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SAMMANFATTNING 
 
Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 
15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten 
Centrum för Träteknik & Design. 
 
Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt 
projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av 
arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år.  
Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept till IKEA, sätta min 
designmetodik på prov med hjälp av ett konkret designprojekt samt att vid projektets slut 
analysera den.  
 
Rapporten har en beskrivande karaktär där jag berättar om de olika etapper arbetet utförts 
efter: Etapp 1- Koncept- och instuderingsetapp, Etapp 2- Vidareutvecklingsetapp, Etapp 3- 
Konkretisering av produkt. Beskrivningen förljer en kronologisk ordning för att underlätta 
läsarens förståelse för designprocessens gång.  
Rapporten illustreras av ett fyrtiotal bildfigurer som visar delar ur mitt skiss- och 
gestaltningsarbete.  
 
Rapporten avslutas med en analys av projektet samt den designmetodik jag använt mig av. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This report describes a design project (within a graduation project worth 15 points) that I 
completed during my final year as a student in the furniture design program at the Carl 
Malmsten Centre for Wood Technology and Design. 
 
I received a commission from Ronnie Runesson, product developer at IKEA of Sweden, to 
develop an actual project to work with. The project was about creating a concept for a new 
type of desk for adolescences between the ages of 12 and 18. 
The aim of the project was to, apart from deliver a working concept to IKEA, try out my 
design methodology with the aid of a concrete design project and at the end of the project 
create an analysis of it. 
 
The character of the report is descriptive and in it I describe the different phases I worked 
with: Phase 1- Concept and Research Phase, Phase 2- Further Development Phase,  
Phase 3- Realisation of Product. To facilitate the reader’s understanding of the design process 
the description follows a chronological order. 
The report contains some forty images, showing parts of my sketch work. 
 
The report ends with an analysis of the project and the design methodology I used. 
 
 
 
 
 
 



FÖRORD 
 
Det jag ville med mitt examensarbete var i första hand att beskriva min designmetodik 
tillämpad på en konkret uppgift. Jag ville utmana min metodik och mina idéer. Samarbetet 
med Ikea of Sweden möjliggjorde detta. 
 
Det har varit en lång väg, från projektets början till dess slut. Jag vill passa på att tacka ett 
antal personer som stöttat mig, gett mig goda råd, som låtit mig ta del av olika kunskaper och 
erfarenheter och som hjälpt mig under resans gång: Ronnie Runesson, produktutvecklare på 
Ikea, tack för projektet, för din tid, ditt engagemang och din skarpsynthet. Karl Malmvall, 
designer, tack för alla dina goda råd, ditt ifrågasättande och att jag alltid kunnat kontakta dig 
vid behov. Leò Johannsson, tack för dina synpunkter och råd i projektet. Mikael Löfström, 
tack för visat engagemang, intresse och goda råd. Joakim Hallman, tack för att du tog dig an 
filmningen och redigeringen. Jag vill även tacka Lena och Lars-Håkan Leckström för deras 
stöd och deras hjälp med denna rapport. 
 
Att genomföra detta examensarbete hade, utan dessa personer, varit betydligt svårare. Tack än 
en gång!   
 
Åshammar 09/08/2007 
 
Anna Leckström 
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1. INLEDNING 
 
Rapporten är en del av ett examensarbete på 15 högskolepoäng genomfört av Anna 
Leckström, studerande på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik 
& Design vid Linköpings universitet. 
 
Examensarbetets främsta syfte har varit att pröva och förankra min designmetodik och att 
beskriva denna. För att göra detta på ett så konkret sätt som möjligt ville jag genomföra 
examensarbetet tillsammans med ett företag. Jag kontaktade IKEA of Sweden och fick från 
Ronnie Runesson, produktutvecklare på Ikea, ett uppdrag, ett projekt. Uppdraget jag fick 
gjorde det därmed möjligt att sätta på prov min designmetodik i ett reellt projekt. Syftet med 
denna rapport är att beskriva projektets gång.     
 
 
1.1 BAKGRUND 
 
För sex år sedan påbörjade jag mina designstudier på en konstskola i Belgien: St. Luc- Ecole 
Supérieur des Arts Apliqués. När de tre studieåren var till ända, år 2004, påbörjade jag mina 
studier vid Carl Malmsten CTD.  
Under åren som gått har jag, i olika kurser, haft möjlighet att utarbeta en egen designmetodik. 
Examensarbetet är den slutliga kursen av utbildningen. För mig innebar den en möjlighet att 
konkretisera och att förankra min designmetodik. Metodiken beskriver och redogör jag för i 
denna rapport.   
 
 
1.2 SYFTE 
 
Syftet med rapporten är att, så detaljerat som möjligt, beskriva min desingmetodik i 
förhoppning att ytterligar kunna utveckla den.   
 
 
1.3 MÅL 
 
Målet med rapporten är att berätta om och beskriva den designmetodik jag tillämpat på ett 
konkret projekt. Detta vill jag göra på sådant sätt att även den som inte arbetar inom området 
skall få en inblick i, och förståelse för, hur en designprocess kan se ut. 
 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Rapporten beskriver min designmetodik som tillämpats på ett tydligt och konkret uppdrag. 
Den beskriver de etapper jag arbetat efter. Den redogör för mina funderingar, mina tankar och 
mina beslut under projektets gång. 
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1.5 METOD OCH KÄLLOR 
 
Metoden för rapporten är beskrivande. Det är mitt eget arbete, min egen designmetodik jag 
studerar.  
Tack vare ett konkret samarbete med IKEA of Sweden, från vilka jag fått ett uppdrag, har jag 
fått möjligheten att dokumentera och beskriva min designmetodik. Beskrivningen av 
arbetsprocessen grundar sig på anteckningar, insamlat material, kronologisk dokumentation 
av skisser mm. Rapporten avslutas med en analys. 
 
 
1.6 STRUKTUR 
 
Rapporten följer en kronologisk ordning. De olika delarna, eller etapperna, i projektet 
beskrivs i kapitel. 
För litteratur- och källanvisningar hänvisar jag till fotnoter. Jag hänvisar även till fotnoter då 
jag tycker att ett ord, ett uttryck eller en person kräver mer förklaring.  
För att bättre beskriva projektet illustreras rapporten med bilder, relevanta för det samanhang 
de presenteras i. Bilderna benämns som figurer som alla återfinns i ett figurindex. 
Till rapporten hör även sju bilagor som benämns A, B, C osv. Figurerna i bilaga D benämns 
D:1, D:2 osv. De återfinns i Bild- och figurförteckningen. 
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2. INTRODUKTION DESIGNPROCESS 
 
Syftet med mitt examensarbete är att jag ska kunna förankra min designmetodik för framtida 
arbete. För att göra detta på ett så verkligt sätt som möjligt var min ambition att genomföra 
den praktiska delen av examensarbete i samarbete med ett företag. Med den praktiska delen 
menar jag att tillämpa min designmetodik i ett konkret designuppdrag från en konkret 
uppdragsgivare och med ett konkret resultat. På så vis skulle skulle jag, på bästa sätt, pröva, 
beskriva och analysera min designmetodik.   
 
I funderingarna runt vem samarbetspartnern i mitt examensarbete skulle vara var följande 
tankar avgörande: Jag ville få ett uppdrag från ett företag som har för vana att arbeta med 
frilansande formgivare då det är som sådan jag vill arbeta i framtiden. Uppdraget skulle vara 
sådant att jag tilläts genomföra det efter min designmetodik. Förutom att jag ville att projektet 
skulle genomföras i samarbete med ett företag ville jag att det skulle handla om möbeldesign 
eller produktdesign. Jag började således leta efter ett passande företag. 
 
 
2.1 SAMARBETE MED IKEA 
 
Jag kontaktade Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA, och fick från honom ett 
uppdrag. Uppdraget handlade om att ta fram ett koncept på en arbetsmöbel för ungdomar 
mellan 12 och 18 år; arbetsbord, förvaring och sittande. Ronnie Runessons designbrief 1 
återfinns som bilaga A. För mig innebar samarbetet med IKEA att jag uppfyllde de 
önskningar jag hade i fråga om vad jag ville med projektet.  
 
Ikea är ett företag med en världsomspännande marknad. Detta innebär att deras produkter ska 
fungera i många olika kulturer, i olika hemmiljöer och vara anpassade till olika behov. IKEAs 
egna undersökningar och analyser av användargrupper görs därför internationellt. I projektet 
har jag haft samtal med den berörda målgruppen, ungdomar mellan 12 och 18 år. Dessa 
samtal har enbart skett med ungdomar bosatta i Sverige. Artiklar och rapporter jag studerat rör 
även de ungdomar bosatta i Sverige. 
Jag har begränsat mig till att enbart studera IKEAs produktutbud inom valt område  
(arbetsbord / arbetsmöbler, sittande och förvaring) och inte företaget i sig då jag anser att 
mina kunskaper om IKEA är tillräckliga för att genomföra projektet.  
 
 
2.2 MIN DESIGNMETODIK 
 
Under hösten 2006 praktiserade jag hos den holländske designern Marcel Wanders. Vistelsen 
där har starkt påverkat min designmetodik, mitt sätt att arbeta, strukturen av min arbetegång 
och upplägget av mina arbetsetapper. 
Min designmetodik har även utvecklats utifrån iakttagelser, samtal med lärare och verksamma 
formgivare. Boken Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder av Jan 
Landqvist har också bidragit till utvecklandet av min designmetodik. 
 

                                                 
1  En designbrief är en uppdragsformulering där information om uppdraget beskrivs. Den kan 
 innehålla, bl a målgrupp, specifika krav på ergonomi eller material, tillverkningskostnader mm. 
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Jag vill passa på att påpeka att jag inte hävdar att min metodik är den ultimata eller att den är 
den enda fungerande. Men det är den jag arbetat efter, den jag redogör för och den jag i slutet 
av denna rapport kommer att kommentera och anlysera. 
 
En viktig del i arbetet med denna rapport är min önskan att beskriva projektet med IKEA på 
sådant sätt att även den som inte arbetar inom området skall förstå hur en designprocess kan 
se ut.  
Innan jag börjar med redogörelsen av mitt projekt och dess olika delar vill jag därför inleda 
med en kortfattad beskrivning av hur delarna i en designmetodik kan se ut och vad de har för 
syfte.  
 
Min metodik består av tre etapper. Dessa etapper har sina ramar. Vid behov kan de dock 
modifieras.  
Den exakta etappindelningen för projektet med IKEA återfinns som bilaga B. 
 
För ett väl fungerande arbete behövs även en tidsplan. Den tidsplan jag gjorde för detta 
projekt återfinns som bilaga C. 

 
 
ETAPP 1: Koncept- och instuderingsetapp 
 
- Innan man ger sig i kast med ett uppdrag är det viktigt att sätta sig in i de förutsättningar 
som gäller. Instuderingsetappen, beroende av uppdrag, kan innehålla:  
 
Instudering av uppdragsgivarens företag:  
Tex. hur ser företagets profil ut, hur och till vem marknadsför de sig.  
 
Marknadsundersökning:  
Hur ser den befintliga marknaden ut för den här typen av möbler, dvs. vad finns och vad finns 
inte. Här tittar man dels på uppdragsgivarens eget sortiment dels på den konkurrerande 
marknaden. 
 
Målgruppsundersökning: 
Målgrupp = de grupp av människor som produkten riktar sig till. Vad finns för kriterier för 
den; Livsstil, arbete, intressen, specifika behov etc. 
 
Funktionsanalys:  
Vilka funktioner är viktiga för just den här produkten? Vad ska den användas till och var ska 
ska den användas? Hemmiljö eller offentlig miljö?  
 
Material- och tillverkningsundersökning: 
Vilka material / tekniker lämpar sig för produkten? Uppdragsgivaren har kanske vissa krav på 
material / teknik som designern behöver studera mer noggrannt. (I projektet med IKEA kom 
denna del att ligga längre fram i arbetet.) 
(Kursiverade punkter = de delar jag haft med i min instuderingsetapp.) 
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- I slutet av denna etapp genomför jag också ett mindre konceptarbete. Utifrån insamlat 
material skissar jag på idéer om hur möbeln skulle kunna vara.  
 
- Etappen avslutas med en sammanställning och analys av det insamlade materialet. Här sker 
även en första genomgång med uppdragsgivaren. 
 
 
ETAPP 2: Skiss- och vidareutvecklingsetapp 
 
Efter det att insamlat material analyserats och redovisats är det dags att börja skissa. 
  
- Skissetapp 1 handlar om att, utifrån insamlat material och de tidigare koncepten, börja skissa 
på former och funktioner. Det är en ganska fri skissning. Koncepten finns för att ge riktlinjer 
men samtidigt är jag öppen för nya tankegångar och idéer. Skissetapp 1 avslutas med en 
genomgång av skisserna. Här sållas några koncept och skisser bort. Några tas vidare till 
följande skissetapp. 
 
- Den andra skissetappen består av en fördjupning av några av de första skisserna. Oftast finns 
här fortfarande ett par olika koncept att arbeta med. Denna etapp avslutas med en genomgång 
och ett urval. Förhoppningsvis görs ett urval där endast ett koncept går vidare. 
 
- I skissetapp 3 börjar jag titta mer på hur formen faktiskt ska se ut. Här tar jag även hänsyn 
till om jag måste anpassa mej efter vissa mått och vissa tillverkningstekniker. För att se ”hela” 
möbeln börjar jag också rita upp den i datorn med ett tredimensionellt program. Eventuella 
volymmodeller 2 görs.  
 
- Etappen avslutas med genomgång och redovisning. 
 
 
ETAPP 3: Konkretisering av produkt 
 
I den sista etappen konkretiseras möbelns slutliga form. Material väljs och tillverkningsmetod 
fastställs. 
  
- Jag ritar upp möbeln i Solid Works, ett datorprogram för tredimensionell gestaltning (alla 
datorgjorda bilder i rapporten som visar produkterna tredimensionellt är f. ö. gjorda i detta 
program). 
 
- I denna etapp arbetar jag även med att ta fram ett ritunderlag för tillverkning av en första 
prototyp.  
 
 

                                                 
2  En volymmodell är en slags tredimensionell skiss, oftast i något billigt material som kartong 
 eller spånskiva. Det handlar om att få grepp om hur produktens faktiska volym ter sig. 
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3. MIN DESIGNPROCESS – UPPDRAGET FRÅN IKEA 
 
Den 26/3/2007 besökte jag Ronnie Runesson på Ikea i Älmhult första gången. Vi skulle gå 
igenom projektets upplägg, prata om saker som kunde vara intressanta och värda att fundera 
över. Det var ett mycket givande besök vilket resulterade i följande sammanställning:  

  
• Något som håller när man är 12 men även när man är 18... 
• Okonstlat, hålla saker enkelt. 
• Kan saker och ting förvaras i bordsskivan? Den kanske kan vara i plast; gjuten så 

att man ser vad som ska förvaras var.  
• Ska arbetsplatsen bestå av ett antal moduler? Säg att man har  4 st olika som man 

kan kombinera ihop på olika sätt men att alla möjligheter ger en komplett 
arbetsplats. 

• Modulerbart / föränderligt. Fällas ut / fällas upp. Vikas upp / vikas ned. Snurras på.  
            Förlänga / förkorta. Minimera / maximera. Dölja / visa. 

• Dörrar? Kanske inte alltid så bra. Är man trångbodd kan det vara bättre  
            med skjutdörrar eller jalusidörrar. 

• Hurtsar = en praktisk möbel! 
• Produkten ska kunna fungera som arbetsbord men också som samlingsplats.  
• Man ska kunna sitta där tillsammans med sina vänner och t ex spela spel. 
• Cable management!!!! 
• Eventuellt addera något som ger produkten mervärde. 
• Vara TYDLIG. Tydlighet med vad som ska förvaras var och hur. Tydlighet i 

gestaltningen! 
• ”Tonåringar vill vara vuxna. Fast man kan ta ut svängarna mer för dem...”  

    Johan Ejdemo 3 26/3/2007 
   Dvs. hålla en ganska stram linje som står sig men som samtidigt kan få vara lite 
 mer ”galen”. 

 
Under detta första möte bestämde vi också att material, tillverkningsmetod och 
tillverkningskostnader inte skulle styra uppdraget. I varje fall inte till en början. Ronnie 
Runesson ville att jag skulle vara helt fri i mitt tänkande och inte låsa mej.  
Efter mötet med Ronnie Runesson påbörjade jag arbetet med att ta fram ett fungerande 
koncept till en arbetsmöbel för ungdomar.   
 
 
3.1 ETAPP 1 – KONCEPT- OCH INSTUDERINGSETAPP 
 
Den första etappen i arbetet bestod till allra största del av ett omfattande insamlingsarbete. 
Innan jag började skissa ville jag få en klar och tydlig bild av den målgrupp möbeln är tänkt 
för och hur marknaden ser ut. I alla typer av projekt är det viktigt att titta på liknande 
produkter, både från, i detta fall, Ikeas eget sortiment och från konkurrerande företag. I 
etappen ingår även en funktionsanalys och konceptskissning. 

                                                 
3  Johan Ejdemo arbetar som produktutvecklare på IKEA. 
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3.1.1  Marknadsundersökning 
 
Segmentet arbetsmöbler är relativt stort varför det från början var viktigt att få struktur i det 
insamlade materialet. 
Jag tittade på om man kan särskilja vissa typer av arbetsmöbler, om man kan dela in dem i 
kategorier. Jag tittade även på specifika arbetsmöbler för ungdomar, typiska datormöbler samt 
arbetsmöbler med mervärde.  
Utöver arbetsmöbler tittade jag även på förvaring av alla dess slag: arbetsplatsförvaring, 
sladdförvaringar, lådförvaringar, badrums- och köksförvaringar, hurtsar, skåp m.m. 
Jag letade även information, främst bilder, av ungdomsrummet och hur arbetsplatsen i dessa 
rum ser ut. 
Vad gäller marknadsundersökningen av sittmöbler har jag valt att utesluta den vid 
sammanställningen av denna rapport då denna produkt senare i projektet uteslöts. 
Bilaga D består av en sammanställning av bilder från marknadsundersökningen.  
 
 
3.1.2  Analys av marknadsundersökningen  

 
Jag kunde konstatera att utbudet av datormöbler är imponerande stort. Det finns på 
marknaden datormöbler för offentlig miljö, möbler som ger en perfekt hemarbetsplats, det 
finns datormöbler för de allra minsta, system som är anpassade för sängbundna. 
Finurligheterna är många. Uppfinningsrikedomen stor.  
 
I stora drag kunde jag dela in det insamlade materialet i följande kategorier: 
 
- Arbetsbord 
       - Enkla bord (enbart en skiva med ben) 
       - Lösa bordsskivor och lösa benställningar 
       - Bord med inbyggd förvaring (tex fast hurts och/eller skåp) 
- Produktserier med bord och tillhörande lös förvaring (skåp, hyllor, hurtsar mm) 
- Andra typer av arbetsmöbler som inte har en karaktäristisk bordsform (tex skåp) 
- Datormöbler 
- Det aktiva datoranvändandet har även skapat en ny typ av möbler (se Bilaga E, figur 11). 
 
I min marknadsundersökning framstår datorn som en naturlig del. Produktpresentationer av 
arbetsmöbler visar allt som oftast en bild med en dator på bordet. 
Jag konstaterar att majoriteten av arbetsmöblerna ser traditionella ut. De har en bordsskiva, 
ben och ofta någon typ av fast förvaring. Människans trötthet på invasionen av sladdar 
bekräftas av intressanta och smarta lösningar. 
 
Utbudet av arbetsmöbler med fokus på ungdomar är, förvånande nog, varken stort eller 
originellt. IKEA själv har ett magert utbud.  
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3.1.3 Funktionsanalys    
 
Nästa steg i projektet är att göra en funktionsanalys.  
I nedanstående citat beskrivs funktionsanalysen på ett bra sätt: 
 

”Grundidén med en funktionsanalys är att identifiera vilka funktioner som den blivande 
produkten behöver för att uppnå det eller de behov som ska täckas. Ofta kan man dela 
upp dessa funktioner i en huvudfunktion och flera tilläggsfunktioner. En huvudfunktion 
är den funktion som produkten först och främst har som krav att klara av (...) En 
tilläggsfunktion är en funktion som produkten ska besitta och som är underordnad 
huvudfunktionen.” 4 
 
”Syftet med analysen är bland annat att så kortfattat som möjligt, men samtidigt 
begripligt, lista ner allt som produkten skall eller bör uppfylla (...) Detta förblir det 
viktigaste och om det då ibland går ut över formuleringsförmågan är inte hela världen. 
Därför använder vi oss av endast två ord för varje funktion: verb och substantiv. Ex: 
passa hand, medge rengöring, underlätta åtkomlighet o.s.v ” 5  
 

 
3.1.3.1 Delar ur min funktionsanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionsanalysen finns i sin helhet i bilaga E.

                                                 
4  www.nutek.se/sb/d/604/a/1821 (Verket för näringslivsutveckling) Hämtat 2007-05-04 
5  Jan Landqvist Vilda idéer och djupodlande analys Om designmetodikens grunder. sid. 42 

Generellt:   
Erbjuda arbetsplats   
Tilltala målgruppen   
Tilltala  köpgruppen   
Finnas förvaring   
Erbjuda funktionalitet  
Uttrycka multifunktionalitet  
Äga användarvänlighet  
Uttrycka enkelhet/lättförstålighet  
Tillåta rumsval  
Erbjuda modulerbarhet 
Erbjuda personlighet 
 
Möbeln ska kunna användas vid: 
internetanvändning 
datorspelande/ gaming 
lyssna på musik 
titta på film 
läsa läxor 
läsa böcker/ tidningar 
prata i telefon 
umgänge med vänner 
att teckna och rita 
brevskrivande 
div. olika mindre hobbys 
 

Associationer: 
Uttrycka  nutid 
Uttrycka  hållbarhet i tiden 
Uttrycka  funktion 
Äga karaktär 
Äga  attityd 
Tilltala ögat 
Uttrycka lekfullhet 
Uttrycka  designmedvetenhet 
 
 
 
Marknadsföring: 
Skapa intresse 
Skapa nyhetsvärde 
Skapa efterfrågan 
Uttrycka prisvärdhet 
Öka köplusten 
Erbjuda produktfamilj 
Tilltala målgruppen 
Äga  användbarhet 
Komplettera sortimentet 
Uttrycka  designmedvetenhet 
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3.1.4 Målgruppsundersökning  
 
Målgruppen, ungdomar 12 – 18 år, befinner sig i en ålder där man fortfarande är barn med 
barns behov, nycker, drömmar och önskningar. Samtidigt är man, i övre tonåren, på väg mot 
vuxenlivet och tycker att man är mer vuxen än barn. Den övre tonårsperioden präglas av  ett 
starkt identitetssökande, vänner har stor betydelse och tonårsrummet blir ett hem i hemmet. 
”Att vara ung i dagens Sverige innebär bland annat att orientera sig i en tid som förändras 
snabbare än för tidigare generationer” 6.  
 
För att komma underfund om vad som skulle kunna var en bra arbetsmöbel för ungdomar var 
det viktigt att närmare studera målgruppen. Hur är dagens ungdomar? Hur ser deras fritid ut? 
Vad har de för vanor och vad är viktigt i deras liv? Vilken roll spelar datorn och internet i 
deras liv? 
 
På DN:s hemsida publicerades i juni 2006 en artikel om vad dagens ungdomar anser vara det 
viktigaste i deras liv. Artikeln grundar sig på en studie utförd av omvärldsanalysföretaget 
Kairos Futures. Fjortonhundra ungdomar i åldern 15 - 20 år svarade på enkäten. Det som 
toppar listan är kompisar, vilket också konstateras i Ungdomsstyrelsens skrift Arenor för alla. 
Året innan, 2005, publicerade Kairo Futures boken The MeWe Generation, en bok som 
handlar om ungdomars värderingar, konsumtionsmönster och förhållande till ny teknik. Jonas 
Leijonhufvud skriver om boken i en artikel i SvD: ”Enligt författarna styrs dagens 
gymnasieungdomar av två huvudsakliga drivkrafter: 1. De är individualister. 2. De har 
enorma kompisnätverk”7 I artikeln säger Mats Lindgren (vd för Kairos Future och 
medförfattare till boken) att de sätt på vilka dagens ungdomar upprätthåller kontakten med 
bekanta inte fanns förr. Han menar att identitetssökandet uttrycker sig i ungdomarnas önskan 
om ”transformationsprodukter” - produkter som gör oss själva” 8. 
 
Rapporten Arenor för alla behandlar dagens enorma utbud av fritidssysselsättningar och 
menar att ”Det är numera berättigat att tala om skilda fritidsstilar och fritidskulturer som 
exempelvis flickors fritid, pojkars fritid, medelklassbarns fritid, stadsungdomars fritid 
etcetera” 9 En synlig trend som observerats är att institutionaliseringen av kultur och fritid 
sedan mitten av 90-talet, efter en ökning sedan 60-talets mitt, håller på att utplånas.  
I en annan rapport av Ungdomsstyrelsen, Fokus 06 – en analys av ungas kultur och fritid, 
konstateras att användandet av massmedier är den absolut största kultur- och fritidsaktiviteten.  
 
Datorn har blivit en obestridbar del av vår vardag, inte minst för tonåringarna. Den finns i 
skolan och den är en del av fritiden. Med det alltjämt utbredda datoranvändandet har 
internetanvändningen också blivit en del av vår vardag.  
Dagens tonåringar är i många avseenden en datorgeneration, för att inte säga en 
internetgeneration. På 80- och 90-talet var användningen av datorer i skolan en främmande 
fågel. Uppsatser skrevs för hand, undersökningsmaterial hämtades från tryckta böcker och 
tidningar, brev skrevs på papper och skickades med posten och den dataundervisning som 
förekom på min skola var valbar och nästintill obefintlig. Så var det ända fram till min student 
1995. Tågbiljetter hämtades på tågstationen och vi gick till en resebyrå för att köpa en resa.  

                                                 
6  ”Arenor för alla – En studie om ungas kultur- och fritidsvanor”, sid. 14 
7  Jonas Leijonhufvud i SvD, 9 juni 2005 (SvD’s nätupplaga) 
8  ibid. 
9  ”Arenor för alla – En studie om ungas kultur- och fritidsvanor”, sid. 16 
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Idag ser det onekligen ut på ett annat sätt. Med datorn följer användandet av internet; vi 
mailar, vi googlar, vi bloggar och vi chattar. Internet förser oss med tonvis av information. Vi 
bokar resor, biobiljetter och konsertbiljetter via nätet. Vi läser dagstidningar på nätet och 
sköter våra bankärenden i vår internetbank. Vi kan till och med ringa och se på tv via nätet 
och allt fler skolor ger hemläxor på skolans intranät.  
 
Datorspelande är en av de vanligaste aktiviteterna bland ungdomar. Detta framgår av  
Ungdomsstyrelsens rapport New Game – Om unga och datorspel från april 2006. Vad gäller 
datorspelande finns en tydlig könsskillnad. I en artikel på Mediarådets hemsida granskas en 
doktorsavhandling av Ulrika Sjöberg som bla visar att pojkar föredrar action- och fightspel. 
Flickor föredrar spel där man lär sig något. ”Ulrika Sjöbergs avhandling visar att pojkar och 
flickor spelar de spel som de förväntas spela utifrån de givna könsrollerna” 10. 
 
Enligt rapporten Fokus 06 har nästan alla unga (Två grupper har tillfrågats: 13 - 17år och 18 - 
25år) tillgång till en dator i hemmet och 80% tillgång till internet. Gruppen 13 - 17år 
spenderar i genomsnitt nästan fem timmar per dag på olika medier. Drygt 10% av denna tid 
ägnas åt internet. Under en genomsnittlig dag använder 44% datorn i hemmet och ”Totalt är 
ungdomars användning av den nya informationsteknologin oftast mer social och nöjesinriktad 
än vuxna (...).” 11 
 
Mitt uppdrag handlar om att ta fram ett koncept på en ny arbetsmöbel anpassad till dagens och 
morgondagens behov. Dagens ungdomars förhållande till datorer spelar i detta avseende en 
mycket stor roll. I den nya medievärlden rör sig ungdomarna vant och obehindrat. För många 
vuxna ter sig denna värld av sökmotorer, bloggar, chattsidor osv som svårförståelig och ibland 
skrämmande medan många andra är positiva. I mitt arbete har det därför kännts viktigt att titta 
närmare på de faktorer som skapar debatt, som skapar vuxnas farhågor och unga människors 
jubel. Framför allt handlar det om den nya medievärlden och hur vi alla påverkas av den. Jag 
har velat se om det kan finnas detaljer, påståenden eller undersökningar som kan vara viktiga 
för min formgivning, om det finns saker som berättigar ett visst tänkande kring formen och 
funktionen.  
 
När jag pratar om datorer och Internet med människor runt omkring mig möts jag ofta av 
skilda åsikter. Å ena sidan är de allra flesta positiva till den nya medievärlden och dess till 
synes oändliga möjligheter, å andra sidan uttrycker många en oro över den. Internet har gjort 
det fantastiskt lätt att både sprida och ta del av all den information som cirkulerar. Tyvärr är 
inte allt av godo. Att låta barnen ha egna datorer på rummen tycks för många vara otänkbart. 
Det finns en rädsla för Internet som bygger på okontrollerbarheten, en rädsla baserad på alla 
otäckheter vi ständigt hör om i samband med Internet (pedofili, inkorrekta hemsidor och 
chatsidor där tonåringar visar upp sig mer eller mindre påklädda etc). Många föräldrar vill 
kunna kontrollera barnens aktiviteter vid datorn.  
 
Om denna nya mediavärld skriver Peder Matsgård i artikeln Anpassa skolan till nya medier 
plublicerad på www.goteborgsfria.nu. Peder Matsgård pratar om det ansvar vuxna och skolan 
måste ta ; ”Vem som helst kan idag med blixtens hastighet sprida information om vad som 
helst och bli sin egen publicist....Ansvarsbördan är svår att hantera, speciellt för många 
unga.” 12  

                                                 
10  Könsskillnader i datorspelande. Publicerad på www.mediaradet.se 
11  Fokus 06- en analys av ungas kultur och fritid, sid. 173 
12  Peder Matsgård i Göteborgs Fria. Publicerad på www.goteborgsfria.se  
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3.1.5 Samtal med målgruppen  
 
Vad tycker egentligen ungdomarna själva i fråga om arbetsplats? Vad är viktigt för dem? 
Vilka behov har de?  
 
Att göra intervjuer och att föra samtal med den berörda målgruppen kan ofta vara det mest 
givande i processens insamlingsarbete. Jag tog kontakt med två skolor: Sollentuna 
International School i Sollentuna och Norrsätraskolan i Sandviken. 
 
Istället för att genomföra en klassisk intervju med sammanställning bestämde jag mej för att 
ge ungdomarna en uppgift (se bilaga F). Uppgiften bestod av två delar. Dels bad jag 
ungdomarna att skriva en kort text om hur de skulle vilja att deras arbetsplats såg ut. Dels bad 
jag dem att göra en teckning av sin drömarbetsplats. Som hjälp på traven sammanställde jag 
några frågor. 
På Sollentuna International School hade jag kontakt med läraren Ida Carell. Vi kom överens 
om att jag skulle komma ut till skolan och träffa klasserna (klass 7B och klass 8) berätta om 
projektet och lämna uppgiften till eleverna. Vi bestämde också att jag veckan därefter skulle 
jag återkomma för att ta in uppgiften. Vid det tillfället skulle jag även ha ett samtal med 
ungdomarna i klass 7B. Delar av detta samtal återfinns i en kortfilm som jag gjorde. I kapitel 
3.5 Film som dokumentation- och redovisningsverktyg, beskriver jag tankarna och syftet 
kring denna kortfilm.  
 
   

 
 
   
 
 
 

Fig. 1 
Exempel på några av de skisser jag smalade in på Sollentuna International School. Av alla skisser innehöll 
samtliga, utom ett par, en dator. Skissen längst ned till vänster är en av dessa. 
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3.1.6 Analys av målgruppsundersökningen 
 
Efter att ha pratat med ungdomarna och efter att ha studerat deras texter och bilder kunde jag 
konstatera följande: 

• Ungdomar ser datorn som något självklart och väsentligt i deras liv. 
• Mycket förvaring är ett måste. 
• Former som omsluter är de mest omtyckta (se Fig. 7). 
• Att kunna modulera möbeln efter eget bevåg uppskattas. 
• Läxläsning sker mer och mer med hjälp av CD-romskivor. 

 
 
Utifrån övrig information uppstod några andra funderingar och frågor:  

• Att vuxna känner oro över det ökade dator- och internetanvändandet, har det betydelse 
för hur en enstaka möbel ser ut? 

• Innefattar dagens arbetsplats nödvändigtvis en dator? 
• Kommer framtidens familj att ha en gemensam arbetsplats i hemmet? 
• Vänner har en central roll i ungdomars liv. Hur kan man ta hänsyn till detta vad gäller 

arbetsplatsens utformning?  
 
 
Jag behövde ta ställning till hur jag skulle förhålla mig till den information och kunskap jag 
tillägnat mig genom samtal med ungdomar och genom att läsa rapporter och artiklar. På vilket 
sätt har den kunskapen betydelse i mitt fortsatta arbete? 

• Antalet ungdomar med egen dator kommer att öka. Fler och fler kommer att ha 
bärbara datorer. Enligt Claes Enell, marknads- och kommunikationsansvarig på Dell, 
är ca 50% av alla datorer som säljs bärbara. Allt fler privatpersoner köper bärbara 
datorer. Detta skulle kunna betyda att arbetsbordet jag fått i uppdrag att formge kan 
förhålla sig, rent måttmässigt, till en lap top.   

• Tonåringen har otvivelaktigt behov av en alldeles egen arbetsplats. 
• Att föräldrar är oroliga över sina barns dator- och Internetaktiviteter är något jag under 

instuderingsetappen blivit väl medveten om. Många föräldrar vill absolut inte låta sina 
barn ha en egen dator i det egna rummet. Om datorn i stället skulle vara placerad i ett 
av familjens gemensamma rum kan det vara okej att barnet har en egen dator. Kanske 
är det så att arbetsplatsen i sin utformning ska vara sådan att den tilltalar både 
tonåringarna och föräldrarna. En arbetsmöbel med tydlig karaktär, samtidigt som den 
har en slags transparans i sin formgivning för att passa in varhelst i hemmet. En 
kameleont som kan finna sin plats i såväl ungdomsrummet som vardagsrummer eller 
köket... 

• Att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor syns tydligt, både i valen av 
datorspel och i hur möbelföretag väljer att presentera ungdomsrum (se bilaga E, Fig. 6 
och 12). Jag tycker dock att arbetsmöbeln skall utformas på ett så könsneutralt sätt 
som möjligt. På så vis kommer den att få en bredare publik. Detta leder mig till att 
tänka på bordet i en spännande kombination av stramhet och mjuka former. 

• Vad gäller färger anser jag att ganska så neutrala färger är det mest lämpade. Då kan 
möbeln bäst ”smälta in” och den får något könsneutralt över sig.  

• Jag vill att möbeln ska vara nätt i sin form.  
• Den ska fungera som mötesplats.  
• Trots att allt fler ungdomar äger en egen dator har jag en tanke om att utforma 

arbetsbordet så att även den som inte har en dator kan vilja ha bordet.  
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3.1.7 Konceptarbete 

 
I slutet av den första etappen började ett antal koncept ta form. I detta skede handlar det mer 
om tankar och idéer än någon faktisk gestaltning. För att illustrera mina tankar har jag använt 
mig av enkla geometriska former. Bilderna och bildtexterna som följer visar koncepten. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 
Tanke och koncept:  
Tonårsrummet fungerar, i de allra flesta fall, som 
sovrum, arbetsrum och mötesplats med vänner 
Konceptet är ett bord som kan användas dels 
som ett arbetsbord dels som ett litet soffbord. 
Bordets ben ska med lätthet kunna monteras av 
och på. Vidare är tanken att integrera förvaring i 
bordsskivan. 

Fig. 3 
 
Tanke och koncept: Alla har inte jättestora hem 
med jättestora rum.  
Konceptet består i en möbel som kan förstoras 
och förminskas efter behov. Den har förvaring 
integrerad i sidostyckena.  

Fig. 4 
 
Tanke och koncept:  
Kanske delar man rum med ett syskon... Kanske 
gillar man att göra sina läxor i gemenskap med 
familjen. 
Möbeln är en typ av hurts med utfällbar skiva. 
Hurtsen har hjul och handtag för att kunna flytta 
möbeln till önskad plats i hemmet. 
 

Fig. 5 
 
Tanke och koncept:  
Under marknadsundersökningen stötte jag på ett 
flertal möbler liknande kameleonter i tanke och 
konstruktion. Möblerna är vid första anblick raka 
och enkla men döljer flertalet finesser.  
Konceptet här bygger på att dölja allt i en 
kubliknande möbel. Tanken är att stol, olika 
typer av förvaring m.m. ska kunna integreras i 
kuben.  

Fig. 6 
 
Tanke och koncept:  
I skrivbordet förvarar man både det ena och det 
andra..., personliga saker, små skatter... 
Här är en idé om hur skrivbordets förvaring är en 
integrerad väska. Väskan kan man således ta 
med sig. 
  

Fig. 7 
 
Tanke:  
Denna illustration är mer en påminnelse än ett 
faktiskt koncept: En påminnelse om att en 
majoritet av de tonåringar jag träffat, uttryckt en 
önskan om att deras arbetsbord ska ha en 
omslutande form.  
 



 14

3.2 ETAPP 2 – SKISS- OCH VIDAREUTVECKLINGSETAPP 
 
Utifrån mina tidigare koncept började jag skissa, till en början ganska spretigt och ganska 
fritt. Jag ville inte känna mej bunden av ramar, att skissa på ett speciellt sätt. I efterhand kan 
jag dock se en fördel att faktiskt på förhand ha bestämt hur skisserna ska se ut; vilken typ av 
penna som ska användas, vilka färger etc. Genom att försöka arbeta efter dessa uppsatta ramar 
så får skisserna ett gemensamt utseende där de alla är likställda. Om alla skisser ”ser lika ut” 
minskar risken att de värderas på olika sätt. Det blir därmed lättare att göra en rättvis 
bedömning av varje enskild skiss. 
 
 
3.2.1 Skissetapp 1  
 
Den första skissetappen är en vidareutveckling av konceptskisserna från föregående etapp. De 
är ganska enkla och av konceptuell karaktär.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 
Bilden ovan visar ett  urval av de första skisserna.  
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3.2.1.1 Genomgång av skissetapp 1 
 
Genomgången av den första skissetappen skedde på IKEA i Älmhult tillsammans med Ronnie 
Runesson (detta möte var även det som filmades). Till mötet hade jag tagit med mig allt jag 
skissat på. Mötet var väldigt givande och lärorikt. Tillsammans tittade vi på alla skisser, 
kommenterade och gjorde en första gallring.  
 
Det jag framför allt tog lärdom av, var Ronnie Runessons sätt att, efter första gallringen, bryta 
ned återstående skisser och idéer i detalj, analysera, vända och vrida, titta på fördelar och 
nackdelar. Detta sätt, att så kritiskt som möjligt granska skisser och idéer, kan leda till att en 
idé som vid en första granskning verkar passa utmärkt, sorteras bort.  
 
Under detta möte diskuterade vi även material och tillverkning. Ronnie Runesson 
förespråkade ett bord i formsprutad plast, en metod som bl a. tillåter modellering på ett friare 
sätt och som passar tillverkning av stora serier. I kapitlet MATERIAL OCH TEKNIK - 
FORMSPRUTNING förklaras denna teknik mer ingående.  
 
 
3.2.1.2 Beslut 
 
-  I bordets skiva ska finnas förvaring. Tack vare tekniken med formsprutad plast skulle detta 
vara möjligt och inte allt för dyrt i tillverkningen. 
 
- Lite grovt bestämde vi även några mått. Det finns egentligen inget max-mått för 
formsprutning men ju större desto dyrare. Bordets yttermått skulle därför helst inte överstiga 
1000x600 mm. 
 
- Det ska finnas en liten serie med förvaringsprodukter, kallade Add on- produkter. Tanken är 
att kunden själv kan välja de produkter hon / han har behov av. Dessa kan vara någon typ av 
hurts eller en väggburen artikel.  
 
- Jag skulle även gå vidare med att titta på hur det kan se ut med ett bord som kan fungera 
både som skrivbord och som ett lägre bord. 
 
- Idén med väskan tas också vidare till nästa skissetapp. 
 
- Vi beslöt att låta sittmöbeln fösvinna från projektet och att jag, från och med nu, enbart 
skulle fokusera på skrivbordet och förvaringen. 
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3.2.2 Skissetapp 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklaring till skissen ovan: 
 
Första tanken bakom skisserna var att göra ett bord i L-form för att på så vis knyta an till 
ungdomarnas önskemål gällande omfamnande former. Ganska snart övergav jag tanken på ett 
bord med en fast L-form. Jag ansåg den på flera sätt ofördelaktig. Dels får den en bestämd 
fram- och baksida, dels skulle formen ge en mer högerhänt möbel och väljas bort av 
vänsterhänta. Ett L-format bord är dessutom mer svårplacerat än tex ett rakt bord.  
 
Med de tre påståendena började jag fundera på hur jag ändå skulle kunna rita ett bord som har 
en L-form, avsaknad av fram- och baksida och som kan anpassas till högerhänta såväl som 
vänsterhänta. Resultatet blev en fristående hurts på vilken man kan koppla en skrivskiva. 
Denna skrivskiva kan vidare placeras i två lägen på hurtsens sida. På så vis kan den anpassas 
till antingen en högehänt eller en vänsterhänt person. Lådorna i hurtsen skulle kunna gå att 
öppna från båda håll och även denna skulle då bli utan bestämd fram- och baksida.  
Tanken att man skulle kunna koppla på en skiva på hurtsen gav en annan idé. Om man kan 
fästa en skiva på detta vis så borde skivan i sin tur kunna vara utformad så att man skulle 
kunna haka på olika saker direkt på skivan. 
 

Fig. 9 
Urval av skisser från andra skissgenomgången.  
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I detta skede hade jag ingen bestämd uppfattning av väggskåpets exakta utseende mer än att 
det skulle vara långsmalt och att det naturligtvis skulle passa ihop med bordet. 
 
I något av mina samtal med Ronnie Runesson pratade vi om möblernas generella uttryck. Vi 
var överens om att det skulle vara ganska avskalat och stramt, både form- och färgmässigt. Vi 
var också överens om att detaljer, som handtag kunde få vara lite ”roligare”, ha en annan färg 
eller kanske ett annat material än möbeln i övrigt.  
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Förklaring till skissen ovan: 
 
Idén om att det i skrivbordet finns en integrerad väska var tilltalande. En väska där man kan 
förvara sina skrivbordssaker och som man kan ta med sig. Kanske kan den även vara en 
dataväska. Den skulle kunna vara i ett material liknande Fjällrävens väska ”DePendler” med 
ett hårt lock så att det bildar en del av skrivskivan.  
 
På skissen ovan tänkte jag mig också att bordet skulle var höj- och sänkbart för att kunna vara 
både skrivbord och ett lägre soffbord.  
 
Den integrerade väskan spelar en central roll i dessa skisser och jag tänkte att om den 
verkligen har formen och detaljer som en väska och otvivelaktigt betraktas som sådan, så 
skulle det ”väskaktiga” kunna gå igen i väggförvaringens utseende. På bilden ovan syns ett 
par skisser hur detta skulle kunna se ut.    
 
Vad gäller det generella formuttrycket strävade jag efter enkla, raka linjer. Under mitt 
skissarbete kom jag mer och mer att tänkta mig möbeln med lätt rundade hörn och kanter i 
kontrast till möbelns för övrigt raka linjer. 

Fig. 10 
Urval av skisser från andra skissgenomgången. 
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Förklaring till skissen ovan: 
 
I dessa skisser är det helt och hållet tanken om ett multifunktionellt bord som hägrar. Ett 
arbetsbord och ett soffbord i ett. Idéen är sprungen ur ett av de första koncepten och jag tycker 
att bordet, genom att ge det två funktioner, helt klart får ett mervärde. 
 
I bordsskivan finns integrerat olika fack för förvaring av diverse saker t ex förvaring av en lap 
top. 
 
Formen är i sig ganska enkel. Skivan har fått en lätt insvängning för att återknyta till 
ungdomarnas önskade former. Samtidigt bidrar detta till att bordet nu faktiskt får en framsida 
och en baksida. 
 
Skrivskivan är utformad med små ben som är ihåliga och gängade på insidan och i vilka de 
fyra benen skruvas fast. Enkelt och lätt ska man kunna välja arbetsbord eller soffbord. 
  
I detta skede av skissandet börjar jag även att titta mer på bordets storlek och de mått jag vill 
ha och de mått som var nödvändiga. Viktigt var att det i bordsskivan skulle finnas utrymme 
att förvara en laptop och att bordet skulle vara hanterbart och lättmanövrerat. Jag kom fram 
till att bordsskivans bredd borde ligga på mellan 700 – 900 mm, djupet på ca 500 mm och 
tjockleken (utan benen) på ca 150 mm. 
 
 

Fig. 11 
Urval av skisser från andra skissgenomgången. 
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3.2.2.1 Genomgång av skissetapp 2 
 
Inför genomgången av den andra skissetappen hade jag skickat skissunderlaget per post till 
Ronnie Runesson då denna genomgång skulle ske över telefon. Att ha en genomgång på 
telefon kräver stor noggrannhet och tydlighet. 
 
 
3.2.2.2 Beslut 
 
Efter genomgången, med Ronnie Runesson, vid skissetappens slut beslöt vi följande: 
 
- Det ungefärliga mått jag kommit fram till var bra. 
- Ronnie Runesson stödde mina tankar om att ett L-format bord kan exkludera vissa och i och 
med detta vara mindre attraktivt på marknaden. 
- Ronnie Runesson berättade även att vid en undersökning gjord på Ikea i Älmhult så hade 
långa, smala, liggande skåp varit en favorit hos ungdomar. Formerna på väggskåpsskisserna 
var därför i rätt riktning och det skulle vara anpassat för, främst, CD-skivor.  
- Idén om att kunna haka på extra förvaring på bordet gick vidare. Jag hade även utvecklat en 
idé om att detta med att haka på saker skulle kunna göras till en egen produkt. Den del som 
man hakar fast förvaringen på skulle kunna vara lös och den skulle kunna fästas på väggen. 
- Förvaring i bordsskivan var ett faktum. 
- Arbetsbordet / soffbordet gick bort. Ronnie Runesson tyckte att idén var bra men ifrågasatte 
om man verkligen skulle utnyttja bordets två möjligheter. 
- Väskbordet gick bort av liknande skäl som föregående. Skulle man använda denna väska 
eller föredrar man att köpa ”en Väska” i färger, material och storlek man själv vill ha. Att ta 
hänsyn till är också slitaget och därmed hållbarheten av väskan. Tappar man bort den 
försvinner en del av bordet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 
Uttrycket i denna skiss var det som Ronnie 
Runesson tyckte att jag skulle vidareutveckla.  
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3.3 ETAPP 3. KONKRETISERING AV PRODUKT 
    
Utifrån den utvalda skissen från föregående etapp(se Fig. 12) och de beslut som fattats vid 
genomgången började jag ingående titta på hur möbeln och de olika delarna faktiskt ska se ut. 
Detta led i processen väljer jag att kalla konkretisering av produkt. Nu har produkten nått det 
stadie då konceptet är spikat, generella former och övergripande mått är bestämda.   
 
I korta drag handlar det om en serie produkter som innehåller ett arbetsbord med förvaring i 
bordsskivan. Vidare  innehåller serien en hurts med låda, ett väggskåp, extra 
förvaringsmoduler och en magnetisk white board. Extraförvaringen skall man på ett lätt sätt 
kunna haka på och haka av bordet. Den skall även kunna sitta på väggen med hjälp av någon 
typ av skena. Extraförvaringen kommer jag framöver att benämna Add on-produkter.  
 
För att få ett bättre grepp om produkterna, separata och tillsammans, började jag etappen med 
att bygga alla delarna i Solid Works och göra olika sammansättningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I princip är Solid Worksskisserna ovan en direkt översättning av föregående etapps utvalda 
handskiss. Till höger på bilden ser vi ett första exempel på en sammansättning av de olika 
produkterna. Den känns ännu lite osammanhängande. Ett möte med designer Karl Malmvall 
bekräftade mina egna tankar. Med hjälp av hans kompetens, skarpsynhet och goda råd listade 
jag upp alla detaljer till det fortsatta arbetet och vidareutvecklingen av produkterna. 

Fig. 13 
Solid Works skisser.  



 22

”Formen följer funktionen” var det visst någon som sa. För mig är det precis lika viktigt att i 
slutändan ha en produkt vars form och estetik tilltalar betraktarens öga. Visst handlar det om 
att skapa en produkt efter givna förutsättningar och nog kan jag hålla med om att i många 
avseenden förekommer funktionen formen. För mig går de båda hand i hand och i detta arbete 
har det varit så.  
 
Efter den första Solid Worksskissen skulle jag nu finslipa detaljer, måttsätta, ta ställning till 
hur benen ska se ut, hur handtagen ska vara, hur fästskenan ska se ut osv. Framför allt var det 
viktigt för mig att se till att alla delar kommunicerar med varandra, att det finns ett samspel i 
produktens alla delar och att sammansättningen känns harmonisk. 
Med så många olika delar är det viktigt att hitta rätt proportioner och att alla delar, hur man än 
väljer att kombinera dem, tillsammans skapar ett enhetligt och balanserat uttryck.  
 
Innan jag gick vidare i processen gjorde jag en lista över det jag behövde arbeta vidare med. 
Ordningen i listan beskriver även arbetets gång: 
 
Skrivskivan:   1- Beslut av huvudmåtten: längd, bredd, djup. 
  2- Ingen uttalad fram- och baksida. 
  3- Utformning av inredningen. 
 
Bordets ben:   Fram till nu hade jag varit övertygad om att benen på något vis 
  skulle vara i plattjärn och ha en U-form (se Fig. 32). Nu började 
  jag tvivla. 
     Därför beslöt jag att göra ett par nya förslag på dess utformning. 
 
Add on- produkterna:  Hur många olika produkter är det rimligt att serien innehåller?  
  Till vad behövs extraförvaring? 
 
Hurtsen:   Måttsättning och slutlig utformning. 
  
Upphängningen:  1- Add on – produkterna ska lätt kunna hakas på och av 
  skrivbordet.  
  2- Exakt hur detta upphägningssystem skulle se ut,  
  både hur det ska se ut på skrivskivan och hur det ska se ut 
  på själva add on –produkten.  
  3- Dessutom var det bestämt att det skulle finnas en lös skena för 
  att kunna montera add on-produkterna på väggen. Denna skulle 
  formges. 
 
Väggskåpet:   Bestämt var att skåpet skulle vara avlångt. Det återstod bla. att titta 
  på hur luckorna skulle utformas.  
   
. 
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3.3.1 Skrivbordet - måttbestämning 
 
Det som gjorde att jag till sist gav möbeln dess slutliga mått var en formulering i uppdraget. 
Där stod: ”arbetsmöbeln ska vara anpassad till dagens och morgondagens nya tekniker” 13. I 
åtanke fanns också reflektioner från mina förundersökningar, samtal med målgruppen och 
andra personer i min omgivning. Jag bestämde att anpassa bordsytans storlek till en laptops 
storlek. En laptop mäter ungefär 360x45x270 mm (för en 15’’ laptop). Lägger man sedan till 
plats för en mus vid sidan, betyder det att en yta på ca 700-800mm x ca 500mm är tillräcklig. 
Parallellt med att jag arbetade i Solid Works ritade jag upp ytan i skala 1:1 på papper. På så 
vis kunde jag konkret känna på måtten. Jag provade ytor som mätte 700x500mm, 
750x550mm osv. Som jag tidigare nämnt är estetiken viktig och den måttsättning jag till sist 
fastnade för var 800x500mm. De måtten kändes rätt. Den rektangel som bildades hade i mina 
ögon helt rätt proportioner.  
 
Jag gjorde en enkel volymmodell, i kartong, av skrivbordsskivan (med måtten 800x500x70. 
Med ”benen” blir höjden 170mm) för att få känna på dess storlek i verkligheten. 
 
 

 

                                                 
13  Se bilaga A, Bief 

Fig. 14 
Fotot ovan visar den enkla volymmodellen.  
På bordsytan har jag placerat en 15” bärbar dator och en mus.  
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3.3.2 Skrivbordet – förvaring i skivan 
 
Vad gällde formgivningen av skrivskivan hade jag två prioriteringar, två krav:  
 
1: Jag önskade att skrivbordet inte skulle ha någon bestämd framsida respektive baksida. 
Formgivningen av inredningen skulle tydliggöra detta.  
 
2: Jag skulle dela in skivans förvaring i olika delar och sett från ovan skulle det därmed bildas 
ett linjespel, ett slags rutsystem. Jag kände det viktigt att indelningen av facken var 
proportionerlig. Jag ville att detta linjespel, sett från ovan, skulle upplevas väl avvägt, 
balanserat och estetiskt tilltalande. Jag ville också att det skulle tydliggöra möbelns avsaknad 
av fram- och baksida.  
Som inspiration för indelningen använde jag mej av Piet Mondrians14 abstrakta geometriska 
konst. 
 
Ett problem med bordsskivan var att lösa hur man kommer åt förvaringen i den. Jag tycker att 
gamla skolbänkar är ett fint exempel på arbetsbord, där arbetsytan också är locket till 
förvaringen. Dessa bänkar hade även i framkant en utfräst skåra för pennförvaring.  
Jag ville dock inte ha en enda stor skiva som lock och jag var osäker på om öppningsmetoden 
skulle vara densamma - gångjärn. 
Mitt första beslut angående utformningen blev att där skulle finnas två huvudlådor. Dessa 
inrymmer övrig förvaring. Huvudlådorna förses med luckor som ligger på en fals. Jag ville 
inte att luckorna skulle öppnas med gångjärn. I huvudlådorna skulle jag nu göra resten av 
själva förvaringen.  
I skrivskivan ville jag att man skulle kunna förvara följande: A4-papper och block, några CD-
skivor, hörlurar, MP3-spelare, laddare  av olika slag, pennor, sudd, sax, andra småsaker som 
hör skrivbordet till (gem, nålar, häftapparat etc). Dessa saker har mer eller mindre bestämda 
mått, t.ex. mäter ett A4-papper 210x297mm och en CD-skiva 145x120mm. Utifrån de givna 
föremålen började jag disponera ytorna i ytterramarna, ett arbete i vilket jag tog hjälp av 
programmet Illustrator.  
 

                                                 
14  Piet Mondrian (1872 - 1944) Holländsk konstnär och medlem av de Stijl, känd för sina 
 geometriska tavlor av svarta linjer på vit bakgrund och med färgfält i primärgult, rött och blått. 

Fig. 15 
Bilden ovan visar ett steg i min undersökning hur de olika förvaringsfacken skulle se ut. Här kunde jag ta de 
första besluten. För att vara mer exakt i formgivningen av linjerna gjorde jag rutsystem i programmet 
Illustrator. De tre följande bilderna visar hur detta gick till. 
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Fig. 16 
Bilden ovan visar ett urval av några Illustratorskisser på olika förslag för skrivskivans inredning. Det är den 
grålaggda skissen längst ned i högra hörnet jag gillar bäst och det är den jag går vidare med. 

Fig. 17 
Bilden visar den slutliga utformningen av skrivskivans inredning. Även denna bild är en Illustratorskiss. 
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Fig. 18 
Bilden visar den slutliga utformningen av skrivskivans inredning med innehåll. 
Bilden är en Illustratorskiss. Jag använder ofta programmet för snabb, tvådimenionell skissning innan jag 
börjar arbeta i 3D-programmet Solid Works. 
 

Fig. 19 
Ovan en Solid Worksbild på skrivskivan med den slutliga inredningen. 
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3.3.3 Skrivbordet - benen 
 
Jag var från början övertygad om en benställning i form av två benpar i U-form (vänstra och 
mittersta bilden i figuren nedan). Jag hade även en tanke om att dessa U-ben skulle kunna 
fällas upp, inunder skivan och på så vis vara platssparare. Men, jag hade tvivel och hade 
bestämt mig att skissa på andra lösningar. Slutligen fastnade jag för ett par raka, enkla ben 
(bilden till höger i figuren nedan). Att välja dessa ben gör också att skrivskivans utformning 
förändras. För att benen ska få bättre stabilitet får skrivskivan, från att ha varit helt rak, små 
benstumpar som, i min mening, även ger den ett mer intressant uttryck. Detta utseende tar 
även upp en spännande form och idé från den andra skissetappen (se fig. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 Add on- produkterna och fästskenan 
 
Kanske var detta den svåraste biten. Själv är jag ”lådtokig” och skulle i princip kunna ha hur 
många olika typer av lådor som helst. Här var jag tvungen att begränsa mig. Jag var tvungen 
att ställa mig frågan: Hur många olika typer av Add on- produkter är det rimligt att 
produktserien innehåller? Till vad är det viktigt att ha extraförvaring?  
I samråd med Ronnie Runesson bestämde jag att två olika typer av lådor samt en tavla skulle 
få utgöra seriens små tilläggsprodukter; en låda för A4-format, en längre och inte lika djup 
låda för småsaker eller kanske sladdförvaring och en magnetisk white board.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20 
Bilden ovan visar några olika förslag på ben. Skisserna är gjorda i Solid Works.  

Fig. 21 
Bilden ovan visar några av de olika add on-produkter jag skissade på i början. Från vänster till höger: 
A4-låda, tavla med pappershållare, svart tavla, sladdförvarare med inbyggd eldosa, lång låda för småsaker. 
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Parallellt med Add on- produkterna funderade jag över hur de skulle fästas vid bordet. Jag 
tyckte att någon typ av skena skulle vara den bästa lösningen. En skena som även skulle 
fungera som en lös del och därmed kunna monteras på väggen. Själva skenan benämner jag 
”hane” och den del på Add on- produkten som möjliggör sammansättningen ”hona”. Efter 
mycket skissande och funderande på olika system konstaterade jag att det bästa vore en typ av 
glidskena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 
Bilden ovan visar det fästsystem jag tyckte lämpade sig bäst. Skenan kan som form vara integrerad i 
skrivbordets sidor och kan även fungera som en egen produkt. På denna skena fäster man smidigt valbara 
produkter.  

Fig. 23 
Bilden ovan visar ett annat förslag på hur add on-produkterna skulle kunna hakas på bordet. 



 29

Fig. 24 
Vänster: Magnetisk white board. 400x340x10. 
Mitten: Förvaringslåda med lock. 250x340 150 mm. Förvaring av t ex. A4- papper och block. 
Höger: Förvaringslåda med lock: 400x170x100 mm. Förvaring av t ex. eldosor, sladdar mm.  
 

Fig. 25 
Bilden ovan visar förslag på olika kombinationer av add on- produkterna. 
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3.3.5 Hurtsen 
   
Vid föregående etapps slut var tanken att skivan skulle hakas på hurtsen. Senare i processen 
kom jag att överge denna tanke.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att inte fastna vid min första idé provade jag andra sätt att få de två produkterna att 
samspela.  

Fig. 26 
Bilden ovan visar hurtsen med låda. På sidan av hutsen syns ett spår.  Jag hade än så länge inte givit upp 
tanken om att skrivskivan skulle hakas på hurtsen. Benen är inte de slutliga. Lådan har ett handtag som är en 
kvarleva från väskbordet. Det kommer att tas bort till fördel för ett mycket mer diskret handtag. 

Fig. 27 
Bilden ovan visar vidareutvecklingen av hurtsen. Väskhandtaget har försvunnit och lämnar plats till en 
försynt insjunkning i stommens nederkant. Detta bidrar till att produkten får ett betydligt renare och lugnare 
uttryck. Fortfarande funderar jag över om hurtsen ska fästas på skrivbordet... 
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Det slutade med att jag valde ett fristående bord med en fristående hurts. 
 
Hurtsens estetik följer skrivbordets, de radier som finns på skrivbordet finns även på hurtsen. 
Hurtsen har fått små benstumpar utformade som skrivbordets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28 
Bilden ovan visar skrivbord och hurst. Hurtsen har egna ben – den slutliga formgivningen. 

Fig. 29 
Figuren ovan visar hurtsen. 
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3.3.6 Väggskåpet   
 
Bestämt var att skåpet skulle vara avlångt. Det återstod att bestämma skåpets storlek samt hur 
luckorna skulle utformas.  
Att väggskåpet skulle ha en rektangulär, smal form har sin förklaring i att det i första hand ska 
kunna förvara CD-skivor. 

Fig. 30 
Bilden ovan är ett urval av olika väggskåp jag ritade. Det lilla väggskåpet i vänstra hörnet är ca 400mm 
långt, de längre 1200mm. 

Fig. 31 
Bilden till vänster visar väggskåpets 
slutliga utformning. 
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3.3.7 De sista redovisningsbilderna 
 

Fig. 34 
Figuren ovan visar sex olika förslag på olika sätt att kombinera de olika produkterna. 

Fig. 32 
Figuren ovan visar arbetsbordet i sin enkelhet.  
Tanken är att luckorna är lösa och att man helt enkelt 
lyfter bort dem för att komma åt förvaringen. 

Fig. 33 
Figuren ovan visar arbetsbordet med påhängda 
lådor. 
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Fig. 35 
Figuren ovan visar en miljöbild av bordet. 

Fig. 36 
Figuren ovan visar ytterligare en möjlig 
kombination av de olika delarna i serien. 

Fig. 37 
Allt som allt omfattar ritningsunderlaget till arbetsplatsens olika delar 20 ritningar. 
Figuren ovan visar ritning 1 av 20. Ritningen benämns 1a: Skrivbord sammanställning. 
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3.4 MATERIAL OCH TEKNIK - FORMSPRUTNING 
 
Det material som passar bäst till möbeln är plast och den bäst lämpade tekniken 
formsprutning.  
Företagskoncernen Primo tillverkar och säljer plastprodukter. Deras verksamhet omfattar bl a. 
formsprutning. På deras hemsida (www.primo.se) kan man läsa hur formsprutning går till: 

”Formsprutning är en teknik som används till styckvis serieframställning av 
plastämnen med såväl enkla som geometriskt komplexa former: behållare, 
sängar, mellanväggar, avskärmningar, skåp, lister och mycket mer. Vikten kan 
variera från några få mikrogram upp till över 30 kg. 
 
Vid formsprutning av termoplaster smälts plastmaterialet genom uppvärmning 
och mekanisk bearbetning, varefter det sprutas in i ett verktyg som är monterat i 
formsprutningsmaskinen. Verktyget är en låst form med hålrum av samma form 
som det eller de ämnen som ska framställas.  Verktyget håller en temperatur, som 
är så låg, att plastmaterialet stelnar. 
 
Genom att hålla plastmassan under tryck undviker man tillbakaströmning och det 
sker en påfyllning, som kompenserar det svinn som uppstår, når materialet kyls 
av. På detta sätt uppstår precision i tillverkningen. Ämnet kyls av tills det är så 
formstabilt, att det – manuellt eller automatiskt – kan tas ut ur formen. 
Tillverkningstiden kan vara från mindre än en sekund och upp till ett par minuter 
beroende på godstjocklek och kvalitetskrav. Formsprutade ämnen ska normalt 
inte efterbearbetas. 
 
Formsprutning utföres först och främst i olika typer av termoplaster men med 
passande utrustning kan man formspruta i hårdplast, elastomer, kompositer och 
uppskummad plast.” 15 

 
För att få bättre grepp om kostnaderna för formsprutning, då främst kostnaden för 
tillverkningen av ett pressverktyg, kontaktade jag Niklas Forsström på Fristadplast.  
 
Pressverktyget för formsprutning är ca. sju gånger dyrare än ett pressverktyg för 
vakumformning. För en liten, enkel form ligger kostnaden på ca 30.000 kr. En form till  
t ex. en kofångare kostar mellan 2 och 4 miljoner kronor. Pressverktyget för en vakumpressad 
kofångare kostar då ca 500.000 kr.  
 
Varför väljer man då formsprutning, med sina dyra startkostnader, istället för 
vakumpressning?  
Fördelarna med tekniken:  

• Plasten kan konstrueras på så vis att den blir lika stark som metall, nödvändiga fästen 
och förstärkningar integreras direkt i formen.  

• Till produkter som ställer höga krav på detaljer är formsprutning att rekommendera.  
• Det är en teknik som passar stora serier. 

 

                                                 
15  www.primo.se/Formsprutning-961.aspx 
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Utformandet av ett pressverktyg sker av en verktygsmakare. För att göra formen krävs en 
CAD ritning i 3D.  
Jag bad Niklas Forsström om en ca. kostnad på tillverkningen av ett pressverktyg till 
bordsskivan. Sprutas skivan i ett skott gissar han på en kostnad på ca 1-2 miljoner kronor. 
Kostnaden för materialet, beroende på vilket, skulle ligga på ca 15-40 kr/ kg. Då skivan är en 
allt för stor detalj för Fristadplast kunde inte Nilkas Forsström säga vad själva sprutkostnaden 
skulle vara.  
Niklas Forsström rekommenderar ett plastmaterial med höga ytkrav t ex. ABS-plast eller 
PC/ABS. En PP- eller en PE-plast skulle också gå att använda. Dessa plaster används bl. a. till 
skyddshjälmar, kaffetermosar, höljen till damsugare, knivskaft, gem m.m.  
 
Varför formsprutning lämpar sig till min produkt: 
För att en bordsskivan i plast ska var stabil, så att inte skivan ska svaja, krävs någon typ av 
förstärkning undertill. Man kan t.ex. välja att använda sig av ett underrede i metall för att ge 
skivan den behövda stabiliteten. Om man vakumpressar skivan måste man fixera den på ett 
sådant underrede. Väljer man däremot formsprutning kan man i själva verktyget integrera de 
förstärkningar som behövs på skivans undersida. Man behöver således inte någon separat 
förstärkning för att få en stabil skiva.  
 
Därför är det formsprutning som lämpar sig bäst för mitt skrivbord. Stabiliteten av själva 
bordsskivan garanteras av väggarna som delar upp facken i förvaringsytan.  
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3.5 FILM SOM DOKUMENTATIONS- OCH REDOVISNINGSVERKTYG 
 
Utöver traditionella redovisningsmetoder (skisser, Power point-presentationer mm.) ville jag 
utveckla sättet att dokumentera och redovisa mitt arbete. Min lärare Leò Jòhannsson kom med 
ett intressant och värdefullt förslag: Att göra en kortfilm om hur delar av en designprocess kan 
se ut. Detta blev en helt ny erfarenhet för mej och även för skolan.  
Tanken var även att filmen skulle komplettera min examensutställning.  
 
Efter en diskussion med Mikael Löfström 16 och Leò Johannsson, min lärare, bestämde vi att 
filmen skulle vara ca 5 minuter lång och innehålla mina tankar och funderingar kring 
uppdraget, samtal med årskurs 7 på Sollentuna International School samt genomgången av 
min första skissetapp tillsammans med Ronnie Runesson på Ikea i Älmhult. 
 
Filmaren Joakim Hallman hjälpte mej med filmningen i Stockholm, redigering av filmen samt 
upplägget, synopsis (se bilaga G), av filmen. Filmningen i Älmhult gjordes av Robin 
Danielsson.

                                                 
16  Mikael Löfström är adjungerad professor och konstnärlig ledare vid Carl Malmsten CTD. 
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4. ANALYS AV PROJEKTET  
 
Jag har beskrivit min designprocess i kronologisk ordning, etapp för etapp. Vägen jag 
beskriver, från uppdragsformulering till färdigt koncept, ter sig jämn, välbalanserad och utan 
kringelkrokar. Att kronologiskt beskriva processen ger en förståelig och lättläst bild av det 
uppdrag jag genomfört.  
Verkligheten ser dock lite annorlunda ut. Trots att man i starten av ett projekt har ambitionen 
att arbeta systematiskt och att följa sin etappindelning och tidsplanering till punkt och pricka 
händer det ibland att man måste backa några steg, eller hoppa några steg framåt. Ibland är 
man ute på irrvägar och kommer till en återvändsgränd. Ibland dyker nya insikter upp som 
måste tas i beaktande och infogas i arbetet. En, till synes, fantastisk idé kan helt plötsligt 
förvandlas till ingenting och en liten, knappt nämnbar, detalj kan få enorm betydelse för det 
fortsatta arbetet. Man försöker ha ordning på sitt material, på information, idéer och skisser 
men sanningen är den att i det ostrukturerade, det oväntade, i slumpen kan de mest fantastiska 
överraskningar gömma sig. 
 
Designmetodiken jag arbetat efter i mitt examensarbete är en metodik jag anser passar mig. 
Jag valde att ägna mycket tid och arbete i processens början, på insamlingsetappen och då 
särskilt på målgruppsundersökningen. Jag tycker att denna del är viktig och något jag även i 
framtiden kommer att lägga stort fokus på. Det svåra var att begränsa mig till hur mycket 
fakta om ungdomar, deras vanor och fritid jag faktiskt behövde samt vilka delar i 
faktauppgifterna som var väsentliga och berättigade i skapandet av arbetsmöbeln. T ex: Är det 
viktigt att veta att ungdomar sitter X antal timmar framför datorn? Ja, det är viktigt att veta att 
de allra flesta ungdomar idag spenderar mycket av sin fritid framför datorn men kanske 
mindre intressant att veta exakt hur många timmar. 
 
Den kommunikation jag haft med Ronnie Runesson på IKEA har fungerat bra. Under arbetets 
gång har vi haft regelbunden kontakt och jag har lärt mig mycket. Vi har träffats på IKEA i 
Älmhult ett par gånger för genomgångar och vi har haft genomgångar per telefon. 
Telefonkontakt är dock i mina ögon inte det ultimata för genomgångar. De kräver ett annat 
upplägg än ett reellt möte. Vikten av tydlighet och precision i resonemanget blir mer påtaglig 
då risken för missförstånd är större. I framtiden vill jag minimera denna typ av 
genomgångsform. 
 
I efterhand kan jag konstatera att de ramar jag fick i projektets början var för vida. I framtiden 
måste jag bli bättre på, att tillsammans med uppdragsgivaren, formulera och precisera 
uppdraget med tydligare ramar.  
 
Den tidsplanering jag gjorde upp i början av projektets gång hölls inte. Beslutet att redovisa 
mitt examensarbete på hösten och inte på våren gjorde att jag fick ändra min tidplan. Det 
positiva i detta var att jag fick mer tid till gestaltningen av arbetsmöbeln. Det negativa är just 
det att den inte hölls. Om jag tänker mig framtiden, som yrkesverksam designer, går det inte 
att bortse från att tid betyder pengar. All tid jag lägger ner på ett projekt måste vara 
försvarbart, rent ekonomiskt. Konkret betyder det att den tid, utöver den upprättade tidplanen, 
jag investerar i ett projekt ”betalas” av mig själv och inte av uppdragsgivaren.  
I kommande projekt måste jag bli bättre på att kalkylera den tid som står mitt till förfogande. 
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Mitt uppdrag handlade om att ta fram en arbetsmöbel för ungdomar bestående av bord, 
förvaring och sittande. Efter första genomgången strök Ronnie Runesson och jag sittandet då 
vi konstaterade att bordet och förvaringen i sig var ett tillräckligt stort arbete. Jag tycker att vi 
fattade rätt beslut men jag inser att jag måste bli bättre på att, då jag får ett uppdrag, 
ifrågasätta dess innehåll och den tid som är mig disponerad: Är det rimlig att utföra uppdraget 
innom föreslagen tidsram? 
 
Arbetet med kortfilmen var en ny och spännande erfarenhet för mig. Film är ett intressant och 
bra redovisningssätt och som dokumentation tycker jag det är fantastiskt. I efterhand tänker 
jag dock att filmen kanske fick lite för stort utrymme. Den tog upp för mycket av min tid. Tid 
som jag skulle kunna ha lagt på annat. T.ex. kunde jag ha laggt mer tid på 
materialundersökningar eller tillverkningsmetoder. 
 
Under projektets gång har jag haft regelbunden kontakt med, utöver kontakt med Ronnie 
Runesson, designer Karl Malmvall, min lärare Leò Jòhannsson, skolans konstnärliga ledare 
Mikael Löfström och mina klasskamrater. Kommunikation i mitt yrke är av yttersta vikt, både 
kommunikation med tekniker och människor som är kunniga inom olika områden. Dessutom 
är det viktigt för mig är att kunna bolla mina idéer med andra, få nya inslag, synvinklar, 
lösningar till problem o.s.v.  
Dessa kontakter, utbytande av tankar och idéer, den konstruktiva kritik jag fått har varit 
oerhört viktiga och givande. Jag hoppas innerligt att jag i framtiden kommer att kunna arbeta 
på liknande sätt.   
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5. SLUTORD 
 
Att genomföra mitt examensarbete i samarbete med ett företag och därigenom sätta min 
designmetodik på prov har verkligen varit en stor utmaning. Det har varit oerhört lärorikt och 
är något jag starkt rekommenderar till kommande sistaårsstudenter. Jag tycker mig ha en, för 
mig, fungerande metodik men sannolikheten att den kommer att utvecklas med tiden är stor. 
Jag är viss om att ju mer erfarenheter jag kommer att samla på mig, desto bättre kommer 
metodiken att bli. Men grunden känns bra och helt klart öppen för vidareutveckling. 
 
Förutom möjligheten att konkretisera min designmetodik har uppdraget från IKEA gett mig, 
en värdefull insikt i hur det är att jobba med ett stort företag Det har gett mig större förtroende 
för mig själv och min förmåga som designer, det har lärt mig att vara mer tydlig och 
konstruktiv i mitt arbetssätt, det har lärt mig att analysera mina idéer och att förhålla mig till 
dem på ett mer kritiskt sätt. 
 
Målet med uppdraget från IKEA var att leverera ett fungerande koncept på en ny typ av 
arbetsmöbel för ungdomar. Det målet är uppnått. Men vad händer med projektet nu? Jag 
hoppas naturligtvis att det kommer att gå vidare. Jag har fått bra respons från Ronnie 
Runesson. Han har även berättat att de personer på IKEA han visat mitt arbete för varit 
positiva till mitt koncept.  
Processen på IKEA är lång. En ny produkt ska gå igenom flera led innan den är klar för 
produktion. Det ska tittas på tillverkningsmetod, tillverkningskostnad i förhållande till pris i 
butik. Man måste också ta ställning till om produkten har ett nyhetsvärde, om den 
kompletterar IKEAs befintliga sortiment och om man tror att den kommer att sälja tillräckligt. 
Ja, det är många faktorer som spelar roll. 
 
Examensarbetet är nu till ända och nya, spännande tider väntar. Jag är tacksam för 
möjligheten att ha fått genomföra ett projekt i samarbete med IKEA.   
Jag skriver dessa sista rader, funderar över projektet och konstaterar att jag känner mig nöjd 
med resultatet.  
 
 

”Läror skall inte bara respekteras utan också prövas.” 
    Buddha 
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6. KÄLL - OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Skriftliga källor: 
Landquist Jan (2001 Andra upplagan). Vilda idéer och djuplodande analys Om            
designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag. Stockholm  
Larsson Bengt (2005). Arenor för alla- En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. 
ISBN: 91-89050-68-1. Ungdomsstyrelsen. (Rapporten finns även som nätpublikation). 
Sjöberg Ola, Zethrin Nils-Olaf m fl (2006). Fokus 06- En analys av ungas kultur och fritid.  
ISBN: 91- 89050-77-0. Ungdomsstyrelsen. (Rapporten finns även som nätpublikation). 
 
Muntliga källor: 
Johan Ejdemo  Produktutvecklare IKEA 
Claes Enell   Marknads- och kommunikationsansvarig Dell  
Niklas Forsström   Fristadplast 
Leò Jòhannsson  Lärare, handledare 
Karl Malmvall  Designer 
Ronnie Runesson  Produktutvecklare IKEA 
 
Internetkällor text: 
www.fhi.se. (Statens Folkhälsoinstitut).Hälsoeffekter av tv- och datorspelande, En 
systematisk genomgång av vetenskapliga studier av  Lager Anton och Bremberg Sven. 
Hämtad 2007-04-10 

www.goteborgsfria.nu. Artikel: Anpassa skolan till nya medier av Peder Matsgård.  
Hämtad 2007-04-07 
www.SvD.se. Artikel: Sms är 80-talisternas livsluft av Jonas Leijonhufvud.  
Hämtad 2007-04-10 
www.dn.se. Artikel: Vänner och familjen viktigast för unga av Erika Svensson.  
Hämtad 2007-04-10 
www.medieradet.se. Artikel: Könsskillnader i datorspelandet (ingen författare).  
Hämtad 2007-04-10 
www.nutek.se (Verket för näringslivsutveckling).  
www.ungdomsstyrelsen.se  
www.primo.se 
 
Internetkällor bilder: 
www.ikea.se 
www.fly.fr 
www.mocoloco.com 
www.betterlivingthroughdesign.com 
www.bonluxat.com 
www.lilipopart.com 
www.potterybarn.com 
www.59hardware.net 
www.branchhome.com 
 
Övriga källor: 
Klass 7B & 8, VT 2007, Sollentuna International School, Sollentuna 
Klass 7, VT 2007,  Norrsätraskolan, Sandviken 
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7. BILD- OCH FIGURFÖRTECKNING 
 
Alla skisser och foton i bild- och figurförteckningen är gjorda av mig själv. Med undantag för 
Fig. 1. 
 
Fig. 1 Handskisser, klass 7B, Sollentuna International School sid. 11 
Fig. 2 Konceptskiss, Illustrator    sid. 13 
Fig. 3 Konceptskiss, Illustrator    sid. 13 
Fig. 4 Konceptskiss, Illustrator    sid. 13 
Fig. 5 Konceptskiss, Illustrator    sid. 13 
Fig. 6 Konceptskiss, Illustrator    sid. 13 
Fig. 7 Konceptskiss, Illustrator    sid. 13 
Fig. 8 Handskisser     sid. 14 
Fig. 9 Handskisser     sid. 16 
Fig. 10 Handskisser     sid. 18 
Fig. 11 Handskisser     sid. 19 
Fig. 12 Handskisser     sid. 20 
Fig. 13 Solid Works-skisser    sid. 21 
Fig. 14 Foto     sid. 23 
Fig. 15  Foto      sid. 24 
Fig. 16 Illustratorskisser    sid. 25 
Fig. 17  Illustratorskisser    sid. 25 
Fig. 18  Illustratorskisser    sid. 26 
Fig. 19  Solid Works-skiss    sid. 26 
Fig. 20  Solid Works-skisser    sid. 27 
Fig. 21  Solid Works-skisser    sid. 27 
Fig. 22  Solid Works-skiss    sid. 28 
Fig. 23  Solid Works-skisser    sid. 28 
Fig. 24  Solid Works-skisser    sid. 29 
Fig. 25  Solid Works-skisser    sid. 29 
Fig. 26  Solid Works-skisser    sid. 30 
Fig. 27  Solid Works-skisser    sid. 30 
Fig. 28  Solid Works-skiss     sid. 31 
Fig. 29  Solid Works-skisser    sid. 31 
Fig. 30  Solid Works-skisser    sid. 32 
Fig. 31  Solid Works-skiss    sid. 32 
Fig. 32 Solid Works-skiss    sid. 33 
Fig. 33  Solid Works-skiss    sid. 33 
Fig. 34  Solid Works-skiss    sid. 33 
Fig. 35 Solid Works och Illustrator skiss   sid. 34 
Fig. 36 Solid Works-skiss    sid. 34 
Fig. 37 Ritning Solid Works    sid. 34 
 
 
Figurförteckning Bilaga D 
 
Fig. D:1 Arbetsbord Krister och Tovik, IKEA   sid. 49 
Fig. D:2 Arbetsbord Mikael, Goliat och Jonas, IKEA  sid. 49 
Fig. D:3 Delar ur serien Vika, IKEA   sid. 50 
Fig. D:4 Arbetsbord Fredrik och delar ur serien Vika, IKEA  sid. 50 
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Fig. D:5 Urval av förvaringsprodukter, IKEA   sid. 51 
Fig. D:6 Presentationsbilder av 2 st ungdomsrum, IKEA  sid. 52 
Fig. D:7 Datorbord, FLY    sid. 53 
Fig. D:8 Transformatormöbel av Franco Poli   sid. 53 
Fig. D:9 Compact cube PC Desk från Romania’s MTI Impex  sid. 53 
Fig. D:10 Sammanställning av skrivbord / arbetsbord (8 st)  sid. 54 
Fig. D:11 Aspetto Lounge Chair av Catharina Lorenz och Steffen Kaz  
 Easy Rider av Danny Venlet  
 Fauteuil Ordi från Lilipopart   sid. 55 
Fig. D:12 2 st ungdomsrum, POTTERY BARN   sid. 55 
Fig. D:13 Skåp från Pottery Barn  
 Revolving Cabinet av Shiro Kuramata  
 Trolley av Joe Columbo     sid. 56 
Fig. D:14 Keyboard Organizer 
 Grid Wall Pocket av J.Salm och E. 
 MultiPot av D.Donegani och G.Lauda    sid. 56 
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8. BILAGOR 
 
BILAGA A - BRIEF     sid. 45 
BILAGA B - ETAPPINDELNING    sid. 46 
BILAGA C - TIDPLAN     sid. 48 
BILAGA D - MARKNADSUNDERSÖKNING   sid. 49 
BILAGA E - FUNKTIONSANALYS    sid. 57 
BILAGA F - UPPGIFT     sid. 59 
BILAGA G - SYNOPSIS TILL FILM    sid. 60 
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BILAGA A  - BRIEF 
 
 
 
morgondagens ungdomsarbetsplats 
""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
bakgrund: 
- ikeas sortiment av skrivbord/arbetsstolar/förvaring runt skrivbordet, 
som 
utvecklat för ungdomars läxläsning, hobbies och nöje, har inte anpassats 
till 
dagens behov. datorer och annan media ställer nya krav på 
ungdomsrummet och dess 
möblering. gaming, internet, chat o.d., har numera stor påverkan. 
 
uppdrag: 
- ge förslag på ett hemarbetsplatsmöblemang, ämnat för ungdomar, 
anpassat till 
dagen-/morgondagens behov. detta innebär anpassing till dagens 
multimedia, gaming 
och ungdomars nya sätt att umgås, etc. 
viktiga funktioner; stol, arbetsyta, förvaringsmöbler. 
i uppdraget ingår inte att skapa lösningar för klädförvaring, sovplats, 
belysning, textil. 
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 BILAGA B - ETAPPINDELNING 
 
Etapp 1 – koncept & instuderingsetapp 
 
Den första etappen kommer till allra största del att bestå av ett omfattande insamlingsarbete. Detta 
insamlingsarbe kommer att bestå av följande: 
 
Marknadsundersökning:   
Undersökning av Ikeas sortiment av skrivbord / arbetsbord, sittmöbler och förvaringsprodukter.  
Undersökning av övrig marknad. 
 
Funktionsanalys:  
Vilka är det krav som ställs på produkten?  
Vilka funktioner måste produkten ha för att uppnå önskade behov?  
Vad ska förvaringsprodukten förvara? 
Osv. 
 
Måttundersökning:  
Finns det specifika mått att respektera, tex för lap-top och andra medier? 
 
Intervjuver:  
Jag kommer i vecka 14 & 15 att genomföra intervjuer med den berörda målgruppen. Arbetet som följer 
handlar om att sammanställa materialet och analysera det.  
 
Övrigt insamlingsarbete: 
Jag kommer att leta och samla information från olika organisationer, artiklar, rapporter osv.  
 
I den här etappen arbetas även några koncept fram. Målet är att ta fram minst ett par tre olika koncept.  
 
Insamlingsarbetet avslutas med en sammanställlning och en analys av allt material. På så vis kan 
informationen lätt användas som referens- och faktabas under projektets gång.   
 
Etapp 2- vidareutvecklingsetapp 
 
Föregående etapps beslut och resultat kommer i denna etapp att fördjupas och vidarearbetas.  
 
Två skissetapper med utgångspunkt från konceptskisserna:  
Skissetappen omfattar 2-dimmensionell skissning (för hand och/eller på datorn) och eventuellt en  
3-dimmensionell skissning i form av volymmodeller & första prototyper. 
Varje skissetapp bör ha avslutas med en genomgång. 
 
Materialundersökning: 
Här diskuteras material och tillverkningstekniker.  
 
Volymmodeller:   
Är till för att få upp en volym på produkten. Den har inga krav på att vara i de rätta materialen. Det kan  
t ex handla om att rita upp bordsytan på kartong. 
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Prototyper: 
En första prototyp i full skala bör tillverkas. Antingen av hela produkten eller en del. 
 
Etappen avslutas med en genomgång av materialet från etappen: skisser, modeller, materialprover etc. 
Även denna presentation ska helst vara fysisk. Det material som presenteras här ska vara så gott som 
klart för att ta vidare till till den avslutande etappen. 
 
Etapp 3 – Konkretisering av produkt 
 
Målet med denna etapp är att konkretisera produkten / produkterna. Dvs. fastställa slutliga former, mått 
och material.  
I denna etapp ska ett komplett & fullständigt tillverkningsunderlag utformas och sammanställas.  
Dokumentation av projektet i form av en rapport. 
Muntlig framläggning av hela projektet. 
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BILAGA C -TIDPLAN 
 
Tidplan till projektet  ”ny arbetsmöbel för undomar”  
 

Vecka Arbete   Tid per moment ( +/– ) 

13 - 17 
 
Etapp 1   

 - Marknadsundersökning  12 H 
 - Funktionsanalys  12 H 

 - Måttundersökningar  8 H 
 - Intervjuver ( sammanställning & genomförande)  32 H 
 - Övrigt insamlingsarbete (fr. Institutioner, artiklar...)  40 H 
 - Sammanställning av det insamlade materialet  16 H 

 - Konceptarbete   30 H 
 - Sammanställning & analys av etapp 1  8 

   
 
Total tid etapp 1:  

   +/- 158 H 

17 / 23 
 
Etapp 2   

 - Skissetapp 1  30 H 
 - Skissetapp 2  50 H 
 - Materialundersökning  20 H 
 - Volymmodeller  30 H 
 - Prototyptillverkning (kan till stora delar ligga utanför denna tidplan)  30 H 
 - Sammanställning av etapp 2, analys &  redovisning  8 H 

    
    

   
 

Total tid etapp 2:  

   
 
+/- 168 H 

 
 
Etapp 3   

24 - 28  - Konkretisering av projektet - ritningsunderlag  30 H 
28 - 33  - Dokumentation, Rapportskrivning, förberedelser f. muntlig framläggning  70 H 
28  - Sammanställning av etapp 3  5 H 
38 - Redovisning av hela projektets gång.  2 H 

   
  

Total tid etapp 3: 

   
 
+/- 107 H 

    
    

   Total tid samtliga etapper: 

   +/- 433 H 
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BILAGA D -MARKNADSUNDERSÖKNING 
 
Marknadsundersökning - Ikeas sortiment av arbetsmöbler  
Bilderna på samtliga Ikeaprodukter, Fig 1- 6, är hämtade från Ikeas hemsida, www.ikea.se  
 

Fig. D:1 
Möbeln till vänster heter Krister. Den är vad jag kallar en typisk datormöbel. 
Möbeln till höger, Tovik, har en traditionell skrivbordsutformning men är samtidigt anpassad till 
datoranvändning.   
 

Fig. D:2 
Möbeln till vänster, Mikael, är tänkt att stå i ett hörn. Den har även en mängd finurliga förvaringslösningar. 
I mitten, Goliat, en lite mer kompakt datormöbel med tydlig formgivning. 
Jonas, till höger, visar en slags modern schiffonjé. Arbetsplatsen kan lätt gömmas undan. 
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Marknadsundersökning - Ikeas sortiment av arbetsmöbler 
 

Fig. D:3 
Bilderna ovan visar olika delar i Ikeas serie Vika. Här kombinerar man fritt bland de olika delarna för att få 
en arbetsmöbel anpassad det eget behovet och framför allt den egna smaken.  

Fig. D:4 
Möblerna ovan visar arbetsbord med någon typ av mervärde, dvs en detalj som gör att produktens värde 
höjs. Möbeln till vänster, Fredrik, har en bordsskiva som kan monteras i olika höjder. Till höger har 
bordsskivan ett infällt glas som kan fungera som ljusbord (både skivan, Blecket, och bockbenen, Artur, ingår 
i serien Vika). 
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Marknadsundersökning - Ikeas sortiment av förvaring 
 

Fig. D:5 
Bilden ovan visar ett sammanplock av olika typer av förvaringsprodukter hos Ikea. Jag ville inte låsa mig vid 
att enbart titta på skrivbordsförvaring. Utöver typiska arbetsplatsförvaringar tittade jag på bl a 
badrumsförvaringar och köksförvaringar. Tex är produkterna längst ned i högra hörnet (stång, krokar och 
korg) ämnade köket. 
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Marknadsundersökning - Ikeas ungdomsrum 

Fig. D:6 
De två bilderna ovan är två av fem ungdomsrum som presenteras på Ikeas hemsida (www.ikea.se). 
Den översta bilden ger intrycket av ett typiskt tjejrum. Det undre känns mer som ett killrum. 
Gemensamt för båda rummen är närvaron av en bärbar dator. Det undre rummet har även en tv.  
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Marknadsundersökning - Arbetsmöbler - övrig marknad  
 

Fig. D:7 
Möblerna i figuren ovan utgör alla en del av franska möbelföretaget FLY (www.fly.fr). 
De är alla tre tydliga i sin formgivning. 

Fig. D:8 
Transformatormöbel av Franco Poli för Matteo Grassi (www.mocoloco.com) 
I marknadsundersökningen letade jag bl.a. efter små finurliga detaljer, smarta lösningar och mekanismer 
som gör att möbeln kan ändra utseende. 

Fig. D:9 
Compact cube PC Desk från Romania’s MTI Impex (www.mocoloco.com) 
Ett fint exempel på en transformatormöbel. Jag gillar kuben som kan öppnas, vikas upp... 
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Marknadsundersökning - Arbetsmöbler - övrig marknad  

Fig. D:10 
Bilderna i figuren ovan visar en sammanställning av olika skrivbord. Alla bär, i mina ögon, på något 
intressant, något vackert, någon spännande detalj eller på någon smart konstruktion.  
1: (www.betterlivingthroughdesign.com) 
2: av Antino Citterio (www.bonluxat.com) 
3: (www.mocoloco.com) 
4: (www.mocoloco.com) 
5: Fifth Floor Desk av Frans van der Heyden (www.bonluxat.com) 
6: Kant Desk av P.Frey och M.Boge (www.betterlivingthroughdesign.com) 
7: BaObab Desk av Philip Starck (www.bonluxat.com) 
8: Carvor Writing Desk för Zanotta (www.bonluxat.com) 

1 2 

6 

7 

8 

3 

4 5 
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Marknadsundersökning - Arbetsmöbler - övrig marknad  

Fig. D:11 
Bilderna ovan visar den nya typen av möbler vars existens berättigas av det allt mer frekventa 
laptopanvändandet. 
1: Aspetto Lounge Chair av Catharina Lorenz och Steffen Kaz (www.bonluxat.com)  
2: Easy Rider av Danny Venlet (www.bonluxat.com) 
3: Fauteuil Ordi från Lilipopart (www.lilipopart.com) 
 

Fig. D:12 
Miljöbilderna på de två bilderna ovan kommer från Pottery Barn, ett stort möbelföretag med inriktning på 
barn- & ungdomsmöbler. Precis som på de två miljöbilderna från Ikea syns här datorer. Jag konstaterar 
också att de båda rummen känns könsanpassade. (www.potterybarn.com)  
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Marknadsundersökning - Förvaring - övrig marknad 

Fig. D:13 
1: Skåp från Pottery Barn (www.potterybarn.com) 
2: Revolving Cabinet av Shiro Kuramata (www.bonluxat.com) 
3: Trolley av Joe Columbo (www.bonluxat.com) 

Fig. D:14 
1: Keyboard Organizer. Fantastisk! I tagnentbordet finns möjlighet att förvara en hel del småsaker. 
(www.59hardware.net)  
2: Grid Wall Pocket av J.Salm och E.Ingram för Mio (www.branchhome.com) 
3: MultiPot av D.Donegani och G.Lauda för Rotaliana (www.betterlivingthroughdesign) 
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 BILAGA E - FUNKTIONSANALYS 
 
 

Analys av arbetsplatsen som helhet – Vad arbetsplatsen ska uttrycka, marknadsföring 
    
FUNKTION  KLASS* ANMÄRKNING 
    
erbjuda arbetsplats HF  
tilltala användargruppen N Ungdomar (pojkar & flickor) 12-18 år. 
tilltala köpgrupp N I första hand föräldrar & andra vuxna. 
uttrycka prisvärdhet Ö  
skapa efterfrågan Ö  
skapa intresse Ö Både för användargruppen & köpgruppen. 
uttrycka enkelhet/lättförstålighet Ö  
äga mångsidighet Ö en produkt för olika sorters aktiviterer. 
skapa nyhetsvärde Ö  
öka köplusten Ö  
erbjuda produktfamilj Ö Använda detaljer för att skapa övriga produkter. 
äga multifunktionalitet Ö  
finnas förvaring N  
tillåta rumsval Ö  
erbjuda modulerbarhet Ö  
erbjuda personlighet Ö  
äga  användbarhet N  
komplettera sortimentet N  
uttrycka  designmedvetenhet Ö  
    
*  HF = huvudfunktion        N =nödvändig        Ö =önskvärd        O =onödig        B =bifunktion 
 
 
 
Möbelserien ska skapa följande associationer: 
Uttrycka  nutid 
Uttrycka  hållbarhet i tiden 
Uttrycka  funktion 
Äga karaktär 
Äga  attityd 
Tilltala ögat 
Uttrycka lekfullhet 
Uttrycka  designmedvetenhet 
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Analys av arbetsplatsen - 
användningsanalys  
    
FUNKTION   KLASS* ANMÄRKNING 
        
användas som arbetsplats HF  
användas vid internetanvändning N  
användas vid gaming N  
användas vid lyssna på musik N  
användas vid titta på film N  
användas vid läsa läxor N   
användas vid prata i telefon N   
användas vid umgås med vänner N   
användas vid div. olika hobbys N   
    
*  HF = huvudfunktion        N =nödvändig        Ö =önskvärd        O =onödig        B =bifunktion 
 
 
 
Analys av förvaringen - 
användarfunktioner   
    

FUNKTION   KLASS* ANMÄRKNING 
        
vara lättförstålig Ö   
vara användarvänlig Ö   
erbjuda modulerbarhet Ö Erjuda olika lösningar. 
lätt att  öppna/ stänga Ö   
erbjuda integritet N/Ö Ska kännas säker att förvara personliga saker. 
erbjuda innehållsanpassning Ö   
ha lösa delar B Kan vara lösa innerväggar, låda i låda etc... 
    
*  HF = huvudfunktion        N =nödvändig        Ö =önskvärd        O =onödig        B =bifunktion 
 
 
 
Saker som är önskvärda att kunna förvara: 
  
Batterier Laddare 
Block A4 Linjaler 
Böcker Löst papper A4 
CD-skivor Memorystick 
Hålslagare MP3 spelare 
Häftapparat Pennor 
Högtalare Pärmar A4 
Hörlurar Småprylar 
Instruktionsböcker Sudd 
Joystick Telefon 
Kablar Tidningar 
Kamera   
 

Att kunna utföra alla dessa aktiviteter är  
nödvändigt.   
Målet med projektet är ju att ungdomar ska få  
en funktionell möbel som är anpassad dagens  
teknologi och behov. 
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 BILAGA F – UPPGIFT TILL UNGDOMAR 
 
Bilduppgift 
Hur föreställer du dig din arbetsplats? Hur skulle du vilja att din arbetsplats såg ut? Gör en enkel 
teckning på en A4 eller en A3. Du kan rita en helhetsbild och gärna någon bild som visar mer på någon 
detalj. ( Är det någon speciell form eller färg du tänker på? Eller något speciellt material?  
 
Skrivuppgift 
Beskriv i ord, max en halv A4, hur du vill att din drömarbetsplats kan se ut, vad du gör där och om det är 
några särskilda saker du vill ska ingå, tex. om det ska vara datoranpassat, att du ska kunna sitta och 
chatta vid arbetsplatsen eller kanske använda möbeln som en mötesplats för dej och dina vänner... 

 
 
 

 
LYCKA TILL!!!! 

 
 
 

 
 

Att tänka på då du gör uppgiften 
 

• Vad har du för arbetsplats nu? Har du en egen arbetsplats eller delar du den med någon? 
• Vad gör du vid ditt skrivbord (skriver, läser, dator, chattar, syr, ritar, målar...)? Vad skulle du vilja 

kunna göra där som du inte kan nu? 
• Använder du dej av din arbetsplats dagligen? Om du inte gör det, är det för att du inte behöver, 

för att du ibland jobbar på andra ställen eller är det för att din aktuella arbetsplats känns 
otillräcklig? 

• Tycker du att ditt skrivbord duger? Om inte ge exempel på hur det skulle kunna se annorlunda 
ut? 

• Vill du att ditt skrivbord även ska kunna fungera som en ”mötesplats” för dej & dina vänner? Det 
kanske är förändringsbart och kan bli till ett soffbord, eller man kanske kan höja och sänka 
det...? 

• Vilken typ av sittmöbel till din arbetsplats har du? Är det en stol, arbetsstol eller mer som en 
fåtölj? 

• Sitter du vid skrivbordet för att titta på film, prata i telefon, chatta etc. Sitter du bra & bekvämt? 
Tänker du dej att du skulle vilja kunna sitta på ett annat sätt, tex i skräddarställning...? 

• Vilken typ av förvaring har du nu (lådor, skåp)...? 
• Vilka saker är det du vill kunna förvara vid din arbetsplats? 
• Vilka saker är det som alltid ligger & dräller & som du vill kunna förvara på ett bra sätt? 
• Hu skulle en bra förvaring, som täcker dina behov,  se ut för dej? 

☼ ☼
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BILAGA G  
-SYNOPSIS TILL FILM  
 

FILM 
Total tid 4 - 5 min max. 

AVSLUTNING 
Ca 1 min 

Presentation av projektet: Samarbete m Ikea- 
  Arbetsplats åt ungdomar 
 
  Målet med projektet 
 
  Målet med filmen 
 
  Insamlingsetapper 
 
  Målgruppen 

INLEDNING 
Ca 1 min 

SKOLA 
Ca 1 min 

IKEA 
Ca 1 min 

MELLANTID 
Ca 1 min 

Samtal på skolan: Presentation av  
  Skolan & klassen 
 
   Läxan 
 
  Kommenterar 
 
  Frågar barnen... 
 
  Mindmapping 
 

Sammanställning av 
skolan. 
 
Syftet m.  
Ikeabesöket 
 

Skissgenomgång: Vi tittar på skisser, pratar 
 
   Gallring 
 
  Vi väljer riktning... 
 
  Detaljer att ta vidare  

Avslut:  Arbeta vidare - 
  Produktutveckling 
  Detaljer att tänka på... 

 


