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Sammanfattning

Modern Nomadism är en studie om kompakta, mobila och flexibla 

möbler inriktade till unga vuxna som flyttar till sitt första eget hem. 

Rapporten beskriver en designprocess där unga vuxnas behov i nutida 

bostadsbristen ligger i fokus. I rapporten presenteras ett designförslag på 

en möbelkollektion med anpassningsbara möbler för olika livssituationer.  

Teoretiska uppkopplingar till rapporten har samlats genom intervjuer, 

litteraturreferenser och enkätundersökning. 

Slutresultat är en kollektion som består av två möbler, som man behöver 

i sitt första hem när man flyttar ut från sina föräldrar. De är möbler som 

man kan ha med sig om man flyttar ofta eller om man flyttar till ett annat 

land men har inte möjlighet att ta med sig en stor möblering. Rapporten 

kompletteras med mina egna reflektioner och analyser.

Modern Nomadism is a study of compact, mobile and flexible furniture  

directed to young adults who are moving to their first own apartment. 

This report describes a design process in which young adults’ needs 

in the current housing shortage are in focus. The report presents a 

design proposal of a furniture collection which is suitable for different 

life situations.

Theoretical connections to the report have been gathered through 

interviews, literature references and a questionnaire survey.

The collection consists of two pieces of furniture, which are suitable for 

a young person moving into his first home from his parents. The report 

is supplemented with my own reflections and analyzes.

Abstract
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Förord

Jag har bott i Stockholm i nästan fem år. Under den tiden har jag 

flyttat flera gånger fram och tillbaka mellan Sverige och Finland samt 

inom Stockholmsområdet. Jag har varit tvungen att byta lägenhet flera 

gånger i Stockholm på grund av korta hyresavtal, och på somrarna har 

jag bott i mitt hemland Finland. Sammanfattat har jag flyttat 8 gånger 

under 4,5 år. När jag flyttade till Sverige hösten 2012 hade jag endast 

en personbil med saker med mig. Jag flyttade till en möblerad lägenhet 

på Södermalm så det enda jag hade möjlighet att ta med mig var mina 

köksprylar, kläder och ett nattduksbord. Vid den tiden hade jag inte en 

uppfattning av hur jobbigt det kommer att vara att packa ner och packa 

upp varje gång man flyttar. Utöver detta hade jag sällan möjlighet att 

skapa en interiör jag själv hade valt för att jag alltid var tvungen att 

hyra lägenheter som var färdigt möblerade. För att jag flyttade mycket 

och inte äger en bil så upplevde jag att det inte var någon idé att köpa 

egna möbler så som till exempel en säng. 

Genom mina egna upplevelser och aktuella frågor om bostadsbristen 

blev jag intresserad av att göra en studie om trångboddhet, och ville 

skapa en flexibel möbelkollektion till unga människor som lever i en 

liknande situation.

Min handledare Leó Jóhannsson

Min examinator Chandra Ahlsell 

Professor Johan Knutsson

Professor Kersti Sandin Bülow

Robert Landström och Jonas Berglund för hjälp i verkstad
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1 Inledning

1

1.1 Bakgrund och problemformulering

Studenter och unga vuxna flyttar ofta. Man kanske lämnar sin 

studiestad för sommaren och åker tillbaka till sin hemstad. 

Hyresavtalen är korta och boendeytorna små. Man behöver planera 

noggrant vilka möbler man behöver eller kan ha i sitt hem. 

När jag själv flyttade hemifrån var jag 15 år gammal. Jag flyttade till 

Tammerfors där jag skulle studera på ett dans- och teatergymnasium. 

Mina föräldrar köpte möbler till min lilla 18 m² lägenhet: en del tog 

jag med från mitt barndomshem och en del köpte vi på IKEA. Jag var 

väldigt ung när jag flyttade hemifrån och jag tror att de flesta möbler 

som mina föräldrar köpte till mig var valda av min mamma. Jag hade 

en 120 cm säng som jag sen slängde när jag flyttade från Tammerfors. 

Mitt matbord från IKEA står i mina föräldrars förråd och en liten vitrin 

placerade vi på sommarstugan. Ingen av dessa möbler var något jag 

ville eller kunde ta med mig när jag flyttade till Sverige.

Delvis på grund av mina egna upplevelser och framför allt på grund av 

observationer på Stockholms bostadsbrist har jag fått ett intresse att 

skapa en flexibel möbelkollektion till unga vuxna. 

Mitt examensarbete Modern Nomadism är en grund till min framtida 

magisterstudier i Kunsthøgskolen i Oslo, Norge med beräknat 

examen på våren 2019.

1.2 Mål
Mitt mål är att skapa en möbelkollektion som går att anpassa för 

olika livssituationer, boendeformer och är inriktad till unga vuxna. 

Jag vill få en djupare uppfattning om vilka möbler som ingår i 

en möbelkollektion som ska utformas efter unga vuxnas behov i 

bostadsbristen.

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att jag som möbeldesigner skapar och utvecklar 

lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle och hjälper unga 

vuxna i dagens bostadsproblem.

1.4 Frågeställning 

På vilket sätt kan en möbelkollektion för unga vuxna utformas för att 

anpassas till olika livssituationer med täta flyttar och bostadsbrist?
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1.5 Avgränsningar
Jag kommer att avgränsa min studie till att ta fram en kollektion som 

består av två möbler. Rapporten består av sex delar där mina teoretiska 

studier, designprocess och -förslag, analys och reflektioner presenteras.

1.6 Metod & Källor
För att kunna uppnå mitt mål har gjort en undersökning via litteratur, 

intervjuer och internet. Jag har under arbetsprocessen gjort egna 

anmärknignar och observationer.  Till slut har jag skapat ett designförslag 

på en kollektion som motsvarar min uppdragsbekräftelse.  
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3 Inspiration och kunskapsunderlag

3.1 Moderskapsförpackning

3

Finska FPA (Folkpensionsanstalten), som motsvarar den 

svenska Försäkringskassan, började dela ut en så kallad 

moderskapsförpackning år 1937. Det är en låda fylld med ungefär 

50 produkter: barnkläder av kvalité, accessoarer och leksaker 

till det nyfödda barnet. Förpackningen delades ut som fattighjälp 

under 1930-talet för de fattigaste mödrarna, men år 1949 ändrades 

moderskapsunderstödet till att gälla alla mödrar.  Målet var att få ner 

barnadödligheten och öka nativiteten. 

Nuförtiden får alla mödrar förpackningen vid varje födsel i Finland. 

Även själva lådan är designad så att barnet kan sova i den. 

Moderskapsförpackningen kan ses som ett sorts startkit för nyblivna 

föräldrar inför den stora förändringen som sker i familjen när barnet 

fötts. Produkterna är noggrant utvalda så att de skulle bäst besvara 

barnets olika behov. Miljön har tagits i betraktan och produkterna är 

samtidsrelevanta, till exempel från år 2000 har förpackningen innehållit 

tygblöjor. 

Färgsättning i textilier har varit neutrala i flera år nu, så att kläderna 

skulle passa både på flickor och pojkar. Neutrala färger är också 

lättare att kombinera med andra färger. Man får välja mellan 

modersskapsförpackningen och pengar. Det är bara en tredjedel 

av de nya mödrar som väljer penningsumman på 140 euro. 

Modersskapsförpackning har en lång historia. Även om det bara är 

en låda fylld med kläder och saker, är dess symbolik viktig för de nya 

föräldrar. Den är en bild av tradition och kultur. Stödet som nationen 

vill ge till sina invånare är väldigt uppskattat av många.

Finland är väldigt stolt över sin unika moderskapsförpackning och 

den förnyas varje år. I dagens läge finns det även andra länder som 

har börjat dela ut motsvarande förpackningar till mödrar som den 

finska modersförpackningen. Jag har använt modersförpackningen 

som inspiration för mitt koncept där jag skapat en kollektion till de 

unga vuxna som står framför en stor livsförändring. Precis på samma 

sätt som de nya föräldrarna står inför när det kommer ett nytt barn till 

familjen.
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Innehållet av en moderskapsförpackning.

4



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017

3.2 Brudkista

5

Det finns ännu äldre exempel på hur man har visat stöd och skapat 

trygghet till sina kära när de står inför stora livsförändringar. Under 

kursen Möbelhistoriska arketyper på våren 2017 fick vi tredje årskurs 

studenter fördjupa vår förståelse om kistan och dess konstruktion, 

material, symbolik och utseende förr i tiden. Genom studiebesök, 

tillämpningsuppgifter och workshops fick vi studera individuellt samt i 

grupp kistans olika egenskaper och tillverka ett modernt föremål med 

kista som utgångspunkt. Senare i kursen ville jag koncentrera mig på 

brudkistor och skrev min rapport om dem. 

 

Brudkistan spelade en central roll vid frieri och bröllop. I brudkistan 

förvarade kvinnan hemgiften: föremål som togs med från 

föräldrahemmet när dottern flyttade ihop med sin make. I första hand 

fanns det allt linne i brudkistan: broderade sängkläder, handdukar, 

servetter och bordsdukar. Brudkistan förevisade ekonomisk trygghet 

och symboliserade steget från barndom till vuxenlivet: dottern skulle ta 

ett steg på livets trappa och gifta sig. 

Hemgiften var ett sätt att balansera den manliga arvsrätten: hushållet 

skulle få ekonomisk hjälp från både mannens och hustruns familj. Även 

en ko eller annat husdjur kunde ingå i brudens hemgift.

Traditionen att samla bruksföremål i en brudkista levde kvar långt 

in i modern tid. Antagligen finns den kvar i några familjer, men mer 

som en tradition att samla föremål till dottern eller sonen. Ofta får 

barnet ändå ett sorts startkit med sig till sitt första eget hem. Det kan 

innehålla till exempel bestick, porslin och sängkläder som föräldrar 

eller släkt har samlat genom åren.

En brudkista från början av 1800-talet.

1

1 Koppanen, M. “Brudkistans symbolik - lever den kvar i vår tid?”, 
LiU Malmstens, kursen TCM012 2017
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3.3 Möbler på marknaden

6

Jag ville ta reda på om det finns möbelkollektioner som är inriktade 

till unga vuxna och som man kan köpa som en sorts startset när 

barnet ska flytta ut. Det finns några möbelset inriktade till småbarn (en 

spjälsäng, skötbord, förvaring), men det verkar vara väldigt svårt att 

hitta något inriktad till vuxna människor.

Italienska möbelproducenten Clever erbjuder ett set till barn och 

ungdomar. Företaget beskriver deras affärsidé:

 
“Clever brand is essentially renowned for kids bedroom sets; all models 
are custom made and fitted. Wardrobes, beds, bookcases, nightstands 
and multi-purpose desks, everything is designed giving the complete 
priority to what kids need the most, not only from the design poin of 
view but also by giving the possibility to choose from a wide range of 
finishes and colours.” 

Man kan beställa ett helt set av möbler till barnrummet med sina egna 

önskemål angående material, finish och designdetaljer. Man får fritt 

välja och mixa av olika multifunktionella möbelstationer där det finns 

ett bord, garderob och säng i ett och samma komplex. Möblerna verkar 

dock vara väldigt dyra och formspråket lutar mot IKEAs. 

 

Det känns som det finns ett behov av en möbelkollektion inriktad till 

unga människor. 

 

Miu-kollektion från Clever.
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3.4 Intervju med Nathalie Dackelid

1

Jag fick intervjua en ung svensk möbeldesigner Nathalie Dackelid vars 

möbler jag såg på Instagram. Nathalie är ursprungligen från Stockholm 

och har studerat bland annat på Konstskolan i Stockholm och på 

Nyckelviksskolan innan hennes möbeldesignstudier på HDK Steneby. 

Under sitt andra år på HDK Steneby jobbade Nathalie med kompakta, 

flyttbara möbler och gjorde ett fällbart bord och en pall som ska anpassa 

i olika livssituationer. Möblerna skulle enkelt gå att använda och justera. 

Nathalie ville göra en kommentar mot slit & släng -tänkande där nya 

möbler köps och sedan slängs när man flyttar. 

Vi satte oss ner och funderade kring ämnet som vi både hade blivit 

intresserade av.
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Vem är du? 

Jag heter Nathalie Dackelid och jag har vuxit upp i södra delen av 

Stockholm. Jag avslutade mina möbeldesignstudier med träinriktining 

på HDK Steneby 2016. Nu jobbar jag på en möbelbutik och arbetar med 

mina egna möbelprojekt i sidan av.

 

Hur arbetar du när du skapar möbler? 

Jag älskar att arbeta direkt med materialet och tycker ofta att lösningen 

finns där. Jag brukar först skissa lite på papper och sen gå ganska fort 

in i verkstaden. Jag bygger små modeller, pysslar och skissar direkt i 

materialet. 

 

Vad handlade ditt arbete med koncept “Survival” om?

Vi hade en workshop på Steneby där uppgiften var att hitta på olika 

manualer för att överleva. 10 olika manualer avskalades till 4 olika 

kategorier, och jag valde att jobba vidare med kategorin kompakt living.

Jag ville hitta smarta lösningar och skapa samtidsaktuella möbler till en 

person som flyttar många gånger. Jag kontaktade min mormor och frågade 

henne vilken möbel som hade varit den viktigaste möbeln för henne under 

hennes liv. Mormor berättade om ett fällbart bord som hade rest med henne 

genom åren från en liten etta där hon bodde med sin man och det nyfödda 

barnet till hennes nuvarande lägenhet där det har fått plats som ett sybord. 

Vad hade du som inspirationskällor?

När jag började jobba med bordet så gjorde jag massa tester, lyft och 

vred olika material, vek origami och laminerade textil. Jag blev inspirerad 

i verkstan när jag jobbade med rundstavar och tyckte om hur de föll ner 

från bordskanten. Jag utvecklade idén vidare och hittade en triangelform 

som jag sen valde att jobba vidare med. 

Under en sommarkurs på skolan gjorde jag också en pall med samma 

tema där jag utgick från bordets mått. Pallen skulle rymmas under bordet 

och den skulle gå att fällas ut om man får gäster.

 

Vad tyckte du var viktigt när du gjorde ditt arbete med koncept 

“Survival”?

Anpassningsbarhet. Jag ville göra ett bord och en pall som skulle passa 

i olika livssituationer och boendeformer. Tanken var att göra möbler som 

önskar alla välkomna att sitta vid bordet. Bordsskivan kan tas isär från 

underredet så att det går lättare att flytta på den.
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Till vem är möblerna inriktade och varför?

Möblerna passar till alla som har mentalitet för ett hållbart samhälle. Jag 

vill även uppmuntra unga människor investera i möbler och skulle gärna ta 

möblerna vidare så att det skulle bli mer kostnadseffektivt att tillverka. Just 

nu skulle bordet vara dyrt producera, men jag skulle vilja hitta ett sätt att 

kunna erbjuda studenter dessa möbler.

 

Hur skulle du vilja ta möblerna vidare?

Det vore kul om möblerna var i produktion, men det skulle krävas lite 

produktutveckling och små ändringar. Möblerna skulle lätt gå producera 

billigt till exempel i Kina, men jag vill inte göra det. Det passar inte i min 

ideologi i och med att de skulle behöva skeppas hit från andra sidan av 

världen.

 

Vad tänker du om konsumering i dagens samhälle?

Vi måste tänka på hur vi konsumerar saker. På långsikt går det inte att vi 

köper billiga möbler och sen slänger dem när vi flyttar. Jag observerade 

min egen levnadssituation och mina kompisars. Det finns ett behov av att 

ha smarta möbler som anpassar sig till olika situationer så att de är lätta att 

använda och flytta på. Lösningar ska ändå vara enkla och smidiga så att 

det inte på något sätt blir jobbigt att använda produkten.

Nathalie beskriver fint hur konsumering också är en generationsfråga: 

förr i tiden valde man möbler nästan på samma sätt som man väljer sin 

partner. Möbler skulle tåla tid och slit och de skulle tas med till en ny 

lägenhet när man flyttar. Man kunde bilda en affektion mot gamla föremål 

som hade en historia. Möblerna blev nästan som familjemedlemmar.

 

Nathalie uppskattar väldigt mycket trä som möbelmaterial: det som är så 

hårt, hållbart och vackert. Nathalie avslutar intervjun med mening som jag 

kan bara hålla med om:  “Vi möbelformgivare, vi gör produkter till kroppen 

så vi måste jobba med kroppen.”

 

Wooden cloth -table från Nathalie Dackelid.
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3.5 Intervjuer via enkät

10

Jag ville undersöka vilka möbler mina bekanta prioriterar högst i 

deras hem för att kunna få hjälp i att välja de möblerna som jag 

själv skulle skapa i min kollektion. Jag gjorde en intervju via enkät 

och formulerade frågorna på engelska så att mina finska och 

internationella kompisar också skulle kunna svara på dem. Intervjun 

bestod av tre delar: i första delen skulle man ange sin ålder och sitt 

kön, i den andra delen rangordnade man möblerna i sitt hem på 

basen av hur viktiga man fann dem och i tredje delen skulle man välja 

tre möbler med sig när man skulle flytta in i en tom lägenhet. Med 

enkäten ville jag få reda på vilka tre möbler som man upplever är de 

viktigaste i sitt hem. 

3.5.1 Resultat 

Jag fick 120 svar på enkätundersökningen. Majoriteten av de 

svarande var mellan 25-30 år (52,1 %) och den till följande största 

svarsgruppen var åldersgruppen mellan 31-35 år (19,8 %). 70 av de 

svarande var kvinnor och 50 män. I den andra delen av enkäten där 

man skulle betygsätta hur viktiga olika möbler i hemmet var, fick säng, 

förvaring för kläder och soffa högsta poäng.

 

Den tredje delen visade att man skulle helst vilja ha med sig en 

säng, ett matbord och en stol om man skulle flytta in i en helt tom 

lägenhet.

3.5.2 Analys av enkätsvaren 

Jag förhöll mig till svaren lite kritiskt. Majoriteten som svarade var 

unga vuxna men de hade passerat åldern när man studerar eller 

flyttar till sin första lägenhet. Jag började också fundera på hur 

viktigt ett matbord är i jämförelse med till exempel förvaring. Om 

man har en säng man kan sitta på, då kan man även äta på den 

om det inte finns någon annan plats. Men har man ingen förvaring 

för sina kläder, vart sätter man de då? Har man en stol men ingen 

lampa, kan det lätt bli mörkt i lägenheten. Sängen behöver man 

dock i vilket fall som helst.

Först valde jag tre produkter som jag skulle ta vidare, men sen insåg 

jag att det tidsmässigt, skulle bli svårt att göra alla tre. Jag lämnade 

lampan och till slut bestämde jag mig för att koncentrera mig på två 

möbler. Beslutet var en blandning av enkätresultat och mina egna 

upplevelser: det skulle bli en säng och förvaring för kläder.
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4 Designprocess etapp 1 - val av koncept, 
material, form och funktion

4.1 Koncept 

11

Vi ser våra hem och hela levandet på ett annat sätt i jämförelse med 

föregående generationer. Vi bor mindre, flyttar oftare och är mer öppna 

till moderna boendeformer. 

Enligt Svenska Dagbladet är genomsnittliga flyttåldern 21 i Sverige. 

Då har man hunnit bilda en uppfattning av sin egen stil och smak, men 

man kanske inte har råd, ork eller intresse att skaffa kvalitetsmöbler 

till sitt första hem. Det leder ofta till att man köper billiga och tillfälliga 

möbler som man sen slänger när man flyttar till en ny lägenhet eller 

avslutar sina studier. Man tänker att man kan köpa finare möbler 

senare i livet, när man börjar jobba och bor större, även om man 

kanske borde satsa på kvalitativa möbler i redan från början. Då skulle 

man lättare kunna ha dessa möbler kvar när man sen flyttar till en 

större lägenhet eller ett hus.

Förr i tiden var nomader människor som inte hade ett fast boende utan 

de förflyttade sig hela tiden med sina djurskaror från en plats till en 

annan. En nomadisk livsstil är dock inte bara ett historiskt levnadssätt.

Den nomadiska livsstilen är också en nutida rörelse och betyder att 

man kan lätt kan flytta på sig, bo och jobba på olika platser.

Möjligheten att jobba på distans och kombinera arbete med resande 

har blivit populär. Människor som flyttar ofta eller reser mycket har 

inte en möjlighet bära en stor möblemang med sig. 

Konceptet Kompakt, Mobilt och Flexibelt speglar en sorts rotlöshet 

som många unga vuxna upplever under sina ungdomsår. Man bor i 

andrahandslägenheter med korta avtal, i små studiebostäder, flyttar 

efter en studieplats eller bor utomlands under ett utbytesår.

Det krävs egenskaper som anpassningsbarhet, flexibilitet och 

mobilitet. Dessa egenskaper krävs också av de möbler som dessa 

människor bär med sig.

4.2 Uppdragsbekräftelse

Innan jag började min designprocess, skrev jag en 

uppdragsbekräftelse för att definiera uppdragets omfattning och 

komma överens med mig själv om vad jag ska göra. Jag kunde 

återkomma till min uppdragsbekräftelse om jag kände mig vilsen och 

behövde bekräftelse på att jag var på rätt bana. 
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uppdragsbekräftelse examensarbete
modern nomadism

Jag är intresserad av att undersöka, utveckla och skapa möbler till mindre 
lägenheter och omväxlande boendesituationer. De ska enkelt kunna anpassas 
till både mindre och större ytor och lösningar ska vara okomplicerade 
och användarvänliga. Jag vill upptäcka vilka möbler och funktioner man 
egentligen behöver för att kunna bo. 

Möblerna i kollektionen ska vara mobila, kompakta och flexibla. De ska ha 
högt funktionellt värde, och komponenterna ska enkelt kunna sättas ihop och 
dras isär igen. Materialvalen ska vara miljövänliga och kollektionen är en 
motreaktion på dagens “slit & släng”-kultur där nya billiga möbler köps för att 
sedan slängas när man byter lägenhet. 
Jag kommer att studera ämnet genom att undersöka vilka möbler som är 
de viktigaste i hemmet, och hur möbleringen lätt skulle kunna tas med när 
man flyttar ut. Jag vill hitta okomplicerade och användarvänliga lösningar för 
mindre lägenheter och bjuda en könsneutral, anpassningsbar möbelkollektion 
inriktad till en ung vuxen. Tanken är att man skulle kunna köpa möblerna i 
kollektionen som en sorts “startkit” till den unga som ska flytta ut från sina 
föräldrar.
Min teoretiska koppling till arbetet är en moderskapsförpackning som alla 
mödrar får i Finland innan varje barnafödsel - där finns det allt ett barn kan 
behöva för att överleva. Jag kommer även ha brudkistan som referens samt 
göra en omvärldsanalys av ett nutida möbelföretag på marknaden.
 
Min teoretiska koppling till arbetet är en modersförpackning som alla mödrar 
får i Finland innan varje barnafödsel - där finns det allt ett barn kan behöva 
för att överleva. Jag kommer även ha brudkistan som referens samt göra en 
omvärldsanalys av ett nutida möbelföretag på marknaden.
 Produkter från Studio Makkink & Bey och Muller Van Severen 
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Kompakt living 

- Möblerna är lätta att flytta på

- Kan packas i en flatpack

- Möblerna kan transporteras i en personbil

 

Mobilitet

- Ej i tak- eller väggfasta

- Lätt att ta med när man flyttar

Livscykel

- Hållbarhet: bra design och miljö i tanken 

- Mot “slit & släng” -kultur

- Uppmuntran att investera i kvalitétsmöbler istället för 

billiga och tillfälliga
 

Flexibilitet

- Möblerna ska lätt kunna anpassas till mindre  

boendeytor och omväxlande boendesituationer.

 

Primäritet

- Möblerna är okomplicerade och användarvänliga

- Kollektionen består av möbler som har ett högt 

funktionellt värde

Centrala begrepp:

13
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4.3 Material, form och funktion

14

4.3.1 Material

I möblerna använder jag till största delen material som är inhemska, 

miljövänliga och hållbara. 

4.3.2 Form

Möblernas design ska andas minimalism, enkelhet och nomadism. 

Formen ska framför allt ha ett funktionellt värde, men även höja upp 

och stötta möblernas estetiskt värde. Med hjälp av estetiskt tilltalande 

former kan möblernas livslängd förlängas. Formen ska knyta ihop 

kollektionen: man ska känna igen att möblerna tillhör en och samma 

kollektion.  Form och funktion går hand i hand. 

4.3.3 Funktion

Kollektionen Modern Nomadism handlar mycket om prioritering - det 

som egentligen är det viktigaste. Möblernas funktion prioriteras lika 

högt som möblernas form. 
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5 Designprocess etapp 2 -  Gestaltnings- 
och tillverkningsprocess

15

Under dessa tre år på Malmstens skola har min designprocess fått en 

tydlig form. Jag behöver formulera för mig själv vad mitt arbete handlar 

om och jag vill skissa både på papper och tredimensionellt innan jag 

börjar tillverka produkten. Ibland kan vissa frågor lämnas öppna och 

låta de lösas under prototyptillverkningen, men oftast när jag går ner till 

verkstan behöver jag en tydlig plan på vad jag ska göra. 

För att underlätta planering av mitt examensarbete gjorde jag en 

tidsplan där jag tydligt markerade när jag skulle göra vad. Tidsplanen 

skulle hjälpa mig att hålla tider och koll på mitt designuppdrag under 

hela processen.  

5.1 Tidsplan

5.2  Designbriefer

Jag skrev designbriefer till både sängen och klädställningen. Det skulle 

underlätta min planerings- och skissprocess. Jag hade även nytta 

av dessa briefer när jag sökte sponsorer. Jag hade tydligt formulerat 

vad mitt arbete handlade om och kunde redovisa för varför jag skulle 

behöva spons. 

Min tidsplan och mina designbriefer presenteras på följande sidorna.
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designbrief: maki-sängen

Problemformulering

Unga vuxna flyttar ofta, äger sällan en lastbil där en riktig säng skulle 

rymmas och skulle smidigt kunna transporteras till en annan lägenhet. 

Man har sällan plats i en liten lägenhet för en hel extra-madrass eller 

säng till en gäst heller. Maki är en lätt och komfortabel säng för tillfällig 

sovande eller till en person som flyttar ofta och vill ha en säng som 

man lätt kan ta med. Den gömmer en madrass i rulle i sig så att man 

bara behöver ett täcke och kudde för att kunna sova på den. För att 

madrassen ska kunna andas under natten lyfts den 6-8 cm från golvet. 

 

Funktion

Maki är en mobil säng till en student, gäst eller annan person i behov 

av tillfällig sovplats. 

 

Material

Sängstommen är tillverkad i svensk björkfanér, madrassen har två lager 

av skumgummi och den är klädd i linnetyg. 

Användning

Sängen kan användas som en tillfällig säng för en gäst eller för en 

person som byter plats ofta men har inte möjlighet att ta en vanlig 

säng med sig. Sängen öppnas från rullen, spjälar dras isär med hjälp 

av strängar som går igenom hela stommen och madrassen sätts på 

sängen. Sängen är klar att användas.
 

Användaren

Målkunden är en ung vuxen som flyttar hemifrån eller en person som 

flyttar ofta och inte har möjlighet att ta en vanlig säng med sig. Den 

fungerar bra som en tillfällig säng även i en arbetslägenhet där man 

inte behöver något mer än en sovplats. 

 

Utseende

Inspirerad av japanska futon-sängen, Maki är en låg och lätt säng 

tillverkat i formpressad björkfanéer. 

 

Storlek

Sängen ska vara lika stor i måtten som en vanlig säng, men den ska 

rymmas i en personbil och ska kunnas bära av en person. Sängen 

ska kunnas sättas i ett skåp med madrassen inuti.

 

Tidsram

Sängen kommer att produceras under kursen TQDE10 i Malmstens 

skolas verkstäder och ställs ut på Vårutställning 17.5.2017 på 

Malmstens skola.
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designbrief: ribba-klädställning

Problemformulering
När man flyttar till en ny lägenhet, finns det inte alltid tillräckligt med 
skåputrymme. Man vill kanske hänga finare kläder på en galge istället 
för att stoppa dem i ett skåp. Ribba-klädställning erbjuder flera olika 
förvaringsalternativ för kläder eller andra textilier och fungerar även 
som en vacker rumsavdelare. 
 
Funktion
Klädställningen kan flexibelt användas som en skiljevägg och förvaring/
display för kläder. Man kan hänga kläder på den som man kanske ännu 
kommer använda innan man tvättar dem och som man inte vill slänga i 
tvättkorgen. 
 
Material
Klädställningen är gjort i massivt, svenskt björk. Andra material som tyg 
och läder kombineras med trädelar. 

Användning
Klädställningen kan användas direkt. Den går enkelt att justera den i 
olika positioner och vika ihop så att den kan lätt flyttas på.  

 

Användaren
Målkunden är en ung vuxen som flyttar hemifrån och behöver en 
justerbar skiljevägg med förvaring för kläder. 
 
Utseende
Ribban är en delikat och lätt produkt som är inspirerad av 
multifunktionella vikväggar. Den har designelement i varje hörn i form 
av små geometriska sammansättningsslitsar.
 
Storlek
Klädställningen ska rymmas i en personbil och den ska kunna bäras 
av en person. 
 
Tidsram
Ribba-klädställningen kommer att produceras under kursen TQDE10 i 
Malmstens skolas verkstäder och ställs ut på Vårutställning 17.5.2017 
på Malmstens skola.

19
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5.2 Inspiration och skissfas
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5.2.1 Sängen

Jag hade fått min inspiration till sängen från kursen Möbelhistoriska 

arketyper där jag och min grupp (Rasmus Palmgren, Hemmo Honkonen 

och Maria Dreborg) designade en ihoprullbar säng vars inspiration kom 

från en gammal koffert som var gjord med tunnbinderiteknik Jag ville ta 

produkten vidare och utveckla formen. Jag skissade väldigt lite på papper 

när jag började arbeta med sängen. För mig fungerade det bäst att jobba 

direkt med trä. 

5.2.2 Klädställningen

När jag började skissa klädställningen upptäckte jag att jag hade mycket 

nytta av att göra små modeller. Jag skissade parallellt på papper och 

använde grillpinnar för att göra modeller i små skala. Efter ett tag så 

testade jag även snabbskissa i Rhino, vilket fungerar utmärkt om man vill 

få snabbt fram 3D-former i ett dataprogram. 

Klädställningen skulle bli enkel men den skulle ha en liten detalj i sig. Efter 

en diskussion med min handledare Léo började jag skissa olika slitsar. 

Jag ville inte använda de vanliga sätten att sätta två runda stavar ihop, 

istället ville jag hitta på en sammansättning som skulle vara enkel men 

ändå fungera som ett designelement. Det skulle bli en ganska central 

designdetalj i den annars enkla klädställningen. Jag skissade även 

med själva materialet vilket var väldigt bra sätt för att jag såg direkt hur 

sammansättningar skulle se ut.
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På de följande sidorna presenterar jag min skissprocess med 

klädställningen.

21
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5.3 Tillverkning

24

5.3.1 Maki-sängen

Jag valde att använda skiktlimningsteknik i sängspjälar för att det 

skulle ge sängen en trevlig sviktande känsla. Innan jag började 

tillverka den slutliga prototypen, gjorde jag en massa tester för att få 

fram rätt radie och böj i spjälorna. Jag konsulterade snickarstudenter 

och fick hjälp med att bygga mallar till min formpress. Efter flera 

tester i 1:2 och 1:1 skala, valde jag använda 1,5 mm björkfanéer i 

åtta lager. Måtten för en sängspjäl blev 830 mm x 15 mm x 50 mm. 

Sängstommens björkfanéer är limmad med polyurethane lim vilket gör 

konstruktionen mycket starkt jämfört med vanligt trälim. 

 

Slitstarkt linnetyg i madrassen kommer från Astrid Tyger. I madrassen 

finns först en 20mm skum vid namn “pytt i panna” (en polytexprodukt) 

och den används för att den ger en hög bärighet. Det är vanligt att 

ha den som grund och lägga mjukare skum över. Polytex består av 

söndermalt spill från skumproduktion som under högt tryck fixeras 

med lim. Detta ger den en både hög densitet och hög hårdhet.

Lagret över polytex är 10mm polyeter. Det är vanligt att börja med ett 

hårdare skum och sedan toppa med lite mjukare, speciellt då man 

vill ha en lite tjockare dyna. Maja Bäckström från tapetserarverkstad 

Tapetseur Möbelverkstad klädde in madrassen för mig.
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5.3.2 Ribba-klädställningen

Jag valde den slutliga till klädställningen formen bland flera olika 

alternativ och det viktigaste för mig var att klädställningen skulle bli 

stabil och att den skulle kunna vikas åt både fram och bak.

Jag ville använda rundstav och behövde hitta ett sätt att sätta dem 

ihop så att klädställningen skulle kunna vikas åt alla håll. Till slut valde 

jag använda läderbälte för att sätta vikväggen ihop. Stavar skulle vara 

sammansätta med små slitsar som jag bestämde måla svart.

 Illustrationer bredvid visar de olika vikningsalternativen.
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6 Avslutning

6.1 Slutresultat
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Modern Nomadism är en möbelkollektion som består av 

två möbler: en ihoprullbar säng och klädställning. Mobila 

och kompakta möbler är optimala för mindre lägenheter 

och täta bostadsbyte. Möblerna kan enkelt anpassas i olika 

livssituationer och omväxlande boendemiljöer. Enkla och 

smarta lösningar möjliggör att möblerna inte tar mycket plats 

och att de ryms i en personbil och kan även transporteras i en 

buss eller tunnelbana om man inte äger en bil. 



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017



Examensarbete Mari Koppanen, LiU Malmstens 2017

6.2 Analys

33

De två möbler jag tagit fram skapar tillsammans en liten 

möbelkollektion som är flyttbar, hållbar och anpassningsbar. Möblerna 

har utvecklats från de behov jag har undersökt i mitt examensarbete 

samt det jag själv har upplevt under mina studieår med många flytt 

från en lägenhet till en annan. Jag har tagit i beaktande en miljöaspekt 

i mina val gällande form, funktion och material. Tanken om ett mer 

hållbart samhälle har varit med under hela designprocessen och 

möblerna fungerar som en motreaktion till dagens “slit och släng” 

-kultur. 

 

Som möbeldesigner vill jag uppmuntra unga vuxna till att införskaffa 

långlivade möbler med bra kvalitét till sina hem istället för tillfälliga 

möbler i dålig kvalité. Jag har försökt behålla tanken om långsiktighet: 

att studenten skulle ta dessa möblerna med sig även om hen skulle 

ta steget till vuxenlivet och flytta till en större lägenhet eller ett hus. 

Möblerna skulle förhoppningsvis kunna användas till exempel i ett 

gästrum eller i sommarstugan senare i livet.

 

Jag upplever att de två produkter som jag har skapat är 

utvecklingsbara och besvarar min ursprungliga tanke om en 

möbelkollektion inriktad till unga vuxna. 

Ämnet är väldigt samtids- och framtidsrelevant och jag upplever att jag 

har lyckats framföra min designideologi hela vägen genom min studie.

 

Jag hade ännu velat vidareutveckla detaljer så att sängen skulle bli 

mer användarvänlig och lättare att sätta i rullen. Spjälarnas höjd skulle 

kunna justeras för att öka stabiliteten. Klädställningen skulle kunna 

tas vidare så att man enkelt skulle kan sätta stagen ihop utan lim eller 

verktyg. 

 

Jag kommer att ta mitt arbete vidare till mina magisterstudier på 

Kunsthøgskolen i Oslo och fortsätta undersöka det nomadiska 

levnadssättet. Jag upplever att mitt examensarbete fungerar som en 

utmärkt bas inför mina magisterstudier. 
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6.3 Reflektion
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Man vill känna emotionellt och fysiskt tillhörig till en plats som man 

kan kalla sitt hem. Ett hem handlar mycket om att där ska det finnas 

de saker som tillhör hemmets invånare. Hemmet handlar om trygghet, 

privatliv och minnen. Hemmet är en plats där man i lugn och ro kan 

förvara sina saker och vila sig. Det är en plats där man sover, tillreder 

sin middag och träffar sin familj eller kompisar. För att kunna uppleva 

känslan av ett eget hem, behöver man ha sina egna möbler och sin 

egen fred. 

 

När jag har bott i lägenheter som är färdigt möblerade har jag haft 

svårt att hitta den känslan. Jag har inte haft en möjlighet att skaffa 

egna möbler på grund av olika anledningar. Jag har inte kunnat ha 

mina saker i min lägenhet utan möbler som någon annan har valt. De 

har inte motsvarat min stil utan någon annans. Det har inte känt som 

mitt hem.

 

Tanken bakom min studie och mitt designförslag är samma som med 

brudkistan: att den unga ska klara sig vid det stora steget som man 

tar när man flyttar från sina föräldrar. Kanske tog den unga bruden 

med sig även en bit av barndomshemmet med kistan - kistan var ett 

föremål som skapade fysiskt och emotionellt trygghet.

Brudkistan speglar sin tid. I den tiden var kistan en väldigt central 

möbel i hemmet. Den fick vara stor och klumpig: då var den inte lätt 

att stjäla. Det nygifta paret flyttade säkert inte många gånger under sitt 

liv och kistan behövde därför inte vara lätt att ta med. 

Min möbelkollektion är kompakt, mobil och flexibel. Den är en 

avbildning av vår tid. Man bor mindre och behöver kunna tänka 

på höjden, bredden och djupet för att kunna bygga en smart och 

fungerande interiör. Man ska ha möbler som man lätt kan ta med när 

man flyttar och som fungerar i flera olika planlösningar. Material- och 

miljöfrågor är väldigt samtidsaktuella och vi har ännu mycket vi skulle 

behöva förbättra i detta område.

 

Som Nathalie sa: man borde välja sina möbler som man väljer sin 

partner. Man ska tänka på sina val och försöka ta långsiktiga beslut. 

Möbler bär kultur, tradition och historia. De bär även symbolik och 

minnen. Dessa minnen lever kvar lika länge som möbler lever kvar i 

hemmet. Låt den tiden vara lång. 
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8 Bilagor
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Enkätundersökning
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