
Fällbara eller stapelbara stolar används för att minska utrymmet de tar upp.  

Eftersom segmentet för området blir mer och mer breddat innebär det att 
efterfrågan på olika typer lösningar ökar. Alla har inte samma behov och 
önskemål då man inom målgruppen har olika inkomst, ålder, smak och behov.  

1.2 INTRESSENTER  

Under arbetets gång är projektutföraren den som utför största delen av arbetet. 
Då det inte finns någon uppdragsgivare ingår det även i processen att ta fram 
projektmål och att lokalisera användare.  Handledare och kontakter på företag blir 
berörda i viss mån.  

De intressenter som kan komma att påverkas av arbetet och dess slutprodukt är 
målgruppen vilka är människor som bor trångt i städer. Vidare blir andra  
produktutvecklare och inredare påverkade samt tillverkare och distributörer. 

 
1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att utveckla en ny eller att förbättra en existerande lösning för förvaring, 
som förenklar vardagen för användare som bor i trånga bostäder. Målgruppen är 
primärt personer som bor trångt och är i behov av lösningar som frigör utrymme 
för förvaring eller organiserar befintliga förvaringsutrymmen. Produkten ska 
estetiskt sätt göra hemmet mer stilmässigt attraktivt eller utformas så att den 
underlättar för de boende att inreda efter eget önskemål utan att uppleva hinder. 
Det vill säga att användaren ska känna att produkten gör hemmet lite smidigare 
att bo i samtidigt som den gör det mer estetiskt tilltalande. 
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Målet är att ta fram en smart och tilltalande produkt som på något sätt uppfyller 
ett behov eller önskemål som inte redan tillgodosetts av de produkter som finns 
på marknaden. Produktkonceptet kommer att utvecklas fram till dess att beslut tas 
om produktionsbestämmelser och om hur produkten ska distribueras. Detta 
lämnas alltså utanför arbetet för att eventuellt tas upp av andra intressenter vid ett 
senare tillfälle. 

Frågor som kommer att besvaras under arbetets gång är: 

 Vad har personer som bor trångt för behov och önskemål? 

 Vilken typ/vilka typer av produkter inom compact living har mest 
utvecklingspotential? 

 Vad krävs för att utveckla en lösning som underlättar och förbättrar 
förvaringsmöjligheter utan att tumma på den designmässiga aspekten? 

1.4 OMFATTNING & AVGRÄNSNINGAR  

Tiden för projektet är 10 veckor på heltid, utfört av 1 person. Projektet omfattar 
att ta fram ett produktkoncept som ska uppfylla ett behov som finns hos 
målgruppen. Konceptet kommer att innefatta eventuella material och primära 
konstruktionsval, men kommer inte att ge tillräckligt med underlag för att tillverka 
en första produkt. 
 
Avgränsningar görs från att ta fram en fullt utvecklad produkt som kan tas direkt 
till produktion. Detta innefattar framtagning av konkreta konstruktions- och 
hållfasthetsberäkningar samt att helt fastställa val av material. 
 
Ekonomiska avgränsningar avser alla produktionskostnader och kostnader för 
prototyper och modeller som kräver omfattande inköp av material. 
Dessa avgränsningar görs då projektet har begränsade resurser i form av tid och 
pengar . 
 
1.5 ARBETETS STRUKTUR 

Kapitel 1 i denna rapport ger en introduktion till arbetet med bakgrunden till 
projektet, det syfte som legat till grund samt  målsättningen.  Kapitel 2   
innefattar den litteraturstudie  som bedrivits för att ge arbetet en vetenskaplig 
grund. Kapitel 3  ger en beskrivning över hur processen genomförts och de 
metoder som ingått i arbetet. I  kapitel 4   presenteras resultaten av de faser som 
ingått i arbetet. Kapitel 5 omfattar en diskussion där reflektioner och 
rekommendationer gjorts samt en slutsats kring arbetet med återkoppling till de 
frågor som ställts vid arbetets början. Bilagor 1-4 återfinns i slutet av rapporten 
och omfattar enkätundersökningar, intervjuer, observationer samt moodboards.    
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2 Teoretisk referensram

I detta kapitel ges den teori som hämtats och använts för att ge arbetet en 
teoretisk grund. Teorin har varit relevant för arbetets process och dess resultat.  

 
2.1 TEKNISK DESIGN 

Produktutveckling definieras av Johannesson, Persson & Petterson (2013) som 
skapande av produkter som ska framställas industriellt vilket omfattar både 
industriell design och konstruktion. Traditionellt har dessa två områden varit 
frånskilda varandra och genomförts separat. På senare år har dock vikten i ett 
samspel mellan dem uppmärksammats och idag sker produktutveckling ofta i en 
process där konstruktion och industriell design sker tvärbundet eller parallellt.  
 
Konstruktionsdelen handlar om att ta fram produktens mätbara tekniska 
egenskaper för exempelvis prestanda, komponenter och geometri. Industriell 
design omfattar produktens upplevda egenskaper; dess formgivning, färg, 
produktidentitet och användaranpassning etc.  
 
Designingenjörer är en relativt ny yrkesgrupp som beskrivs befinna sig i 
gränslandet mellan konstruktion och design, ett samspel mellan den rent 
ingenjörsmässiga och den estetiskt verkande rollen. (Johannesson et al., 2013).  
 
Chalmers tekniska högskola (CTH, u.å.) beskriver teknisk design som en 
ingenjörsmässig form av industriell formgivning och utbildningen uppstod då man 
ville införa en mer behovsrelaterad formgivning inom produktutvecklingen. Sedan 
Chalmers introducerat teknisk design  som utbildning i Sverige 1999 har flera 
högskolor och universitet följt där Luleå tekniska universitet är ett av dem. 
 
Fokus under utbildningen teknisk design är enligt Luleå tekniska universitet 
(LTU, u.å.) att utveckla hållbara lösningar med utgångspunkt från människans 
behov och förutsättningar. Studenterna lär sig metoder i att ta fram 
användarcentrerad design, konstruktion och interaktionsdesign med målet att 
kunna utveckla  morgondagens produkter.  
 
Detta arbete har omfattat en typisk produktutvecklingsprocess inom teknisk 
design vilken har inkluderat  både konstruktion och design. Utgångspunkten var 
att möta användarnas behov, där både konstruktions- och designmässiga krav 
uppkommit vid  produktspecificeringen. 
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2.2 HÅLLBAR UTVECKLING 

Hållbar utveckling definieras enligt Thorpe (2007) som ”Utveckling baserat på 
miljömässiga och sociala betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad 
tid” (s.12). Hållbar design är en relativt ny syn på miljö i designdebatten, 
förhållandevis hållbar utveckling. Begreppet Hållbar design fokuserar, enligt 
Thorpe, på de teorier och metoder inom design baserat på ekonomiska, ekologiska 
och kulturella grunder för att långsiktigt främja mänsklig välfärd.  
 
Det är viktigt att vid utformandet av nya produkter anpassa dem så att miljön 
påverkas så lite som möjligt. Vilka produkter som tillverkas och hur de används 
påverkar i hög grad samhällets miljöbelastning. En anledning är att man ofta 
använder sig av material från naturen vilket direkt påverkar miljön. Man bör vid 
produktutveckling utgå ifrån frågor som rör produktstruktur och materialval för 
att kunna konstruera kretsloppsanpassat, så att komponenter och material kan 
återvinnas eller återanvändas. Miljöanpassad konstruktion och produktutveckling 
handlar om att integrera miljöaspekter från början av utvecklingsprocessen och se 
till att produkten klarar miljökrav under hela dess livscykel. Det innebär att ta 
hänsyn till marknadens tekniknivå, ekonomi och livsstil; ha renare och 
energisnålare produktionsprocesser samt att produkterna är energisnåla när de 
används. (Johannesson et al., 2004). 
 
2.3 COMPACT LIVING 

Då fokus i detta utvecklingsarbete varit att ta fram en lösning som svarar på 
behovet hos trångbodda har det varit relevant att hämta teori kring området 
compact living. 
 
I dagens samhälle är området compact living ett allmänt känt begrepp för 
inrednings- och produktlösningar vid trångboddhet. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (SCB, 2014)  lever idag drygt 15% av Sveriges befolkning trångbott 
enligt normen där fler än en person per rum anses som trångbott. Däremot visar 
en undersökning som Helen Ekstam (refererad i HSB, 2015) gjort med över 2200 
personer i Storstockholm att 40% av de som anses vara trångbodda enligt normen 
inte upplever boendet som trångt. Detta kan bero på levnadsstandard, vilken 
stadsdel man bor i samt hur boendet är planerat. (HSB, 2015). Att anpassa 
hemmet med smarta och funktionella lösningar har visat sig ha stor inverkan på 
hur upplevelsen av trångboddhet är, och det är det som compact living handlar 
om. (HSB, 2015).  Inredningstrenden uppkom på 90-talet i Sveriges städer till följd 
av urbaniseringen och av de ökade bostadspriserna som fick allt fler att bo på en 
mindre yta. Compact-Living.com är ett företag i Solna utanför Stockholm som var 
ett av de första inom compact living och  startades 1997. Egenföretagaren R. 
Svedberg 2  som driver företaget upptäckte ett behov av att underlätta 

                                                   
2 Intervju med R. Svedberg, Compact-Living.com (1 april, 2016) 
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boendesituationen för trångbodda och började tillverka loftsängar som  frigör 
golvutrymme i små bostäder i Stockholmsområdet.  
 
I andra länder, främst i de mest tät bebodda storstäderna, har dock behovet av 
lösningar för kompakta hem funnits under en längre period; Londonbosatta 
författaren Mack (1988) skriver så tidigt som slutet av 80-talet en bok om compact 
living, där idéer och tips ges för att skapa ett rymligare och mer lätthanterligt 
boende på liten yta.  
 
”Compact living handlar om att anpassa ett litet hem med smart och platseffektiv 
inredning för att kunna upprätthålla samma standard och samma funktioner som 
ett större  boende har”.3  
 
2.4 ERGONOMI 

Eftersom denna designprocess ska leda till att underlätta vardagen för människor 
i trånga bostäder är det viktigt att undersöka den ergonomiska aspekten. 
 
Ergonomi är enligt  Bohgard, Karlsson & Lovén, (2008) ett ämnesområde som 
uttrycker kunskaper om samspelet mellan människa och teknik. Eftersom 
människor på olika sätt påverkas av den produkt som skapas krävs kunskap om 
människors möjligheter och begränsningar för att inte produkten ska skapa 
problem för dem. (Bohgard et al., 2008). 
 
Ergonomi och användarvänlighet  påverkar ekonomi, miljö, effektivitet och 
kvalitet samt alla de intressenter som kommer i kontakt med produkten under 
dess livscykel. (Karlsson, Osvalder & Rose, 2011). I detta projekt fokuseras den 
ergonomiska aspekten till användarvänlighet för slutanvändaren.  
 

2.4.1 Antropometri  

Antropometri innebär att beakta människors mått och proportioner, 
kroppsställningar och räckvidd etcetera. Ordet Antropometri kommer från 

grekiskans anthropos som betyder människo- och mentos som betyder mått. (Hägg, 
Ericson & Odenrick, 2011). 
 
För utformning av produkter och system behövs underlag för användarens mått. 
För de flesta folkgrupper finns antropometrisk karaktäristik gällande mått och 
proportioner. De fall som kräver att man utför kompletterande mätningar kan 
vara då en specifik grupp av befolkningen utgör användare, exempelvis barn ur ett 
visst åldersspann. Man behöver också tänka ut på vilket sätt den karaktäristik över 
användarpopulationen kan förbättra användarvänligheten och kriterier bör sättas 

                                                   
3 Intervju med Michael Sandblom, the Compact Living Store (20 april, 2016) 
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upp som medför ett effektivt samspel mellan användare och produkten.  
(Osvalder et al., 2011). 
 
Designgränser bör bestämmas i form av max- och minimigränser för 
användarpopulationen. Vanligt är att designa för 5:e till 95:e percentilen vilket i 
praktiken kan innebära personer som är mellan154-188cm långa. Denna 
anpassning tillämpas då användarpopulationen är diffus och innefattar både 
kvinnor och män. Dock lämnas 10% av populationen utanför , alltså de 5 minsta 
och de 5 största percentilen. 
 
Design för medelindividen innebär exempelvis att ta fram flexibel utrustning med 
inställningar som kan anpassas efter användarens behov och förutsättningar.  
 
Att designa för den största individen innebär att man endast sätter en övre gräns 
då det är väsentligt att användarna kan rymmas inom ett visst område. Här sätts 
ofta gränsen upp till den 95:e percentilen. 
  
I motsats kan även design för den minsta individen tillämpas med ett undre mått 
ner till den 5:e percentilen.  Sådana  fall inkluderar utformning av produkter som 
anpassas efter räckvidd hos användarna. (Hägg et al., 2011). 
 

2.4.2 Fysisk belastning 

Människans fysiska prestationstopp nås vid 25 års ålder. Därefter sjunker 
kroppsfunktioner och sinnesfunktioner succesivt. Kroppen blir stelare och 
syreupptagningsförmågan sjunker. Vid 60 års ålder har den maximala kraften 
sjunkit med 25% och gränsen för ryggens axiella belastning har sjunkit till hälften 
sedan 40 års ålder. Man får även minskad anpassning till aktiviteter med olika 
typer av belastning vid ökad ålder.  Jämfört med män har kvinnor 70-80% av deras 
syreupptagningsförmåga och  50-80% av muskelkraften. (Hägg et al., 2011). 
 
Lokal belastning är avgränsat till specifika delar av kroppen och då främst övre 
extremiteter. Lokala belastningar orsakas inom lokalt verkningsområde. Även 
avsaknad av regelbunden belastning, så kallad underbelastning kan orsaka 
skador. Statisk belastning definieras som långvarig, kontinuerlig belastning utan 
variation. Effekten av sådan belastning  är nedsatt blodcirkulation, trötthet och 
smärta. Låga belastningar vilka kan verka obetydliga kan på lång sikt ge besvär i 
leder och muskulatur. Människan är anpassad för belastning som växlar mellan 
tyngre och lättare slag, vilket man bör beakta och sträva efter att tillämpa vid 
utformandet av produkter.  
 
Begreppet diskomfort utgör en upplevelse av olämplig fysisk belastning. Påvisad 
diskomfort i en situation bör därför ses som uppmaning till förändringsåtgärder.    



 8 

 
Vilken typ av kroppsställning som förekommer beror på relationen mellan 
produkt eller arbetsplats och användarens dimensioner. Enligt Hägg et al. (2011) 
bör vissa rekommendationer tas i beaktning för att undvika belastande ställningar: 

 Ha möjlighet till att variera kroppsställning. 

 Undvik framåtlutad ställning för huvud och kropp. 

 Eftersträva att armar hålls intill kroppen. 

 Undvik vridna och asymmetriska ställningar. 

 Undvik kroppsställningar där lederna hållas i ytterlägen under lång tid. 

 Lämpligt stöd för ryggen. 

 Vid stor muskelansträngning bör den muskel som uträttar arbetet ha den 
position som ger mest kraft. 

 Undvik tryck på känslig mjukvävnad när stöd används. 
 
För stående arbete avgörs kroppsställningen beroende på vilken höjd över golvet 
arbetet utförs. Om höjden ovan golvet är för högt, tvingas armar i sin tur att hållas 
i högt läge där skuldra utsättas för statisk belastning. Det är svårare rikta krafter 
nedåt och om arbetet sker på låg höjd ovan golvet, tvingas kropp och huvud att 
böjas framåt, vilket ger belastningar i rygg och nacke. (Hägg et al., 2011). 
 
Dessa rekommendationer ges enligt Hägg et al. (2011) för armens position vid 
olika typer av arbete: 

 Precisionsarbete: arbetsytan bör vara 50-100mm över armbåge. 

 Lätt manuellt arbete: arbetsytan bör vara  50-100mm under armbåge. 

 Tungt arbete: arbetsytan bör vara 150-400mm under armbåge. 
 

2.4.3 GRÄNSSNITT  

För att användaren ska kunna förstå produkten och erhålla rätt information om 
hur produkten används behövs ett anpassat användargränssnitt. Danielsson 
(2012) definierar begreppet som det som kommunicerar med användaren av en 
produkt eller ett system. Informationen i gränssnittet bör gestaltas så att relevant 
data underlättar för mental bearbetning om hur produkten ska hanteras. Det kan 
exempelvis vara genom ett manöverdon eller reglage i form av spakar, knappar, 
pedaler osv. Vid oförståelse av tekniken kan mänskliga felahandlingar resultera i 
olyckor. Orsaken till oförståelsen är ofta en kunskapsklyfta mellan teknik och 
användare. (Osvalder & Ulfengen, 2011). Kunskapsklyftan kan uppträda i form 
av falska ledtrådar så som röd färg för kallt vatten. Ett annat exempel är brist på 
feedback; man slår in en portkod och förväntar sig någon form av signalering då 
dörren låses upp. Detta kan minimeras genom ett tydligt och enhetligt gränssnitt, 
och att använda standards för hur information ska symboliseras. (Danielsson, 
2012). 
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Ett område som underlättar kommunikation mellan tekniken och användaren är 
gestaltningslagarna. Principen med dessa är att de genom likhet, närhet 
kontinuitet m.fl. får användaren att via perceptionsprocessen dra en slutledning 
där hen själv fyller i där information saknas. Man kan på så sätt använda 
symboler, färger och dylikt erhållande mycket lite information och ändå nå ut 
med ett budskap. (Danielsson, 2011). 
 
2.5 STANDARDER 

Standarder beskrivs av Boverket (2015) som en lösning på ett återkommande 
problem. De underlättar för användaren i vardagen genom  att man till exempel 
kan lita på att ett decilitermått alltid innehåller samma mängd. CE märkning av 
produkter innebär att produkten uppfyller vissa säkerhetskrav. Vid framtagandet 
av nya produkter kan det vara lämpligt att ha koll på de standarder som finns i 
produktens omgivning, för liknande produkter samt om det finns speciella 
riktlinjer och säkerhetskrav inom produktområdet.  
 
I Sverige är det Swedish Standard Institute (SIS) som fastställer standarder i Sverige 
(SIS), samt inom Europa (CEN) och globalt (ISO).  Via SIS hemsida återfinns alla 
aktuella standarder.  Dessa är frivilliga och finns inom alla områden av produkter 
och tjänster, och deras övergripande syfte är bland annat att underlätta handel och 
kommunikation genom riktlinjer för funktion och kvalitet, beskrivning av 
tjänsters utförande och effektiviserade processer. (SIS, u.å.). 
 
Boverkets byggregler (BBR) i Boverkets författningssamling (BFS 2011:6 med 
ändringar till och med BFS 2016:6), anger vilka funktioner och egenskaper en 
byggnad ska ha. Områden med föreskrifter och allmänna råd vid uppförande av 

ny byggnad eller ändring av befintlig är bland andra hälsa och inomhusmiljö samt 

personsäkerhet och bostadsutformning.  
 
(BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2016:6, kap. 3) fastställer att det i en 
bostad ska finnas rum eller avskilda delar av bostaden för daglig samvaro, sömn 
och vila samt för inredning och utrustning för matlagning. Speciella undantag 
gäller för lägenheter upp till 55m2 och upp till 35m2. 
 
Gällande bostadsutformning gjordes 2014 stora ändringar, bland annat för att 
underlätta uppförande av små bostäder och studentbostäder, vilket innebar att 
kraven minskades för bostäder upp till 35m2. De ändringar som gjordes innebär i 
praktiken att det är möjligt att bygga bostäder med ca 35% minskad boyta med 
samma funktioner jämfört med tidigare, utan att tumma på boendets 
tillgänglighet. De  ändringar som gjort detta möjligt är delvis att olika funktioner 
i hemmet så som samvaro och sömn/vila får lov att överlappas delvis eller helt. 
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Det räcker även att det finns utrymme för en soffa som även kan uppfylla 
funktionen av en säng. Köksinredning och förvaring kan även göras mindre. Som 
minst kan en liten lägenhet utgöra ca 21m2. Tidigare benämndes dessa som  
”boende för ungdomar och studerande” vilket togs bort och begreppet ”lägenheter 
om högst 35 m2” infördes.  (Boverket, 2014). 
 
2.6 Material 

Att ha kunskap om de material som konceptet är tänkt att bestå av är viktigt för 
att erhålla rätt utseende, kvaliteter och funktioner. Olika material har granskats 
utifrån önskade egenskaper hos de olika delarna av konceptet.  
 

2.6.1 Träbaserade skivor   

Träbaserade skivor är enligt Svenskt trä (u.å.) ett mångsidigt bygg- och 
inredningsmaterial. Det används i byggnader i form av väggar, golv och tak; i 
möbler samt inredning i form av skåpskivor, skåpluckor och bänkytor.  
 
Spånskivor  
Spånskivor är tillverkade av limbelagda lager med fina och grova spån som pressas 
och härdas med värme. De fina spånen i materialet gör det lämpligt för exempelvis 
målning. Spånskivor används i undergolv, väggar, innertak, möbler och inredning.  
Det är vanligt att belägga spånskivan med ett melaminskikt, vilket ger dekorativa 
effekter och tålig yta. Melaminet tillverkas av impregnerade pappersskikt som 
härdas och bildar ett mycket tunt skikt. Melamin används till möbler och 
inredning. (Svenskt trä, u.å.). 
 
MDF (Medium Density Fibreboard)  
MDF eller Medium Density Fibreboard  är en spånskiva  som tillverkas på samma 
sätt som spånskivor med skillnaden att fibrerna torkas istället för att läggas i vatten.  
I och med torkningen får man två sidor med slät kant. Materialet lämpar sig då 
man önskar frästa profilerade kanter. (Byggmax, u.å.). 
 
Lamellträ  
Lamellträ är uppbyggt av en kärna av exempelvis gran- eller furustavar med ytskikt 
på båda sidor av faner, tunna träfiberskivor alternativt melamin. Lamellträ har 
mycket bra böj- och skruvhållfasthet samt lätt vikt, vilket gör att det passar som 
bärande element i möbler och snickerier. (Wiwood, u.å.). 
 

2.6.2 Polymerer 

För vissa delar av konceptet undersöktes polymermaterial. Egenskaper som 
eftersökts var ett stabilt material med låg friktion samt ett mjukt material med hög 
friktion.  
 



 11 

Plast, som utgörs av polymermaterial, är organiska material som framställs genom 
polymerisation av råolja, där långa molekylkedjor skapas. Konstruktionsplaster har 
goda egenskaper gällande hög hållfasthet, miljötålighet och livslängd. 
(Johannesson et at., 2004). Plaster innefattar många typer av material som genom 
olika tillsatser kan modifieras i det oändliga. Tillsatsämnen kan vara 
friktionsnedsättare, färgkoncentrat eller  ljusstabilisatorer. (Plastformning, u.å.). 
 
Termoplaster är en plasttyp som blir formbar vid uppvärmning, detta på grund 
av att molekylkedjorna inte är tvärbundna. Termoplaster kan delas in i två 
grupper: amorfa och delkristallina. Amorfa härdplaster har oregelbunden 
struktur och är transparanta. Egenskaperna hos materialen är  hög styvhet, liten 
deformering, god ytfinish samt hög dimensionsstabilitet. PET-G är ett exempel 
på en amorf härdplast som används inom bland annat livsmedelsindustrin och 
skyltar med egenskaper som dimensionsstabil, låg friktion, nötningstålig samt 
prisvärd. Delkristallina termoplaster har egenskaper som bland annat hög 
lösningsbeständighet, låg friktion samt god nötningstålighet. (Plastformning, 
u.å.).   PVC är en termoplast med god blandbarhet med tillsatsämnen så som 
mjukgörare och stabilisatorer, vilket ger det ett brett användningsområde med 
olika typer av egenskaper. Materialet kan vara styvt till termoelastiska likheter, 
med hög friktion och mjukhet för produkter som golvmattor och kabelisolation.  
Livslängden kan överstiga 15 år. (NE, 2016). 
 
Elaster delas in i termoelaster och gummi. De har snabb och stor elastisk töjning, 
från två gånger sin ursprungliga längd, men ofta upp tio gånger. Molekylerna är 
mycket rörliga och glest tvärbundna. Naturgummi används idag i liten 

omfattning. (NE, u.å.). Termoelaster är termoplaster med elastiska egenskaper, 

och de blir liksom termoplaster formbara vid uppvärmning. De används bland 
annat som ersättningsmaterial för gummi, och fördelen med materialet är att det 
går att formsprutas. (NE, u.å.). Ett exempel på en elastisk termoplast är 
Polyoximetylen (POM) som har egenskaper som genomskinlig, hög 
värmetålighet, god hållfasthet och låg friktion. (Plastformning, u.å.). Ett annat 
material är TPE som har bra flexibilitet, hög friktion och är lätt att forma genom 
extrudering och formsprutning. Positivt med materialet är att spill kan återvinnas 
vilket gör att det är bra ur ett miljöperspektiv. (Plastex, u.å.). 
 
Härdplaster bildar tvärbindningar vid härdning genom kemiska reaktioner. Dess 
formastabilitet och värmetålighet är oftast bättre än härdplaster, men kan till 
skillnad från dessa inte värmas upp och formas om. Användningsområden för 
härdplaster är bland annat kåpor, maskinhus och karossdetaljer i fordon. 
(Johannesson et al., 2004). 
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2.6.3 Stål  

Stål har undersökts närmare då flera delar av konceptet kan komma att bestå av 
materialet, då främst rostfritt stål.  
 
Stål är det dominerande konstruktionsmaterialet på marknaden med goda 
mekaniska egenskaper, goda formnings- och fogningsegenskaper samt ett lågt pris. 
Stål består av järn och kol. Vid högre kolhalt ges större hållfasthet och hårdhet, 
men minskad seghet, skärbarhet och svetsbarhet. Vanligt konstruktionsstål består 
av en kolhalt på 0,1-0,6%. (Johannesson et al., 2004).  
 
Rostfritt stål med de bästa korrosionsegenskaperna ges av austenitiska rostfria stål 
och kromnickelstål. Dessa material  har dock begränsad hållfasthet. Härdbara 
martensitiska stål och kromstål ger bättre hållfasthet, men sämre 
korrosionsbeständighet.  Så kallade duplexstål med kromnickel- samt molybden 
legering ger däremot god kombination av korrosionsresistens, svetsbarhet och 
hållfasthet. (Johannesson et al., 2004). 
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3 Metod och genomförande 
I detta   kapitel  redogörs  för de metoder som  använts genom projektet.  Här 
ges en presentation om vad metoderna innebär, varför de använts och hur de 
praktiskt  genomförts.
  
3.1 PROCESS 

Processen i detta arbete är av iterativ syntes-analysprocess. Enligt Johannesson et 
al., (2004) är det en divergent problemlösningstyp som genererar många tänkbara 
lösningsalternativ. Denna process involverar flera faser som börjar med en 
planeringsfas följt av flera utvecklingsfaser. 
 
Först görs planeringen över hur projektet ska gå till och vad som tänks bli 
resultatet.  Därefter följer en förstudie där man genomför en problemanalys som 
resulterar i en kravspecifikation vilken beskriver vad produkten ska uträtta. 
Utifrån kravspecifikationen  görs en syntes, också kallad idégenereringsfas, där 
man tar fram många olika förslag på tänkbara lösningar. Lösningarna sorteras, 
värderas och kombineras, och de som bäst uppfyller kraven väljs som koncept att 
gå vidare med. I konceptfasen utvecklas ett fåtal valda koncept som mynnar ut i 
ett val där det bästa väljs att ta vidare i en fas med detalj- och slutkonstruktion. Här 
sker en detaljerad utveckling av konceptet där dimensioner, funktion och layout 
definieras. En prototyp av produkten tas fram för att kunna testas och analyseras. 
Efter varje fas görs analyser och utvärdering där man kan behöva gå tillbaka till 
tidigare faser och omarbeta framtagna slutsatser. (Johannesson et al., 2004). 

 
3.2 PLANERING 

För att planera och strukturera arbetet gjordes inledningsvis en projektplan med 
en redogörelse för vad varje fas skulle innefatta och hur det skulle genomföras. I 
denna fas definierades projektets mål, dess innehåll och avgränsningar, delfaser 
samt en tidsplan. Enligt Johannesson et al., (2004) är det viktigt att planera och 
följa upp planerna då ett projekt  innebär nya insatser som ofta sker i nya områden. 
 

Figur 1: Projektets faser 
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Tidsplanen visualiserades med ett GANTT-schema, enligt Tabell 1. Johannesson 
et al., (2004) beskriver GANTT-schemat som en enkel metod där aktiviteter visas 
på y-axeln och tid på x-axeln i ett koordinatsystem. Metoden är oöverträffad då det 
gäller att snabbt åskådliggöra projektets tidsåtgång med start och slutpunkt för 
faser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 FÖRSTUDIE 

För att få en uppfattning om nuläge och marknad samt användare och dess behov 
användes både kvalitativa och kvantitativa metoder. Utifrån den information som 
inhämtats definierades konkreta behov och krav på produkten samanställdes. 
Metoderna beskrivs i detta kapitel. 
  

3.3.1  Intervjuer 

Metoden är enligt Osvalder et al. (2011) ett grundläggande sätt att samla 
information om hur personer tycker och tänker, dess värderingar, erfarenheter och 
hur de resonerar. Man samlar in individers åsikter och den data som uppkommer 
är av subjektiv form. Ostrukturerade intervjuer ger förhållandevis mer kvalitativ 
information jämfört med strukturerade intervjuer.  
 
Intervjuer beskrivs av Johannesson et al., (2004) som en metod vilken innebär att 
man vänder sig till användare, intressenter och specialister och ställer frågor som 
rör problemet. Detta ger upphov till djupare förståelse för intressenters upplevelser 
då möjlighet finns till att ställa följdfrågor och få mer motiverade svar.  
 
Ett antal personer som identifierats inom den tänkta målgruppen fick svara på 
frågor i halvstrukturerade intervjuer. Det innebar att en del frågor ställdes till alla, 
samt att andra frågor ställdes beroende på individens karaktär och profil. 
Intervjuer gjordes även med individer med professionellt förhållande till området 
compact living, så som återförsäljare och produktutvecklare.  

05-apr 25-apr15-maj04-jun 24-jun

Planering
Projektplan

Förstudie
Litteraturfördjupning

Idégenerering
Halvtidsavstämning

Detaljutveckling
Rapportskrivning

90% rapport
Muntlig presentation

Opponering
100% rapport

Tabell 1: GANTT-schema 
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3.3.2  Enkäter 

En överskådlig blick över målgruppen och de problem de har gavs genom att skicka 
ut enkäter till målgruppen eller potentiella användare. Enkätundersökning är en 
kvantitativ metod för att undersöka ett problem (Johannesson et al., 2004).  
Metoden är en sorts strukturerad intervju med individer ur målgruppen, men 
fungerar indirekt, vilket innebär att ingen personlig kontakt tas med deltagare. 
Syftet är att generera snabb information av ett stort antal människor. (Osvalder et 
al., 2011).   
 
Enkäten skapades tidigt i förstudiefasen för att utifrån dess svar kunna ta beslut 
om nästa riktning för projektet. Ett antal frågor ställdes gällande hur deltagarna 
upplevde sin situation i hemmet med fokus på behov och önskemål.  
 

3.3.3 Observationer 

Observationer av olika slag gjordes för at få mer kvalitativ inblick av området och 
vilka förhållanden som råder i situationen. Det är en objektiv metod för att se hur 
användaren agerar i verklig situation, där insikt ges i bland annat hur problematik 
kan uppstå. Förståelse för användarsituationen i naturlig omgivning och kunskap 
erhålls i beteenden som de själva inte är medvetna om och kanske inte skulle 
poängtera i en intervju. (Osvalder et al., 2011). 
 
Enligt Johanneson et al. (2004) innebär metoden att man besöker platser där 
problemet finns eller där lösningen används. Under observationen görs 
dokumentation genom exempelvis fotografering eller anteckningar. 
 
Tidigt i förstudien lokaliserades återförsäljare och produktutvecklare inom 
compact living området. Compact Living store kontaktades och visade intresse för 
mitt projekt. Ett första möte togs vid ett besök på Nordbyggs mässa vid 
Stockholmsmässan där företaget hade en monter. Produktutvecklare och 
distributör på företaget, Michael Sandblom4, gav en genomgång av produkter och 
dess funktion samt vad dessa täckte för behov hos målgruppen. Senare gjordes 
ytterligare besök hos företagets visningslokal där ytterligare produkter visades upp. 
Här gavs en mer ingående beskrivning av vilka typer av individer inom målgruppen 
som generellt beställer specifika produkter, och en motiverande beskrivning till de 
behov som uppfylls av dessa. 
 
Andra observationer gjordes hos olika möbel och inredningsåterförsäljare så som 
Illum Bolighus, Mio, IKEA och Granit i Stockholm. Besök hos personer boende i 
mindre lägenheter har gjorts under förstudien, där observation med fokus på 
problematik i bostaden och kortare intervjuer gjorts.  

                                                   
4 Observation och intervju med Michael Sandblom, the Compact Living Store (4 april, 2016) 
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3.3.4 Benchmarking 

Benchmarking beskrivs av Johansson & Abrahamsson (2011) som en systematisk 
och civiliserad form av industrispionage. Metoden är välkänd och handlar om att 
lära sig av de som lyckats och bedrivs snarare än spionage, mer som ett öppet 
samarbete ute på marknaden.  
 
Vid benchmarking finns en viss arbetsgång som bör följas. Det handlar om att 
först identifiera vad som behöver förbättras, lokalisera företag att jämföra med och 
söka information inom dessa. Slutligen bör en analys ske där man försöker förstå 
skillnader som finns, och senare för att se om förbättringar skett jämfört med det 
egna resultatet. (Johansson & Abrahamsson, 2011). 
 
Benchmarkingen inleddes med att prata med intressenter inom området för att 
dels ta reda på vad deras förtag har för produkter, och dels för att få information 
om andra företag och områden med koppling till compact living. Därefter söktes 
information inom de givna områdena via internet. Sökmotorer användes även 
genom att med relevanta sökord finna produkter via internet. Utöver detta 
besöktes möbel och inredningsbutiker så som IKEA, Granit och  Illum Bolighus 
där produkter undersöktes och analyserades. 
 

3.3.5 Behovsanalys 

I denna designprocess utfördes en behovsanalys för att få en förståelse för de behov 
som individer som bor i små hem har. Enligt Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind (2015) ger ett fokus på människans behov och att utveckla en förståelse 
för dem, bättre förutsättningar till att skapa innovativa lösningar jämfört med att 
enbart fokusera på att lösa problem. Man kan tänka kring fysiska, kognitiva och 
emotionella behov där de fysiska kan kopplas till teknik och funktion; de kognitiva 
innebär förståelse och interaktion och de emotionella kan handla om 
meningsfullhet, förhoppningar och drömmar. Vid analys av det insamlade 
materialet från kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer bör fokus 
ligga i att förstå användaren och den situation hen befinner sig i. Kvantitativa 
metoder så som enkäter kan uppfattas enklare att analysera då informationen ofta 
härstammar från en större mångfald, som går att mäta och räkna. (Wikberg 
Nilsson et al., 2015). 
 
Utifrån informationen som anskaffats under förstudien sammanfattades de 
främsta behoven som identifierats med hänsyn till målgruppen. Informationen 
hämtades via enkäter, intervjuer och observationer där individer ur målgruppen 
fått uttrycka sina upplevda behov och problem.  
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3.3.6 Produktspecifikation  

En produktspecifikation upprättades för att specificera vad som ska åstadkommas 
i utvecklingsarbetet och för att konkretisera problemformuleringen. Innehållet i 
specifikationen är en sammanställning av alla krav och önskemål  som är relevanta 
för den produkt som ska utvecklas, utifrån den information som framkommit 
under processens gång. (Wikberg Nilsson et al., 2015). 
 
Krav och önskemål är två kategorier av kriterier, där krav är sådana som 
fullständigt ska uppfyllas och önskemål kan tillåtas bli uppfyllda till viss del. 
Kriterielistan bör alltid börja med en beskrivning av huvudfunktionen. 
(Johannesson et al., 2004). 
 
En produktspecifikation över de krav och önskemål som ställts på produkten 
upprättades utifrån användarbehov, funktioner och marknadsundersökning. 

Produktspecifikationen delades upp i olika kategorier för kognition; så som 

ergonomi och gränssnitt, emotion; vilka grundades i intressenters behov och 

önskemål samt funktion; vilka bland andra var krav för säkerhet, funktion och 
materialkrav. Därefter viktades kraven utifrån hur väl de uppfyller de behov och 
önskemål användarna uttryckt.  
 
Eftersom olika kriterier är olika viktiga kan man tilldela dem viktfaktorer ur 
lämplig skala. För att därefter utvärdera lösningsalternativen i förhållande till hur 
väl de uppfyller kraven och önskemålen kan de ges betyg enligt en uppfyllelseskala. 
Detta kan senare återkopplas till vid utvärdering och val av koncept. (Johannesson 
et al., 2004). 
 
För att vikta de önskemål och krav som identifierats fick ett antal ur målgruppen 
uttrycka hur viktiga de olika kriterierna var i förhållande till varandra. De fick 
beskriva relevansen av att få de olika behoven tillfredsställda i förhållande till 
varandra och ombads ange dem i hierarkiska listor, där det viktigaste behovet sattes 
först och det minst viktiga sist. Under denna viktningsprocess beskrev användarna 
även hur viktigt ett uppfyllt behov var genom att gradera dem för sig utifrån given 
skala: 1-3 där 1 innebar att behovet var viktigt, 2 medel och 1 inte viktigt.  
 
Utifrån denna viktningsmetod kunde behov och förväntade funktioner graderas 
och ges en prioriteringsordning.   
 

3.3.7 Funktionsuppdelning  

Att definiera de funktioner som den tänkta lösningen ska ha handlar om att 
specificera vad produkten ska klara av, och vad syftet är med produkten. En 
produkt har ofta olika delar med olika delfunktioner  där de sammansatt uppfyller 
en  huvudfunktion. Delfunktionerna är av sådant slag att huvudfunktionen uteblir 
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utan dem. Det kan även finnas stödfunktioner som inte är nödvändiga, men 
underlättar eller höjer användarupplevelen hos produkten. Wikberg Nilsson et al. 
(2015). 
 
Funktioner för det kommande konceptet definierades i form av huvudfunktion 
vilken utgjordes av det mest väsentliga behovet från målgruppen samt utifrån 
efterforskningar i förstudien; delfunktioner som även de utgjort behov från 
målgrupp, men som även valdes att utgöra delar av huvudfunktionen;  och 
stödfunktioner som skulle upphöja värdet utan att vara kritiska för produkten. 

 
3.4 LITTERATURSTUDIE 

För att anskaffa teori, kunskap och fakta  om området undersöktes och studerades 
fakta i såväl facklitteratur som tidskrifter samt i publicerade verk som återfunnits 
via internetbaserade databaser. Sökord som användes var bland andra 
trångboddhet, compact living, ergonomi vilka söktes i databaser som Libris, 
Google Scholar samt Nationalencyklopedin (NE). Allt eftersom 
utvecklingsprocessen fortlöpte  uppkom behov av teori inom ämnen vilka inte 
kunnat förutspås vid planeringsfasen, därför har litteratur hämtats parallellt med 
andra faser. Kunskap inom de områden som rör projektet är viktigt att erhålla för 
att på god grund kunna designa och utveckla en produkt som tillfredsställer 
definierade krav och önskemål. 
 
3.5 ANALYS 

De metoder som använts till att ta fram data i förstudien har till stor del grundats 
i åsikter och uppfattningar från personer som lokaliserades ur sannolik målgrupp. 
Vid insamling och utvärdering av den data som framkom tolkningen varit relativt 
kritisk. Detta innebar att visshet funnits i att informationen varit partisk, och 
härstammat från personers högst personliga erfarenheter av situationer som kan 
ha tolkats olika beroende på olika omständigheter. De frågor som ställts kan även 
ha varit ledande i viss mån vilket kan ha inneburit att andra svar uppkommit om 
frågorna ställts på annorlunda sätt.  
 
De intervjuer som gjorts har involverat personer som bott i hem med 
utvecklingspotential av dess inredning på olika sätt. Personerna som utfrågades var 
medvetna om att intervjuer gjordes i anledning till att undersöka och lokalisera 
problem och behov i små hem. Därför kan de ha överdrivit de problematiska 
bitarna i hemmet och uttryckt situationen som besvärligare än den egentligen varit. 
 
Detta till trots har uppfattningar och åsikter ändå tagits på allvar. Genom att 
kontakta en större mängd individer har mönster i svaren kunnat uppfattas. Det 
vill säga att den information som kom att läggas till grund för problemformulering 
har varit uppgifter som beskrivit liknande problem i små hem trots att ingen av 
deltagarna i enkätundersökningen och intervjuer haft tillgång till de andras svar.  
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Att använda flera olika metoder vilka gav både kvantitativ data så som 
enkätundersökningar och kvalitativ data från intervjuer  har  varit ett sätt att styrka 
den information som framkommit och givit den mer tillförlitlighet.  

 
3.6 IDÉUTVECKLING 

I denna fas låg syftet i att ta fram så många tänkbara idéer som möjligt till det 
tänkta produktkonceptet, med egenskaper som uppfyller de behov som lokaliserats 
i förstudien. Metoderna som användes beskrivs nedan. 

3.6.1  Brainstorming 

Inledningsvis i idéutvecklingen utfördes en brainstorming. Brainstorming är en 
metod skapad av Alex Osborn och utgör en kreativ process med få begräsningar 
hos den som utför metoden. Dess syfte är att generera ett stort antal idéer. 
Sessionen tar vid då en person förklarar för deltagarna vilket problem som skall 
lösas, därefter får deltagarna tillsammans med ledaren samarbeta för att komma 
fram till en mängd lösningsförslag. Dessa dokumenteras genom skisser och 
beskrivningar. (Johannesson et.al.). 
 
Den inledande brainstormingsessionen utfördes av tre personer vilka utöver 
ledaren var, en student inom Industriell design och en student inom 
statsvetenskap. En introduktion till bakgrunden av problemet gavs i stora drag. 
Eftersom sessionen var en första ansats till idégenereringsfasen hölls målet brett 
med ett syfte att skapa så många typer av lösningar som möjligt för trångbodda 
hem. För att organisera processen utfördes den genom att kategorisera hemmet i 
dess olika rum eller delar och åta dem var för sig.  
 
De idéer som uppkom diskuterades och vidareutvecklades till ett flertal alternativa 
lösningar.   

 
 



 20 

 

3.6.2  Workshops 

En workshop beskrivs enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) som ett kreativt 
arbetsmöte involverande personer inom målgruppen utan koppling till projektet, 
där man kreativt utforskar ett visst område. Syftet i workshopen är att utnyttja den 
kreativa potential som finns i gruppen och utforska ett problem eller potentiella 
lösningar på temat.  
 
En brainstormingworkshop utfördes en bit in i idégenereringsfasen. Till skillnad 
från den första brainstormingsessionen var workshopen mer förberedd och målet 
tydligare.  Här hade ett mer konkret behov identifierats i form av förvaringsbehov, 
där tre delproblem uppgavs. Workshopen inleddes med en introduktion till 
situationen och exempel i form av beskrivning och bilder gavs på hur 
problematiken kunde te sig. Syftet till detta var att deltagarna skulle ha en klar 
uppfattning om de behov som låg till grunden och få en tydlig bild över målet.   
 
De tre delproblemen  utgjorde  delmoment i sessionen där deltagarna fick 
brainstorma i inom en given tidsram för varje del. Under dessa delsessioner 
fungerade ledaren som en vägledning för att uppmana deltagarna att diskutera och 
förklara sina idéer. Ledaren uppmuntrade även till att tänka utanför ramarna och 
inte vara rädd för att presentera de idéer man tyckte var mindre bra.  Slutligen fick 
deltagarna genom samarbete kombinera idéer från delmomenten till  mer 
utvecklade lösningar. Alla lösningar dokumenterades med skisser och 
beskrivningar löpande genom sessionen.      
 

Figur 2: Brainstorming 
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3.6.3 Kollage  

Olika typer av kollage sammanställdes för att utrycka känslor, bidra till ökad 
kreativitet eller ge inspiration från liknande lösningar. Vid denna metod samlades 
bilder som hämtats under andra moment så som benchmarking och 
katalogmetoden vilka på något sätt gav inspiration eller ansågs utgöra smarta 
lösningar. 
 
En moodboard är en typ av kollage av bilder, skisser eller ord som ska skapa en 
viss emotionell upplevelse eller för att utforska upplevelse. För att ge kreativ 
inspiration från lösningar med liknande funktion kan en stylingboard användas. 
En usageboard representerar lösningar som används på liknande sätt  eller visar 
användandet från observationer och kan användas för att påminna om vad som 
fungerar eller inte fungerar. (Wikberg Nilsson et al., 2015). 
 

3.6.4 Katalogmetoden  

Denna metod används som ett stöd till kreativt tänkande, i syfte att ge inspiration 
och information från källor som tidskrifter, böcker och sökmotorer via internet. 
Man kan söka efter lösningar på liknande produkter eller på mer ostrukturerade 
sätt låta sig inspireras av ting med viss association till det man söker lösningar till. 
(Johannesson et al., 2004). 
 
Genomgående i idégenereringen granskades inredningsmagasin, litteratur inom 
arkitektur, inredningsbloggar samt bilder som sökts via sökmotorer på internet. 
Metoden gav inspiration till de andra idégenereringsmetoder som användes och 
gav inblick i hur liknande problem lösts på olika sätt. Detta hjälpte till i det kreativa 
tänkandet och kännedomen om andra lösningar underlättade i den senare 
sållningsprocessen, då allt för lika lösningar som uppkommit kunde sållas bort för 
at undvika kopiering.     
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3.6.5 Skisser  

Med hjälp av skisser kunde lösningsalternativen som uppkom under den kreativa 
processen beskrivas och förklaras. Skisser beskrivs av Johannesson et al. (2004) 
som ett stöd för att notera idéer samt ge en utgångspunkt för fortsatt idéarbete. 
Metoden gjorde det enklare att få en uppfattning om lösningarnas funktion och 
utformning.  Dels användes metoden i de kreativa processer där fler deltagare var 
involverade, men även för att enskilt kunna utveckla egna nya alternativ och bygga 
vidare på lösningar som framkommit genom brainstorming och workshops.   
 

3.6.6 Sållning av idéer  

När ett antal idéer tagits fram sorterades de efter hur väl de uppfyllde de tidigare 
specificerade huvud-, del- och stödfunktioner.  
 
En gradering gjordes av funktioner och önskemål vilka låg till grund för 
betygssättning av idéerna. Huvudfunktionen, att underlätta förvaring i trånga hem 
gav flest poäng, därav fick de idéer som uppfyllde denna funktion ett högt betyg. 
Men andra idéer som uppfyllde flera delfunktioner väl kunde få ett högt betyg. 
Idéer som endast uppfyllde tilläggsfunktioner sorterades som tilläggsidéer för att 
sparas och användas vid konceptutvecklingen För att slutligen välja ut idéer att gå 

Figur 3: Katalogmetoden 
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vidare med användes, utöver betygsättningen, sunt förnuft och återkoppling till 
benchmarkingen och  den produktspecifikation som tagits fram. I denna process 
kombinerades flera av idéerna till varandra, samt vidareutvecklades för att kunna 
utgöra grunden till konceptlösningar.  
 
3.7 KONCEPTUTVECKING 

Här återges de metoder som användes för att vidareutveckla idéer till 
konceptlösningar.  

3.7.1 Prototyper  

Wikberg Nilsson et al. (2015) beskriver prototypandet som ett sätt att lära sig mer 
om sitt koncept och utveckla en förståelse för det. Att ta fram en prototyp innebär 
att bygga upp en fysisk modell av sitt koncept för att testa dess funktionalitet och 
upplevelse av gestaltningen.  
 
Enkla modeller togs fram för att praktiskt kunna pröva grundläggande funktioner 
av koncepten. För att ta fram dessa användes enklare materiel som kartong, 
papper, tråd och ståltråd. Metoden ledde till en förståelse för hur koncepten skulle 
kunna te sig i verkligheten samt vilka metoder som kunde behövas för vidare 
utveckling. 
 

3.7.2 Benchmarking  

I denna fas krävdes ytterligare benchmarking för att studera liknade produkter och 
tekniska lösningar att inspireras av. Detta för att utesluta framtagande av en 
produkt som redan finns, och i så fall i ett tidigt skede kunna utveckla ett alternativ 
till den befintliga produkten. De tekniska lösningar som studerades underlättade 
utformning av mekanismer då inspiration togs från produkter med liknade 
funktionella egenskaper till som det tänkta konceptet. 
 

3.7.3 Val av koncept  

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är produktspecifikationen ett underlag till att 
utvärdera koncept.  
 
För att välja ut ett koncept gjordes en liknande sållning som vid idésållningen. 
Koncepten viktades mot produktspecifikationen och hur väl de uppfyllde huvud- 
och delfunktioner. Benchmarkingen som gjorts under konceptutvecklingen fick 
också ligga till grund för valet. Utöver detta togs flera personer ur målgruppen till 
hjälp där de fick koncepten beskrivna för sig och utifrån egna erfarenheter och 
önskemål bedöma vilket av koncepten de ansåg skulle tas vidare. Därefter tog sunt 
förnuft till för att avgöra om konceptet med högst betyg och popularitet var möjligt 
att utveckla med de resurser och den tid som fanns tillgänglig.  
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3.8 DETALJUTVECKLING 

Här beskrivs vad som gjordes för att detaljutveckla det valda konceptet. 

3.8.1 Visualisering  

Autodesk Inventor och Autodesk Alias Automotive har använts för att visualisera 
konceptet. Inventor underlättade då det i detta konstruktörs program är möjligt 
att hämta standardkomponenter som används i den mekaniska konstruktionen av 
konceptet. Alias användes istället för att visualisera den mer designmässiga delen 
av produkten, det som konsumenten ser vid användning.   
 

3.8.2 Dimensionering 

Vid dimensionering av produkten var utgångspunkten garderobs- och 
takhöjdsmått mått från hem ur målgruppen, samt standardgarderobsmått från  
möbelbutiker som bland annat IKEA. Eftersom konceptets grundfunktion ska 
vara att underlätta i trånga hem, som kan skilja sig mycket i planlösning och 
inredning bestämdes att produkten ska finnas tillgänglig i flera utföranden av 
dimensionering. 
 

3.8.3 Konstruktion 

För att ta fram mekanik som möjliggör konceptet att fungera på det sätt som var 
tänkt behövdes ingående studier av olika komponenters funktioner, egenskaper 
och utseende. I detta moment var en viktig aspekt att få konceptet 
användarvänligt, funktionellt och konstruktörmässigt genomförbart. En grundlig 
utforskning av tekniska lösningar gjordes för att kunna rotera ställningen med en 
integrerad  broms. Vidare studerades mekanismer för utväxling för att manuellt 
kunna förflytta hyllplanen utan att behöva använda för mycket kraft. Olika 
företags produktkataloger studerades och konstruktörsingenjörer rådfrågades i 
detta moment.  

3.8.4 Val av material  

Materialen till de olika delar bestämdes delvis av de färdiga komponenter som 
utgörs av kugghjul, kedja, och växellåda i och med att dessa beställs från 
leverantörer och redan är utvecklade produkter. Detta gäller även skruvar och 
andra befästningsdelar som används till at fästa inredningen på väggen.  
 
Resterande delars material valdes utifrån önskat utseende, prestanda och 
hållfasthetskrav. Hyllorna som hängs upp i ställningen är de som främst kommer 
att synas utifrån rummet vid exponering, resten av mekanismen döljs bakom 
skärmar. Därför har större vikt lagts på den estetiska designen av hyllplanen och 
därmed dess material 
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3.9 KREDIBILITET 

Nedan beskrivs hur källor hämtats och använts för att styrka dess kredibilitet. 
 

3.9.1 Analys  av källor 

Då ett arbete ska ha relevant och trovärdig teoretisk grund är det viktigt att källor 
som används granskas kritiskt och går att spåra.  
 
För att säkerställa att de källor som använts är trovärdiga har den teori som hämtats  
granskats kritiskt. De böcker som använts har i flera fall varit litteratur som använts 
i kurser under utbildningen, där alla författare gått att spåra. Annan litteratur som 
använts har skrivits av författare där det har gått att kontrollera att de haft någon 
form av bakgrund inom det ämne som teorin handlat om. De hemsidor som 
använts till att hämta teori och data har i de flesta fall varit från välkända 
organisationer, företag och myndigheter. Andra källor som varit mindre kända har 
granskats genom att exempelvis avgöra nivån på språkets på texten och att  de gått 
att spåra. Om källan ändå varit tvivelaktig har vidare information rörande samma 
ämne hämtats för att säkerställa att uppgifterna stämt överens med varandra.  
 
De personliga professionella kontakter som använts  har varit yrkesutövande  
personer från myndigheter och företag med yrkesmässiga befattningar, där det 
säkerställts att de haft relevant kunskap och erfarenhet inom sitt område. De 
privatpersoner som har intervjuats kontaktades först efter att ha säkerställt att de 
varit benägna att  besvara frågorna på ett seriöst sätt och att de tagit intervjun på 
allvar. I de flesta fall var dessa personer i någon mån sådana som det redan fanns 
en personlig koppling till. 
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4 Resultat  
Resultaten av de olika faserna vilka genomgåtts i processen presenteras i detta 
kapitel, där det avslutningsvis ges en beskrivning  av resultatet för det slutliga 
konceptet. 

 
4.1 RESULTAT AV FÖRSTUDIE 

Förstudien gick ut på att undersöka och identifiera problem samt vilka användare 
som påverkas av små boenden.  Resultatet av detta presenteras här. 
 

4.1.1 Intervjuer  

Här ges en sammanfattning av de intervjuer som gjorts med professionella 
intressenter samt individer ur målgruppen. Intervjuer redovisas i sin helhet i Bilaga 
2.  
 
En av de expertintervjuer som gjordes var med var M. Sandblom5 på the Compact 
Living Store i Stockholm. Compact Living Store ä en av de största distributörerna 
av compact living produkter i Sverige. De säljer dels hela konceptlösningar för små 
lägenheter, där genomgående smarta och platseffektiva produkter gör lägenheten 
mer effektiv och funktionell.  De säljer även enskilda produkter som löser specifika 
problem i små hem. Dessa är ofta dubbelfunktionella möbler som gör det möjligt 
att nyttja flera funktioner på samma plats. Under en intervju beskrevs 
utgångspunkten för branschen, med problematik som finns och de behov som 
olika användare i målgruppen har. Enligt Michael är deras målgrupp mycket bred: 
från studenter till par som är i behov av mer utrymme på grund av att de får fler 
barn, karriärspersoner som köper övernattningslägenheter i innerstaden samt 
pensionärer som flyttar från villa till en mindre lägenhet. Han ser ett ökande behov 
av lösningar till små lägenheter, främst på grund av att ökade bostadspriser i 
storstäder gör att man får mindre yta för pengarna, men även som resultat av en 
ny livsstil där man tillbringar mindre tid i hemmet och därför ställer mindre krav 
på rymlighet. 
 
En mer objektiv källa var en chefsanalytiker på länsstyrelsen6, som bland annat 
analyserar boendetrender och enligt källan har inflyttningen till storstäder idag 
minskat  sedan 1990-talet, då trenden syntes tydligare. Däremot ökar 
trångboddheten ändå på grund av att det sammantaget är fler nyfödda än antalet 
dödstal i Stockholm. Anledningen till behovet av lösningar till mindre lägenheter 
är tydligare idag kan även bero på en annan typ av livsstil och att de nya regler som 

                                                   
5 Intervju med Michael Sandblom, the Compact Living Store (20 april, 2016) 
6 Intervju med chefsanalytiker på länsstyrelsen (15 april, 2015) 
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finns i Boverkets byggregler sedan 2014 gör det lättare att bygga mindre.  
 
Intervjuer gjordes även med potentiella användare som identifierats. En av dessa 
var Evelina, 31, som bor i centrala Göteborg i en lägenhet om 31m2. För att få mer 
utrymme har hon installerat en loftsäng, som gör det möjligt att ha en extra TV-
hörna under. Hon utrycker att lösningen har gjort stor skillnad i hennes hem, men 
att den är krånglig att sova två i då hennes pojkvän bor där.  
 
Det största problemet i hennes lägenhet är brist på eller dåligt planerad förvaring. 
Hallen beskriver Evelina som ”under all kritik”. De garderober som finns är dåligt 
planerade, tex den ena som är alldeles för djup och medför att det är svårt att få 
tag på saker som finns längst in. I hallen finns även en frys som är placerad i ett 
överskåp. Detta innebär att man måste ställa sig på en pall för att nå upp, och utgör 
ett ineffektivt moment då man behöver hämta någonting under tiden man lagar 
mat. Hon beskriver att förvaringen i badrummet är opraktisk och att köket är 
lagom för  en person. 
 
Frank bor i centrala Stockholm med sambo i en lägenhet om 43m2. Lägenheten 
har ett rum och kök och för att få mer utrymme i vardagsrummet har de köpt en 
säng som fälls ned från väggen. Han uttrycket problematik med förvaring i höga 
skåp, där det ä svårt att nå upp. Även att garderober är djupa, vilket hindrar från 
att på ett bra sätt kunna utnyttja utrymmen anser han vara ett problem. På grund 
av att de inte kan utnyttja alla förvaringsutrymmen har de köpt en fristående 
garderob till klädförvaring.  
 

4.1.2 Enkäter 

Resultatet av enkätundersökningen visas i Bilaga 1, och besvarades av 25 personer 
ur målgruppen i åldrar mellan 20-59 år. De flesta av de utfrågade var mellan 20-29 
år. Lägenheternas areor varierade mellan 10-65m2, där de större lägenheterna 
delades med flera individer och på så sätt utgjorde boendet ändå ett litet hem. 
 
Utifrån svaren kan konstateras att de flesta upplevde att problemet i deras trånga 
bostäder rörde förvaring av något slag. Angående vilken typ förvaringsinventarier 
där problem fanns svarade majoriteten garderober. På vilket sätt dessa utgjorde 
problem var främst där förvaring placerats på hög höjd, här benämns skåp i kök 
samt garderober. Det andra problemet med förvaring var att det var svår att 
komma åt förvarade saker i djupa garderober eller i dåligt planerade 
förvaringsutrymmen.  
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4.1.3 Observationer  

En sammanställning av observationer som gjorts på Compact Living Store, 
inredningsbutiker och i hem till personer ur målgruppen ges i Bilaga 3. 
 
Utifrån observation på Nordbyggs mässan där Compact Living Store ställde ut en 
visningslägenhet på 25m2, gavs en tydlig bild av hur en komplett uppsättning av 
platseffektiva lösningar kan fungera och underlätta i ett hem. 
Besök och observation gjordes hos studenten Frank. Observationen gav en 
uppfattning av hur problem med förvaring kan te sig i en lägenhet byggd i början 
av 1900-talet, där originalgarderober och köksskåp finns kvar.  

4.1.4 Benchmarking  

Benchmarkingen resulterade i flera bildkollage som redovisas i Bilaga 4. 
 
Compact Living store besöktes och gav en bra uppfattning om vilka produkter som 
finns i deras sortiment. Genom intervju utgavs även information om vilka 
produkter som är mest populära och löser flest problem. Produktutvecklare M. 
Sandblom 7  berättade även att de verkar som återförsäljare av flera Italienska 
tillverkare av compact living produkter samt för företaget Temal som säljer möbler 
med 5 cm intervaller (http://se.temal.fi/). Han tipsade även om att titta på hur 
hotell med smarta lösningar har löst inredning av små rum. Ett av dessa var 
Hotellkedjan CitizenM (http://www.citizenm.com) som finns i storstäder som 
Amsterdam, New York och Paris.  
 
 

                                                   
7 Intervju med Michael Sandblom, Compact Living Store (20 april, 2016) 

Figur 4: Enkätsvar 
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4.1.5 Funktioner  

Här ges en sammanställning över de funktioner som legat till grund för konceptet. 
 

Huvudfunktion: Underlätta förvaring i trånga bostäder. 

Delfunktioner: 
1. Förbättra organisering av förvaringsutrymmen eller 

förvaringsinredning. 
2. Möjliggöra förvaringsinredning eller förvaringsutrymme som går 

att applicera på befintlig inredning.  
3. Underlätta åtkomst av förvaring. 

Stödfunktion: Utgöra estetisk förhöjning. 

4.1.6 Produktspecifikation 

Nedan presenteras produktspecifikationen. 
 

Funktion: 

En förvaringslösning som underlättar åtkomst och tillgänglighet för användare i 
små bostäder.  

 Lösningen bör vara utformad så att användaren inte upplever diskomfort 
eller tvingas till belastande ställningar vid användning. Lösningen bör även 
vara anpassad för alla typer av användare, ur ett antropocentriskt 
perspektiv: för 5:e till 95:e percentilen, för ett brett åldersspann samt för 
kvinnor och män. 

 Lösningen bör vara säkerhetsanapassad enligt de standarder som finns i 
Sverige (SIS) för att motverka alla typer av skador vid användning. 

Figur 5: Moodboard compact living 
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 Material och tillverkningsprocesser ska vara av sådant slag att det, genom 
hela produktens livstid, inte påverkar miljön negativt. 

 Lösningen bör vara utformad på ett sätt som tillåter att integreras till 
hemmens befintliga interiör. 

 Lösningen bör vara underhållsfri i största möjliga mån. 

 Lösningen ska möjliggöra utrymme till- och åtkomst av förvaring. 

Kognition:  
Lösningen ska ge tydliga ingivelser till användning och vara lätt att förstå. 

Emotion:  
Vid användning ska användaren uppleva smidighet och komfort. Lösningen bör 
ge användaren en känsla av ökad tillgänglighet och organisering jämfört med dess 
tidigare förvaringsinredning.  

 
4.2 RESULTAT AV IDÉUTVECKLING 

Nedan presenteras resultatet som idéutvecklingen givit. 
 

4.2.1 Brainstorming 

Brainstormingen som var en inledande del i idégenereringen resulterade i en 
mängd idéer som sedan diskuterades och utvecklades. Eftersom alla deltagare 
själva hade erfarenhet av att bo trångt var de väl insatta i problemet och kunde 
relatera till behov de upplevt. Detta resulterade i en tendens till att ta fram 
lösningar på problem man själv hade. Idéer som uppkom till följd av detta var 
bland andra sopsorteringsanordningar, organisering till garderober, och 
sänglådor.  Men även andra idéer uppkom som var mer utsvävande och kunde 

tänkas lösa annan problematik i trånga bostäder. 

4.2.2 Workshop 

Workshopen gav lösningsalternativ på mer väldefinierade behov i form av 
förvaringslösningar. Det första delmomentet var att ta fram lösningar som 
frigjorde utrymme till förvaring. Exempel på dessa var att utnyttja skiljeväggar till 
inbyggda hyllor och skåp, och på liknade sätt utnyttja innertak och biutrymmen så 
som kattvindar. Nästa moment innebar att idégenerera kring att lösa problem med 
svårighet i att komma åt saker placerat i förvaringsutrymmen på hög höjd. 
Lösningsalternativ som uppkom var bland annat att skapa en nedfällbar stege från 
tak för att kunna klättra upp i nåbar höjd och  lösningar där man istället placerar 
saker utanpå lägre placerade skåp. Det tredje delmomentet var att lösa problematik 
med dåligt organiserade utrymmen så som djupa garderober eller köksskåp. 
Resultat av denna session var att bygga om djupa garderober så att man kommer 
år förvaring från flera håll och att använda skenor och hjul till utdragbara lådor. 
Resultaten dokumenterades och sparades för att kunna återkopplas till i senare del 
av fasen och även kommande faser i projektet.  
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4.2.3 Kollage  

De kollage som tagits fram gav inspiration och underlättade de andra kreativa 
metoderna. Att kombinera former, bilder, motiv och färger verkade som ett sätt 
att uttrycka en känsla man ville kommunicera, utan att behöva sätta beskrivande 
ord eller skissa ut en fullständig idé. Kollagen fungerade även som påminnelser av 
liknande lösningar, färger och former att inspireras av genom processen.  Dessa 
presenteras i Bilaga 4. 
 

4.2.4 Katalogmetoden  

Katalogmetoden verkade på liknande sätt som moodboards som ett hjälpmedel till 
att tänka kreativt. I de tidskrifter och böcker som studerats hämtades inspiration 
till lösningar i de andra kreativa metoderna. 
 

4.2.5 Skisser  

Att ta fram skisser var ett sätt att uttrycka idéer som kom upp under 
idégenereringsfasen. Skisserna underlättade att vid återkoppling till idéerna för att 
snabbt kunna erinra sig om idéens innebörd vid sållning och  vidareutveckling till 
koncept. 
 
4.3 RESUTAT AV KOCEPTFAS 

Sållningen av idéer som gjordes resulterade i tre koncept varav ett av dem 
presenteras som två varianter av en idé.  
 

4.3.1 Roterande garderobsinredning  

Detta koncept uppkom som ett resultat av att försöka lösa det problem som 
användare haft med att komma åt sin förvaring i garderober med hög höjd samt 
brett djup. Idén var att göra en ställning som roterar vertikalt, vilket skulle 
innebära att hyllplan kan förflyttas nedåt till lämpligt läge så att användaren inte 
behöver stå på stege, stol eller liknande för att nå upp. För att komma åt planen 
dras endast hyllorna ned och runt ställningen tills önskat hyllplan hamnar i nåbart  
läge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Skiss Roterande garderobsinredning 
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Ställningens utformning innebär även att hyllplanen befinner sig i två rader, 
framför och bakom varandra och gör att varje plan utgör ca hälften av garderobens 
djup.  Detta löser problemet med ett stort djupmått vilket utryckts som besvärligt 
vid åtkomst. 
 
Konceptet utgörs av en ställning där hyllplan hängs upp via kortsidorna i fästen 
längs ett spår eller en skena eller vilket tillåter dem att rotera vertikalt. Ställningen 
ska kunna monteras in i befintliga garderober med befästningar som skruvas fast 
på insidorna av dess kortsidor och eventuellt i golvet. Ställningen ska finnas 
tillgänglig i utföranden med stora höjd- och djupmått för att kunna utnyttja så 
mycket utrymme som möjligt.  

4.3.2 Stegen  

Konceptet Stegen är en lösning för att kunna nå inbyggda hyllor och skåp på hög 
höjd. Lösningen ska möjliggöra lättare åtkomst av förvaring på höjden utan att 
behöva använda en stege eller pall som tar utrymme från resten av hemmets yta. 
Stegen är tänkt att vara placerad i ett smalt i fack och kunna dras ut vid behov. För 
kök ska stegen placeras i ett utskuret utrymme i bänkskiva på liknande sätt som 
för inbyggda och utdragbara skärbrädor. En skena längs bänkskivan gör det möjligt 
att vid utfällt läge dra stegen till önskad placering. För garderober kan utrymmet 

Figur 7: Prototyp Roterande garderobsinredning 
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för den hopfällbara stegen utgöras av ett smalt fack mellan hyllplan i höfthöjd.  
 
Stegen är teleskopisk, vilket gör att det kan komprimeras och få plats i ett litet 
utrymme. Delarna är tänkta att vara i stål och hårdplast för att vara stabil och 
hållfast vid användning. Den yta som kommer i kontakt med golvet, ska vara 
försedd med ett material av hög friktion för att inte glida på underlaget.  
 
 

 
 

4.3.3 Lådställning och låda under säng 

Detta koncept är tänkt att underlätta användning av förvaring som placeras under 
sängen. För små hem med begränsat utrymme runt sovplatsen är det svårt att 
använda hela utrymmet under en större säng, då lådan inte går att dra ut hela 
vägen. Konceptet löser detta med roterande ställning som går att dra längs en 
skena. På detta sätt behöver användaren aldrig dra ut en stor låda hela vägen för 
att komma åt förvaring eller sträcka sig långt in under sängen. De roterande 
mindre lådorna gör att  man kan dra till sig den låda man är i behov av till sängens 
kant, och kan dras ut så att man kommer åt hela lådans innehåll. Konceptet kan 
appliceras som en ställning där skenan med lådorna monteras direkt på sängen, 
vid benen eller stommen, eller som en komplett låda som köps separat där 
ställningen är integrerad inuti.  

Figur 10: Skiss Stegen 
Figur 9: Skiss Stegen Figur 8: Skiss Stegen 
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4.3.4 Benchmarking  

Benchmarking gav information om liknade produkter på marknaden till de tänkta 
koncepten. 
 

För konceptet roterande garderobsinredning var benchmarking viktig för att dels 
utesluta att snarlika lösningar fanns och att ta inspiration av mekanismer för 
produkter som liknade de som var tänkta till konceptet. Ett av dessa var en produkt 
för industriella lager med vertikalt roterande förvarningssystem för att 
platseffektivt lagerhålla produkter. Samma funktion hittades sedan för garderober 
via (http://storagemotion.com), även dessa var motordrivna. Principen liknade 
garderobskonceptets funktion och inspiration togs för att skapa en förenklad 
mekanism att använda i garderobskonceptet.  
 

4.3.5 Val av koncept  

Den konceptutvärdering som användes för att poängsätta koncepten utifrån hur 
väl krav och önskemål uppfyllts samt utifrån åsikter från personer ur  målgruppen, 
handledare och eget tycke, låg till grund för konceptvalet. 
 
Konceptet med den roterande garderobsinredningen fick bäst resultat på de flesta 
punkter. Det var även detta koncept som de flesta utomstående tyckte var mest 
intressant och tilltalande. Nackdelen som kunde ses med konceptet var att det var 
svårare att utveckla tekniskt sätt än de andra. Efter övervägande valdes ändå detta 
att utgöra den slutliga lösningen, då det uppfyllde huvudfunktionen på bäst sätt.  

 

Figur 11: Skisser Lådställning 
Figur 12: Pappersprototyp Lådställning 

http://storagemotion.com/
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4.4 RESULTAT AV DETALJUTVECKLING  

Här återges resultatet av detaljutvecklingen.  

4.4.1 Komponenter  

Nedan ges beskrivningar av funktion och material för de komponenter som 
konceptet består av. Dessa utgörs av en mekanism som roterar vertikalt varpå 
hyllplan befästs. Andra delar är en snäckväxel som fungerar som lås samt 
utväxlade, en lina som används till att förflytta hyllplanen och täckskivor för att 
dölja mekanismen. Utöver detta finns befästningsdelar för att fästa 
konstruktionen i garderoben. 
 
Roterande mekanism 
Den vertikalt roterande mekanismen utgörs av en ställning med två kedjehjul på 
varje sida där en kedja löper vertikalt mellan dem, vilket ger totalt fyra kedjehjul 
och två kedjor. Från centrum till centrum av kedjehjulen placerade i samma 
horisontella höjd sitter två axlar, en uppe och en nere. Denna mekanism är den 
som utgör rotation av hyllplanen, vilka hängs upp vid kortsidorna i fästen 
placerade på kedjorna. Kugghjul, axlar och kedjor består till största delen av 
rostfritt stål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Mekanism med hyllplan 
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Snäckväxel Snett uppåt i det vänstra hörnet är en snäckväxel placerad 
sammanlänkad till rotationsmekanismen med kedja och kedjehjul, se figur 14 och 
15. Snäckväxelns funktion är att självlåsa ställningen vilket hindar den från att 
falla ned på grund av hyllornas olika tyngd. Detta är möjligt på grund av att det 

inne i växeln finns ett kugghjul som drivs av  en så kallad snäckskruv med en profil 
som passar hjulets kuggar. Skruven och kugghjulet är placerade i vinkel, vilket 
tillsammans med friktionskraften mellan kuggarna gör att den låser sig i det läge 
där kraften på snäckskruven upphör. I detta fall utgörs detta av en manuell kraft.  

 
Växeln erhåller även utväxling av momentet i storleksgraden 10:1, vilket kan  
reduceras till 5:1 eller 2,5:1 genom att variera storleken för ett större kugghjul 
placerat intill hjulet på ställningens övre vänstra hörn, som är kopplat till växeln 
med kedja. Denna utväxling innebär att då man drar i snöret för att förflytta 
hyllplanen, förflyttas de en kortare sträcka relativt snörets längd. På detta sätt 
behöver mindre kraft användas för att lyfta tyngden av hyllplanen.  
 

Figur 14: Närbild mekanism 

Figur 15: Snäckväxel 
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Lina  
Från växeln kopplas en lina som används till att förflytta hyllorna lodrätt runt 
mekanismen. Linan löper vertikalt ned längs vänster sida av hyllplanen, utanpå en 
täckskiva och leds runt mindre hjul som gör att det hålls i spänt läge. För att 
förflytta hyllorna drar man med manuell kraft linan nedåt. Linans material är av 
TPE, som är en termoelast med relativt hög friktion och elasticitet, som ger bra 
grepp mot handen och tillåter linan att svikta något.  
 

 
Hyllor 
Fästa via befästningslänkar i kedjorna hängs hyllplan. Dessa är placerade längs hela 
den roterande konstruktionen vilket gör att de sitter i två rader, framför och 
bakom varandra. Hyllplanens djup är därmed endast knappt hälften av 
garderobens djup, vilket gör att användaren får tydlig överblick av allt innehåll i 
varje hylla. Hyllorna är rektangulära i formen och relativt grunda. Den främre 
sidan består en lägre kant för att enklare komma åt innehållet i hyllan, och 
baksidan något högre för att hindra föremål från att ramla ut.  Till hyllorna har en 
MDF-skiva med ljust träfaner valts. MDF-skivan är formstabil och lämpar sig 
tillhyllplanen som kommer att belastas med vikt från förvaring. 
 
Täckskivor  
För att täcka de mekaniska delarna placeras smala täckskivor på varje sida vid 
kanterna, precis innanför öppningen till garderoben. Även på över och undersidan 
har täckskivor placerats. Materialet i täckskivorna består av spånskivor med 
melaminbeläggning. På den vänstra sidan befästs linan som används till att 
förflytta hyllplanen. Denna är dragen genom en öppning i täckskivan och leds 
vertikalt ned längs skivan.  
 
 

Figur 16: Lina 
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4.4.2 Dimensionering 

Totala yttermått: 
De totala yttermåtten för konceptet ska kunna kombineras efter användarens 
önskemål och är: 

Djupmått: 60cm, 66cm, 80 cm samt 100cm.  
Höjdmått: 215cm, 230cm, 245cm samt 260cm. 
Bredd: 100cm, 150cm samt 200cm.  
 
Dessa mått är utvalda utifrån standardmått på garderober, mått tagna från 
målgruppens befintliga garderober samt från garderober av de största tillverkarna 
på marknaden. Därefter är måtten anpassade för att  passa konceptet som utnyttjar 
utrymme som bäst vid större dimensioner på såväl höjd som djup. Eftersom 
mekaniken tar upp viss plats på båda sidor utnyttjas även utrymmet bäst vid större 
mått på bredden.  
 
Hyllornas mått:  
Hyllornas dimensionering anpassas efter konstruktionsmekanismens delar på 
grund av att de måste passa kedjehjulens mått samt kunna passera axlar. Hyllornas 
bredd måste understiga måttet på hjulens diameter minus axelns diameter. Höjden 
av hyllorna anpassas även de för att vid övergång i ställningens övre läge kunna 
passa ovanför den övre axeln. Måttet från botten till punkten för upphängning 
måste understiga halva hjulets diameter minus halva axelns diameter.  
 
Hyllplanens mått efter garderobens djup: 

Den 60 cm djupa har djup: 26cm, höjd: 17 cm  
Den 66cm djupa har djup: 31 cm, höjd: 19cm 
Den 80cm djupa hr djup: 36 cm, höjd: 23cm 
Den 100 cm djupa har djup: 46 cm, höjd: 28cm 
 
Måtten för hyllornas bredd utgår ifrån ställningens totala bredd minus det 
utrymme som mekaniken tar upp på ca 13 cm. Breddmåtten för hyllplanen har 
bestämts till:  

100cm garderob: 87 cm   
150cm garderob: 137 cm 
200cm garderob: 187 cm 
 
Måtten för koncepten ska kunna väljas efter användarens behov där de olika    
djup-,  bredd- samt höjdmåtten kombineras på valfritt sätt vid  beställning.  
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4.5 SLUTLIGT RESULTAT 

Arbetet har resulterat i konceptet Nivå som visas i Figur 15 och är en inredning 
med hyllplan till garderober som beställs separat. Den funktion som konceptet 
fyller är att den gör det möjligt att förvara saker både på djupet och på höjden av 
platsbyggda eller fristående garderober, speciellt lämpad för små bostäder där 
förvaringsmöjligheter är begränsade.  
 
Med hyllplan i två rader bakom varandra blir varje hyllplan ungefär hälften så 
djupt som själva garderoben, vilket ger en överskådlig bild över det hyllplan man 
använder. För att komma åt ett annat plan är det enkelt att förflytta hyllplanen 

mot sig genom att dra i repet, och få åtkomst till det plan som önskas.  
 

 
 

 

 

 

 

Figur 17: Slutligt resultat Nivå 



 40 

5  Diskussion och slutsats 
Här ges en diskussion över arbetets resultat i relation till den teori som använts, 
dess relevans för användare, samhälle och företag samt en rekommendation för 
fortsatt arbete. Slutligen diskuteras resultatet gentemot frågeställningar, syfte och 
mål. 
 
Konceptet är en lösning som underlättar genom att den grundar sig i konkreta 
behov identifierade ifrån personer ur målgruppen. Lösningen svarar på behoven 
och är på det sättet en relevant produkt i sammanhanget. De personer ur 
målgruppen som upplevt svårigheter eller krångel med sina befintliga 
förvaringslösningar kommer att  uppleva att situationer med att komma åt sin 
förvaring är smidigare än tidigare. Utifrån intervjuer och enkätundersökningar 
svarade övervägande delen att problematik upplevdes vilka kommer att besvaras 
med hjälp av konceptet.  
 
Inom antropometrin innebär design för medelindividen enligt Hägg et al., (2011) 
att ta fram en produkt som är flexibel och går att anpassa efter användaren. 
Produkten uppfyller denna designgräns i och med att den är anpassad så att höjden 
på förvaringen går att förflyttas efter användarens mått då man själv väljer vid 
vilken höjd man vill ha det aktuella hyllplanet. Produkten uppfyller även kraven 
för design för alla, där individer som är mellan 154-188cm ska kunna befinna sig 
i naturliga kroppsställningar vid användning. Användaren har möjlighet att 
placera kroppen och armars position i lägen som känns bekväma och inte skapar 
obehag. Enligt Osvalder et al., (2012) är obehag ett tillstånd som på sikt kan leda 
till skador, därmed är risken för skadlig belastning mycket liten vid användning av 
konceptet.    
 
Genom den utväxling som snäckväxeln med kopplade kugghjul erhåller blir 
tyngden av hyllplanen reducerad vid förflyttning. Detta genom att en större mängd 
lina dras i förhållande till det avstånd hyllplanen rör sig. Det gör att även personer 
med minde styrka så som barn eller personer med nedsatt muskelstyrka kan 
förflytta hyllplanen utan större ansträngning. Dessa anpassningar uppfyller 
ergonomiska riktlinjer för att minska obehag och skadlig belastning vid stående 
arbete samt för de riktlinjer för överkroppen som finns. (Hägg et al., 2011). 
 
De material som används är alla sådana att de går att återanvändas eller återvinnas. 
Stålet som finns i de mekaniska delarna går att smältas ned och användas i nya 
produkter. De organiska materialen i form av träskivor återvinns eller bryts ned 
naturligt utan att orsaka större skador på miljön. 
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Genom arbetet har jag fått en djupare inblick och fler lärdomar i att ta fram och 
utveckla nya produkter i en kreativ process så att de uppfyller de behov som finns 
i en  användargrupp. Eftersom arbetet gjorts på egen hand utan uppdragsgivare 
eller konkreta individer som kunnat bidra med expertis har en stor del av arbetet 
handlat om att söka upp personer med relevant kunskap och erfarenheter. Detta 
var någonting som jag från början inte insett bredden av. Att ta fram en produkt 
av ett mer komplext slag som det slutliga konceptet utgör, innebär att kunskap 
från många olika områden har behövts, och det har gällt hela processen från 
förstudie till detaljutveckling.  
 
Jag har insett vikten i att kontinuerligt återkoppla till användare. Genom att 
produkten ska svara på deras behov har ett viktigt moment varit att stärka de beslut 
som tagits genom att ta åsikter från personer ur målgruppen i beaktning. 
Jag har även fått djupare kunskap om olika mekaniska komponenter och hur de 
väljs ut för att uppfylla krav på funktion och prestanda. Detta moment har 
inneburit att expertis från erfarna yrkesmänniskor inhämtats för att kunna 
säkerställa produktens relevans och kunnat bli funktionsmässigt duglig.  
 
Den kunskap jag bidrar med är dels att lära användare att det är möjligt att lösa 
problem på ett sätt de själva kanske inte trodde var möjligt. Jag har även stor 
kunskap och inblick i personer som bor trångt, angående deras olika livsstilar, vad 
de upplever problematiskt och vad de har för behov. Genom processen har flera 
andra förslag på lösningar uppkommit som inte tagits vidare till utveckling, men 
som i framtiden skulle kunna uppfylla ytterligare behov hos målgruppen.  
 
Ur ett samhällsperspektiv bidrar produkten till att en helt ny produkt kommer ut 
på marknaden inom compact living. Detta kan innebära en ”ögonöppnare” för 
användare och andra produktutvecklare som kan utforma liknande produkter, 
vilket i sin tur breddar produktkategorin. Genom introduktion av fler produkter 
som underlättar i kompakta hem kommer användare uppleva färre negativa 
aspekter med boenden om små ytor. På sikt skulle det kunna innebära att små 
boenden blir normaliserade och att nya standarder för byggande tas fram.  
 
Under processens gång har vissa val varit nödvändiga att tas som inte varit helt 
självklara. Det har handlat om att välja riktning för det blivande konceptet, vilket 
startade redan vid förstudien där behov och önskemål från målgruppen 
analyserades och identifierades. Eftersom den största delen av informationen 
hämtats via personliga åsikter utifrån individers erfarenheter, vilka varit mer eller 
mindre subjektiva, handlade det om att tolka och läsa av dessa på mer objektiva 
sätt. Det är möjligt att om enkätundersökningen gjorts av ett större antal personer 
och intervjuer skett med andra individer skulle resultatet av de identifierade 
behoven blivit annorlunda. Det samma gällde andra faser av projektet där vissa 
personer ur målgruppen fått vara med att tycka till om vilka idéer och koncept de 
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ansåg uppfylla deras behov bäst. Här var det viktigt att ha i åtanke att åsikterna 
kunde grundats i olika slags upplevelser och kunde skilja sig från den stora massan. 
I slutändan har det varit upp till mig att avgöra relevansen av dessa uttryckta åsikter 
och avgöra hur stor vikt dessa skulle ha till de val som skulle göras. I och med detta 
kan jag se att resultatet kan ha kommit att bli annorlunda om andra metoder eller 
andra individer använts.  
 
Ett exempel på ett sådant val var vid konceptvalet. Det var långt ifrån självklart 
vilket av koncepten som skulle tas vidare och valet kom att påverkas av åsikter från 
ett antal olika personer. Resultatet av detta var att det koncept som tog vidare i 
praktiken skulle krävt mer tid att utveckla än den tid som fanns till förfogande, 
och vissa delar av konceptet är därmed inte undersökta på ett sätt som krävs för 
fullständig validitet. Konceptet behöver således testas och undersökas vidare innan 
det kan tas till implementering.  
 
Arbetet har utförts efter tydlig planering och följt de stadier som ska finnas med i 
en kreativ process. De metoder som använts har varit vedertagna och vetenskapligt 
grundade, då de genomfördes först efter att teori kring dem hämtats. Den data och 
information som hämtats har varit utifrån noga utvalda källor, där den  största 
delen gått att spåra och har därmed säkerställt dess kredibilitet.  

 
5.1 REKOMMENDATION 

För vidare utveckling av konceptet rekommenderas att göra en funktionsmodell 
för att testa funktionen och för att få en bättre uppfattning av den fysiska 
produkten. Det kan därefter vara lämpligt att låta en eller flera användare testa 
produkten och låtas bedöma om tidigare behov och önskemål uppfyllts vid 
användning av lösningen. Vid ett sådant användartest bör eventuella problem eller 
svårigheter med konceptet uppstå som i sin tur kan rättas till vid vidare utveckling. 
En ekonomisk kalkyl över produktionskostnad bör göras innan produkten tas 
vidare till implementering. Detta för att kunna fastställa ett försäljningspris och 
avgöra om det är rimligt att hela den tänkta målgruppen har förutsättningar att 
kunna köpa produkten.  
 
Konceptet har möjligheter att även utvecklas så att beställning görs med 
tillhörande yttergarderob. På så sätt kan kunden få en komplett garderob och 
eventuellt ha möjlighet att välja färg, dörr typ mm
 
5.2 SLUTSATSER 

Nedan ges resultatet beskrivet i förhållande till de frågeställningar samt till syfte 
och målskrivning som ställts i början av arbetet.  

5.2.1 Frågeställningar 

Vad har personer som bor trångt för behov och önskemål? 
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Genom den enkätundersökning och de intervjuer samt observationer som 
utfördes under förstudien kunde behov och önskemål identifieras utifrån 
målgruppens upplevelser och synpunkter. Enligt enkätundersökningen svarade 
ungefär två tredjedelar att de upplevde problem med att komma år förvaring, och 
då främst på grund av att den placerats högt upp eller djupt in i garderober. De 
flesta svarade även att de hade behov av mer förvaring, och då främst gällande 
garderober. Ungefär samma svar kom från de intervjuer som gjorts.  

Någonting som jag reagerade på något i denna studie var att de flesta verkar mycket 
nöjda med sitt boende och har, trots att de upplever problem med förvaring, 
mycket positiva upplevelser av hemmet. En slutsats av detta kan vara att de inte 
förväntar sig att kunna bo i en liten lägenhet utan att märka av platsbrist i någon 
mån, eller att de har vant sig vid att det är lite krångel att få fram sina saker och 
inte tänker så mycket på det. Troligt är också att man inte tror att det går att 
förbättra situationen nämnvärt utan att behöva ta värdefulla kvadratmetrar från 
golvutrymme för att placera ännu en garderob eller byrå. Flera personer utrycker 
tex att det är bra med förvaring på höjden, trots att det är svårt att nå upp.  

Vilken typ/vilka typer av produkter inom compact living har mest utvecklingspotential? 

Compact living lösningar handlar till stor del om att tänka innovativt och skapa 
fler funktioner på mindre yta än tidigare. Man vill i störta möjliga mån frigöra 
utrymme genom att exempelvis ta in kombinationsmöbler där en möbel fyller 
funktionen av flera och således skapar mer plats till annat. Vad gäller 
förvaringsmöbler kan det vara svårare att skapa sådana multimöbler då de föremål 
man vill stuva undan tar upp ett visst utrymme oavsett hur man bär sig åt. Detta 
är troligtvis anledningen till att förvaringslösningar fortfarande är det som skapar 
de största problemen hos personer som bor trångt, och är således det som har 
störst utvecklingspotential. M. Sandblom8 på the Compact Living Store kunde 
även understryka detta vid intervju.  

Vad krävs för att utveckla en lösning som underlättar och förbättrar förvaringsmöjligheter 
utan att tumma på den designmässiga aspekten? 

För att inte ta upp utrymme från golv placeras ofta förvaring i outnyttjade 
utrymmen så som under sängar, i utrymmen under trappor eller på hög höjd.  
Detta är redan en vedertagen metod för trånga bostäder, men skapar som tidigare 
nämnt obekvämheter för personen som ska komma åt förvaringen, vilket ofta leder 
till att man hamnar i oergonomiska ställningar.  

För att möta målgruppens behov konstateras att det krävdes framtagning av en 
möbel som fortfarande utnyttjade de utrymmen som tagits tillvara utan att behöva 
ta upp mer utrymme, men som underlättar och gör det smidigare att komma åt 

                                                   
8 Intervju med Michael Sandblom, Compact Living Store (20 april, 2016) 
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förvaringen. Det handlar om att minska de utryckta problemen från målgruppen 
med att behöva sträcka sig högt, långt in, böja sig eller stuva om för att komma åt.  

5.2.2 Syfte och mål 

Syftet har varit att ta fram en lösning som gör hemmet smidigare, organiserar och 
underlättar vardagen i trånga hem. Genom att konceptet tillåter förvaring på höjd 
och djup samtidigt som den inte kräver att användaren befinner sig i obekväma 
ställningar förenklas hanteringen för användaren. Om tidigare garderober inte 
svalt lika mycket utrymme kommer användaren att få plats över till annat i 
lägenheten, vilket kommer att förenkla möjligheten att inreda med färre 
begränsningar. Även om förvaringsmängden är densamma i förhållande till 
befintliga garderober kommer användaren att uppleva bättre organisering genom 
fler och grundare  hyllplan samt förenklad åtkomst av sin förvaring.  
 
Målsättningen att ta fram en smart och tilltalande produkt som på något skiljer sig 
från de som redan finns på marknaden har uppfyllts. Produkten har smarta 
funktioner, är lätt at hantera och har en design som de flesta skulle uppleva som 
diskret och lätt att kombinera med befintlig inredning. Likande lösningar finns på 
marknaden i USA, men beställs till ett mycket högre pris genom att de är 
motordrivna. De är dessutom mer komplexa att installera i hemmet då de kräver 
direkt anslutning till en strömkälla.  Extra strömdagning av el som skulle kunna 
innebära att en del av målgruppen sållas bort, vilket undviks med konceptet Nivå, 
som har ersatts med manuell förflyttning av hyllplanen.  

  



 

 45 

Referenser  
BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2016:6. Boverkets byggregler (föreskrifter 
och allmänna råd), BBR. Stockholm: Boverket. 
 
Bohgard, M., Karlsson, S., & Lovén, E. (2008). Innehåll: Att utforma arbete och 
teknik på människans villkor. I M. Bohgard., et al. (Red.),  Arbete och teknik på 

människans villkor (2. Uppl., s. 11-17). Stockholm: Prevent. 

 
Boverket. (2014). Boverket informerar: Om ändringar i Boverkets byggregler.  [Broschyr]. 
Stockholm: Boverket. Från 
http://www.boverket.se/contentassets/3ea175d741b84ac9a8983293d137f8f0/2
014-1.pdf 
 
Boverket. (2014). Standarder underlättar vardagen. Hämtad 15 april, 2016 från 
Boverket  
http://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/vad-ar-
standarder/underlatta-vardagen/ 
 
Boverket. (u.å.). En urbaniserad värld. Hämtad 14 april, 2016, från Boverket 
http://sverige2025.boverket.se/en-urbaniserad-varld.html 
 
Byggmax. (u.å.) MDF- skiva. Hämtad 20 maj, 2016, från Byggmax 
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/mdf/mdf-skiva-p09226 
 
Chalmers Tekniska Högskola (u.å.). Vad är teknisk design. Hämtad 20 april, 2016 
från Chalmers Tekniska Högskola, http://www.tekniskdesign.se/om/vad-ar-
teknisk-design 
 
Danielsson, M. (2013). Psykologi 2b: Teknisk psykologi (2. Uppl.). Stockholm: 
Natur Kultur Läromedel 
 
Elast. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj, 2016, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elast 
 
HSB. (2015). Compact living. Hämtad 10 april, 2016, från HSB 
https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/inspiration-inredning--
tips/compact-living/ 
 
HSB. (2015). Trångbott. Hämtad 10 april, 2016, från HSB, 
https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/inspiration-inredning--
tips/trangbott/ 
 
Hägg, G. M., Ericson, M., & Odenrick, P.  (2011). Fysisk miljö: Fysisk belastning. 
I M. Bohgard., et al. (Red.),  Arbete och teknik på människans villkor (2. Uppl., s. 

132-188). Stockholm: Prevent. 

 

http://www.boverket.se/contentassets/3ea175d741b84ac9a8983293d137f8f0/2014-1.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/3ea175d741b84ac9a8983293d137f8f0/2014-1.pdf
http://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/vad-ar-standarder/underlatta-vardagen/
http://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/vad-ar-standarder/underlatta-vardagen/
http://sverige2025.boverket.se/en-urbaniserad-varld.html
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/mdf/mdf-skiva-p09226
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elast
https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/inspiration-inredning--tips/compact-living/
https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/inspiration-inredning--tips/compact-living/
https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/inspiration-inredning--tips/trangbott/
https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/inspiration-inredning--tips/trangbott/


 

 46 

Johannesson, H., Persson, J. -G., & Petterson, P. (2004). Produktutveckling – 
effektiva metoder för konstruktion och design. Stockholm: Liber AB. 
 
Johannesson, H., Persson, J. -G., & Petterson, P. (2013). Produktutveckling – 
effektiva metoder för konstruktion och design. Stockholm: Liber AB. 
 
Johansson, J & Abrahamsson, L. (2011). Psykosocial och organisatorisk miljö: 
produktions- och arbetsorganisation. . I M. Bohgard., et al. (Red.),  Arbete och 

teknik på människans villkor (2. Uppl., s. 73-98). Stockholm: Prevent. 

 
Karlsson, S., Osvalder, A-L., & Rose, L. (2011). Metoder och utvecklingsprocesser: 
Utvecklingsprocesser. I M. Bohgard., et al. (Red.),  Arbete och teknik på 

människans villkor (2. Uppl., s. 583-624). Stockholm: Prevent. 
 

Luleå tekniska univeritet (u.å.). Högskoleingenjör teknisk design. Hämtad 10 april 
2016 från 
http://www.ltu.se/edu/program/TITDG/TITDG-Hogskoleingenjor-Teknisk-
design-1.76927?termin=H16 
 
Mack, L. (1988). Compact Living: Ideer för trångbodda. (B. Linné, övers.). Stockholm: 
Prisma. (Originalarbete publicerat 1988) 
 
Osvalder, A-l., Rose, L., & Karlsson, S. (2011). Metoder och utvecklingsprocesser: 
Metoder. I M. Bohgard., et al. (Red.),  Arbete och teknik på människans villkor (2. 

Uppl., s. 479-579). Stockholm: Prevent. 

 
Osvalder, A-L., & Ulfengen, P. (2011). Information och interaktion i tekniska 
system: Människa-tekniksystem. I M. Bohgard., et al. (Red.),  Arbete och teknik på 

människans villkor (2. Uppl., s. 353-475). Stockholm: Prevent. 

 
Plastex. (u.å.). Teknik och utveckling. Hämtad 20 maj, 2016, från Plastex, 
http://www.plastex.se/teknik-utveckling/ 
 
Plastformning. (u.å.) Materialval: Varför plast? Hämtad 18 maj, 2016, från 
Plastformning http://www.plastformning.se/materialval  
 
SCB. (2014). Vanligare att utrikes födda bor trångt. Hämtad 15 april, 2016 från 
SCB 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vanligare-att-utrikes-fodda-bor-
trangt/ 
 
Swedish Standars Institute (SIS, u.å.) CE- märkning. Hämtad 13 april, 2016, 
från SIS http://www.sis.se/innehall/om-sis/CE-markning/ 
 
Swedish Standars Institute (SIS, u.å.) Om standardisering. Hämtad 13 april, 2016, 
från SIS http://www.sis.se/omstandardisering 
 
 
 

http://www.plastex.se/teknik-utveckling/
astformning
http://www.sis.se/innehall/om-sis/CE-markning/
http://www.sis.se/omstandardisering


 

 47 

Svenskt trä. (u.å.) Skivor. Hämtad 18 maj, 2016, från Svenskt trä 
http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-trabaserade-
produkter/skivor/ 
 
Termoelast. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj, 2016, från  
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/termoelast 
 
Thorpe, A. (2007). Design för hållbar utveckling. Stockholm: Raster 
 
 

 

http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-trabaserade-produkter/skivor/
http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-trabaserade-produkter/skivor/
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/termoelast


Bilaga 1: Enkätundersökning 
S.1(2) 

 

 

67%

25%

8%

Åldrar

20-29 30-39 50-59

79%

21%

Väldisponerad yta

Ja Nej

Enkätundersökning 
 
Svar: 25 st. 
 
Deltagare var mellan 20-60år och bostäderna  
varierade mellan 10-65 m2. De större delades 
med andra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördelning över upplevelser om  
ytan i bostaden är väldisponerad eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1: Enkätundersökning 
S.2(2) 

 

 

10%

16%

63%

11%

Behov av mer förvaring

Hall Badrum Garderob Kök

 
 
 
 
 
Delar i hemmet där det fanns 
upplevda behov av mer förvaring. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevda problem av att 
komma åt föremål på 
grund av hur och var 
de förvaras. 
 

 
 
 

45%

10%
10%

35%

Problem att komma åt föremål

Högt placerade
förvaringsytrymmen

Dåligt organiserade
förvaringsutrymmen

Svårtillgängliga
förvaringsutrymmen

Inga



Bilaga 2: Intervjuer 
S.1(5) 

 

 

Intervjuer 
 
Evelina Öhman 
 

 Ålder: 31  
 Bostad: 31,5 m2, 1rok, centrala Göteborg 
 ensamboende 
 Jobbar som kostekonom 

Frågor: 
 Nämn någonting som du anser vara en lösning som underlättar i ditt 

hem? 
Svar: Loft sängen, den frigör utrymme så att det numera finns plats för en 
tv-hörna under. 

 Finns det några nackdelar med denna?  
Svar: Ja, den fungerar bra så länge jag är själv, men den är ganska obekväm 
att sova två i. Detta innebär att då min pojkvän och jag ska sova 
tillsammans är vi ofta hos honom. Det är en 120cm och i och med att den 
även är näsa takhöjd blir det väldigt trångt. En större loft säng skulle inte 
få plats. 

 Nämn någonting som fungerar sämre i ditt hem, dvs utgör ett problem 
eller hinder. 
Svar: Hallen är under all kritik. Garderoberna som finns är dåligt 
planerade och det är svårt att hålla ordning på förvarade saker. Den ena 
garderoben är alldeles för djup och det är i princip omöjligt att få fram det 
som finns längst in utan att först ta ut allt som ligger framför. Den andra 
garderoben består av hyllsystem som inte går att dra ut. Det är låg höjd 
mellan hyllplanen, vilket gör att det är svårt att förvara mer skrymmande 
saker/kläder. Jag ska renovera hallen snart. Då ska den djupa garderoben 
rivas och ersättas med någonting smidigare.  
Jag har även en frys som är placerad högt upp och jag måste stå på en pall 
för att nå upp. Anledningen till att den är placerad där är att den inte får 
plats i köket. 

 Hur fungerar köket annars? 
Svar: Det fungerar bra för en person, men skulle bli för litet om man var 
fler än så. 

 Hur är det med badrummet? 
Svar: Även badrummet saknar bra förvaringsmöjligheter. Jag har för 
tillfället ett litet spegelskåp där jag förvarar toalettartiklar. Jag saknar en 
ordentlig handuksupphängning och kommod till handfatet. Badkaret tar 
upp mycket plats, som skulle kunna frigöra utrymme för förvaring.  

 
 
 
 
 



Bilaga 2: Intervjuer 
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Frank James   
 

 Ålder: 25-30 
 Bostad: ca 43m2, 1rok, centrala Stockholm 
 sambo 
 Student  

Frågor:  
 Nämn någonting som du anser vara en lösning som underlättar i ditt 

hem? 
Svar: Frank anser att deras nedfällbara säng utgör en bra lösning som 
frigör yta i vardagsrummet och får det att kännas mer som ett 
vardagsrum då den är uppfälld. Sängen är beställd från polcart.se som är 
en internetbaserad möbelbutik med tillverkning i Polen. Anledningen 
till att de valt denna återförsäljare är att det var mer prisvänligt än 
liknande produkter de tittat på. Han berättar att alternativen de hittat 
var betydligt dyrare och verkat mycket mer exklusiva.  
 

 Nämn någonting som fungerar sämre i ditt hem, dvs utgör ett problem 
eller hinder. 
Svar: Problemet som han uttrycker är att de övre skåpen i köket är 
mycket högt belägna, då de i princip går hela vägen upp till taket, som är 
ca 2,70 meter från golvet. Han vet inte riktigt vad det är meningen att 
man ska förvara i dessa då det krävs att man står på en pall för att nå 
upp. De har därför placerat saker som de inte använder så ofta i dessa, 
och de flesta av dessa skåp står tomma då de anser det vara för opraktiskt 
att förvara saker här. 

Även garderober i hallen anses vara opraktiska. Frank uttrycker att 
överskåpen till garderoberna är, precis som i köket, väldigt högt placerade. 
De är även onödigt djupa, vilket resulterat i att de hyllplan man byggt in 
endast utnyttjar halva djupet av garderoben. Om dessa hade varit mer 
praktiska och man kunnat utnyttja utrymmena på ett bättre sätt kanske 
man inte behövt köpa till den extra garderob som placerats längre in i 
hallen.  
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Michael Webb 
 

 Ålder: ca 30 år 
 Bostad: ca 22m2 , föregående bostad om ca 10m2 
 Ensamboende 
 Student  

Frågor: 
 Hur är din boendesituation och hur är bostaden disponerad? 

Svar: Jag bor för tillfället i min andra lägenhet i Korea, och den är 
mycket större än den första. Min första lägenhet var en så kallad 
”enrummare”. Den huvudsakliga boendearean var ca. 3m2, ett badrum 
om 1,5 x 1 meter samt ett kök om 1 x ,5 meter. Min nuvarande lägenhet 
är också en ”enrummare”, men är nyare och större. Vardagsrummet, som 
även inkluderar kök är ca 20m2 och badrummet är ca 2m2. 

 
 Finns det några smarta lösningar som gör att boendet är mer effektivt 

eller underlättar på något sätt? 
Svar: det fanns inga smarta lösningar som underlättade 
boendesituationen i någon av lägenheterna. I den första lägenheten tog 
sängen upp nästan hela ytan. I den nuvarande finns det mer utrymme, 
men inga smarta lösningar. 
 

 Upplever du någon typ av problem eller krångel på grund av den trånga 
ytan? 
Svar: ju längre tiden går blir jag mer van vid att bo på liten yta. Jag har 
anpassat mig och spenderar mycket av min fritid på caféer eller andra 
platser, hellre än i lägenheten, på grund av att det varken finns bord eller 
stolar att sitta vid. I början spenderade jag all tid i sängen där jag åt, sov 
och jobbade – det fanns inget annat alternativ.  
 

 Hur är förvaringssituationen? Är du i behov av mer förvaringsutrymmen 
eller upplever andra problem angående förvaring?  
Svar: lyckligtvis har min nuvarande lägenhet en vägg med 
förvaringsutrymmen – fyra garderober och en uppsjö av skåpsutrymmen. 
Men i den första lägenheten hade jag bara en garderob och tre hyllplan, 
där jag var tvungen att få plats med allt; kläder, mat, 
matlagningsutrustning osv.  

 
 
 
 



Bilaga 2: Intervjuer 
S.4(5) 

 

 

 
Robert Svedberg – egenföretagare; Compact-living.com 
 
Frågor: 

 Vad är de du gör i din verksamhet? 
Svar: Jag tillverkar platsbyggda loft sängar i stål, som jag svetsar ihop själv 
i min verkstad i Solna.  
 

 Vilka är det som beställer dem? 
Svar: Främst unga ofta studenter, eller andra som inte har råd att bo så 
stort. De är övervägande tjejer, ca två tredjedelar. Jag tror att tjejer 
vanligtvis inser förbättringsmöjligheter, det är inte det att killar inte har 
samma behov.  

Jag har även barnfamiljer som beställer sängarna. De vill få mer plats i barn 
rummen utan att behöva flytta. Även beställningar till 
övernattningslägenheter, där är målgruppen är äldre från ca 45år och 
uppåt.   
 

 Vad kan du se för trender hos målgruppen? 
Svar: De flesta har bott några år i sin bostad innan de bestämmer sig för 
att skapa mer yta. Det kan vara på grund av att de inser behovet först då 
eller så inser de inte att det finns lösningar förrän dess. 
 

 Hur länge har du haft din verksamhet? 
Svar: Sedan 1999, då var jag den första som började med den här typen 
av lösningar. 
 

 Vad kostar en loft säng ungefär? 
Svar: En standard kostar ca. 20 000kr, utan madrass. 
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S.5(5) 

 

 

 
 
Michael Sandblom – produktutvecklare och säljare på Compact Living store 
 
Frågor: 

 Vilken roll har du?  
Svar: Jag är produktutvecklare och distributör på Compact Living store i 
Stockholm.  
 

 Vad är Compact Living store? 
Svar: Compact living store ä en av de största distributörerna av Compcat 
Living produkter i Sverige. Vi säljer dels hela konceptlösningar för små 
lägenheter, där genomgående smarta och platseffektiva produkter gör 
lägenheten mer effektiv och funktionell.  Men även enskilda produkter 
som löser specifika problem i små hem. Dessa är ofta dubbelfunktionella 
möbler som gör det möjligt att nyttja flera funktioner på samma plats. 
 

 Hur ser målgruppen ut? 
Svar: målgruppen är mycket bred: dels är det vår huvudgrupp som utgörs 
av studenter och unga i ådrar mellan 20 till 35 år. Sen är det par som är i 
behov av mer utrymme på grund av att de får fler barn. Dels yngre par 
som fått sitt första barn och bor i en 2:a med ett sovrum. Med våra 
lösningar kan förädlarna bo i vardagsrummet och sovrummet göras om 
till barnrum. Då andra barnet kommer kan barnen behöva sova i samma 
rum och då uppkommer behov av lösningar i form av platseffektiva 
våningssängar. Våra kunder är även karriärspersoner som köper mindre 
övernattningslägenheter i innerstaden. Liknande lösningar behövs för 
äldre par som bestämmer sig för att bo säsongsvis på semesterort och 
endast sommarhalvåret i staden. Lägenheten i staden är ofta liten, dels 
för att ha råd med två bostäder och dels för att man har ett mindre 
behov av yta då man bor här en kort period av året.  Det finns även 
pensionärer som flyttar från villan i förorten till en mindre lägenhet för 
att slippa underhåll och trädgårdsskötsel. En annan grupp är 
karriärsinriktade personer, främst kvinnor, i 30-35 års ålder som 
spenderar mycket tid på jobbet och ofta äter ute. Bostaden utgör för dem 
närmast uteslutande en plats att sova på och förvara tillhörigheter, och är 
ofta centralt belägen och utgörs av en liten yta.  

 Vad anser du vara orsaken till det ökande behovet av Compact Living-
produkter? 
Svar: det ökade behovet av lösningar till små lägenheter är främst på 
grund av de att ökande  bostadspriserna i storstäder gör att man får 
mindre yta för pengarna, men även som resultat av en ny livsstil där man 
tillbringar mindre tid i hemmet och därför ställer mindre krav på 
rymlighet. 



Bilaga 3: Observationer 
S.1(2) 

 

 

Observationer 
 
Lägenhet 43 m2, 1 rok - Stockholm 

 Boende: Frank James med sambo 
 Ålder: 25-30 
 Student & jurist  

Lägenheten består av en väl tilltagen hall, vardagsrum och kök. I hallen finns flera 
inbyggda garderober, samt en fristående som man köpt till för extra klädförvaring. 
De inbyggda garderoberna utnyttjar, precis som i köket, hela takhöjden och man 
måste stå på en stol för att komma åt förvaring här. Garderoberna är mycket djupa 
och allt utrymme utnyttjas inte. Det finns alltså mycket plats för förvaring, men 
man har valt inte använda sig av allt. 
Vardagsrummet fungerar även som sovrum, där man köpt en utfällbar säng som 
är placerad längs ena kortsidan av väggen. Sängen fälls ut med en enkel mekanism 
utan att det kräver någon större muskelkraft. (ansträngning). Då sängen är 
uppfälld tänker man inte så mycket på den, det ser mest ut som något slags skåp 
som står längs väggen.   
I köket finns gott om förvaring med skåp från golv till tak. De övre skåpen är 
mycket högt belägna, då de i princip går hela vägen upp till taket, som är minst 
2,70 meter från golvet. Även han som är ganska lång måste stå på en stol eller pall 
för att nå upp till dessa. På grund av dess obekväma höjd har de placerat saker som 
inte används så ofta, så som resväskor och liknande. Många av överskåpen är 
tomma.  
I köket är även städskåpet placerat, som består av två skåp på höjd. Det ena når ca 
1.60m från golv, och det andra som är placerat ovanpå ca 2.40m. Dammsugaren 
förvaras i det övre skåpet då det ej får plats i det undre skåpet. Detta gör att det är 
både tungt och oergonomiskt att ta ut dammsugaren vid användning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18: Observation lägenhet 
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Compact Living store  
 
Fösta mötet med Compact Living store ägde rum på Nordbyggs mässa på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Compact Living store ställde ut en visningslägenhet 
på 25m2 i en monter, helt och hållet inredd med Compact living produkter. delvis 
som återförsäljare och dels egna produkter. Där gavs en visning av hela lägenheten 
med alla dess funktioner och beskrivning av vad de uppfyllde för behov.  
Lägenheten bestod av ett rum med kombinerat kök och vardagsrum samt en hall 
och ett badrum. Bostaden var anpassad att bo två personer i.  
Köket var litet och bestod av en länga på ena kortsidan av rummet, ca 1,80 meter. 
Köket innehöll välplanerade arbetsytor med utrymme för förvaring i skåp och 
lådor, samt goda  matlagningsmöjligheter. Trots kökets minimalistiska storlek fick 
många funktioner plats; kyl och frys samt vinkyl, ung och diskmaskin och 
mikrovågsugn. Allt anpassat efter den kompakta storleken.  Alla köksskåp hade 
utdragbar inredning vilket gjorde att man kommer år det som även finns längs in 
utan svårigheter. För de högt placerade skåpen fanns en mekanism som gjorde det 
möjligt att dra ner innehållet till nåbar höjd. 
Vardagsrumsdelen var välplanerad med kombinerad säng och soffa, där sängen 
fälls ned över soffan. Hyllor var placerade på sidorna, vilka tillsammans utgjorde 
ett modulsystem om  5 centimeters marginalskillnad. Köksbordet var även den en 
kombinationsslösning som, med flexibel höj/sänkfunktion kunde göras om till 
soffbord. Bordet hade även utdragbara iläggsskivor för att kunna få plats med fler 
matgäster.   
Badrummet var kompakt trots att det var utformat efter de nya kraven på 
funktionshinderanpassning, och var välplanerat med både tvättmaskin och gott 
om förvaring. För att tvättmaskin skulle vara anpassat till de grunda skåpen med 
djupmått på endast 40cm, används en specialbeställd maskin som endast mäter 
45cm i djup. 

Figur 19: Observation Compact living store 
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Figur 20: Moodboard smart förvaring 


