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Sammanfattning 
 
Ett barn kräver möbler med olika användningsområden genom 
sitt liv. När barnet växer skapas nya behov genom såväl 
personlig som fysisk utveckling. Dagens lösning är att handla 
nya möbler allt eftersom, något som resultatet av detta projekt 
vill vara ett alternativ till. 
 
På dagens marknad finns det ett tomrum när det gäller 
barnmöbler som skall kunna användas en längre tid. Detta 
projekt är ett samarbete med Zweed och uppdraget har varit 
att ta fram en modulmöbel för barn, med stort fokus på 
flexibilitet. 
 
Projektet har genom marknadsundersökningar och 
behovsanalyser resulterat i en möbel som brukaren kan ta med 
sig genom livet och utvecklas tillsammans med. 
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Summary 
 
A child requires furniture with various user areas throughout his 
or her life. As the child grows, new needs are created, eigther 
through personal or physical development. Today’s solution is 
to buy new furniture when the old ones are too small, and the 
result of this project would be an alternative to that. 
 
Today's market has almost no childrens’ furniture that can be 
used for a long time. This project is a collaboration with Zweed 
and the task has been to develop a modular furniture system 
for children, focusing on flexibility. 
 
The project has through market research and analysis of needs 
resulted in a piece of furniture which the user can bring along 
through life and grow old with.                                . 
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Förord 
 
Mitt arbete med att utveckla en möbel som ska följa en 
främmande person genom livet är något jag ser på med 
stolthet. Det har inte alltid varit lätt och inte heller alltid varit 
roligt, men det har varit en utmaning och det har gett mig 
kunskaper som jag kanske inte skulle ha fått på annat sätt. 
 
Även om examensarbetet nu avslutas, tar inte arbetet med 
Boxi slut. Jag ser med positiva ögon på vart vår resa kommer 
att ta vägen och hur den kommer sluta. 
 
Jag vill tacka mina båda handledare Håkan Johansson och 
Magnus Fredriksson. Håkan för hans underbara inställning till 
projektet och Magnus för hans tålamod och pedagogiska svar 
på mina återkommande frågor om allt möjligt, viktigt och 
mindre viktigt. 
 
Jag vill slutligen tacka klassen DES08 för att ni tog emot mig 
med öppna armar i höstas. Samtidigt vill jag passa på att 
gratulera er till kandidatexamen och jag hoppas att vi ses snart 
igen! 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Linda Eriksson 
2011-06-01 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Projektet är ett examensarbete inom industriell design och utfört av 
Linda Eriksson våren 2011. Uppgiften, att designa en modulmöbel 
för barn, ligger inom ramen för kursen Examensarbete i industriell 
design på utbildningen Design och konstruktion vid Högskolan på 
Gotland. Kursens mål är att den studerande individuellt skall 
genomföra projektet på ett självständigt sätt samt att kunskaper 
från tidigare genomgångna kurser tillämpas. 1 
 
Företaget Zweed (i fortsättningen kallat företaget) är ett 
möbeldesignföretag som startats av Håkan Johansson. Med en 
bakgrund inom grafisk design arbetar han mycket med det visuella 
intrycket av möbler. Företaget arbetar nära både sina kunder och 
snickerierna där tillverkningen sker. Möblerna produceras direkt till 
varje kund och kan därför varieras efter önskemål. 
 
Då det inte finns ett problem med en befintlig produkt som skall 
lösas har företaget och jag valt att rikta in oss på en produkt som 
vi tror att det finns plats för på dagens marknad. Problemet blir 
således bristen av flexibla möbler för barn och unga på dagens 
marknad. Dagens möbler är sällan anpassade för att kunna växa 
med barnet, utan tvärtom väldigt inriktade på en viss 
åldersgrupp och ett visst användningsområde. 
 
Många produkter som finns på marknaden är inte heller gjorda 
för att hålla särskilt länge då de är tillverkade i ett material och 
på ett sätt som inte främjar hållbarhet. 
 
Projektidén har funnits sedan tidigare hos företaget, dock har tiden 
inte räckt till för utveckling. Då kunder har uttryckt sin önskan efter 
flexibla hållbara möbler, däribland till barn, samt att företaget sett 
en brist på liknande möbler, vill företaget att idén förverkligas och 
kan ingå i produktsortimentet fortast möjligt. 
 
Målet med projektarbetet är att ta fram en funktionell möbel i 
modulvariant (i fortsättningen kallat möbeln). Modulerna skall 
vara anpassade till varandra för att ge brukaren möjligheten att 
själv kunna placera dessa tillsammans så som önskas för tillfället. 
Målet är även att ta fram förslag på användningsområden för 
modulerna. Dessutom är det önskvärt att ta fram förslag på 
detaljer som förhöjer det sammanlagda värdet på möbeln.  
 

                                       
1 Högskolan på Gotland (2007); Kursplan för Examensarbete i industriell design 
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Möbeln skall fungera bra ihop med företagets andra produkter 
och samma krav på hållbarhet skall tillämpas. Möbeln skall inte 
innebära några komplicerade produktionsbehov, utan vara 
möjlig att producera i snickerierna som företaget samarbetar 
med. Se bilaga 7.1 för mer information om projektet. 

1.2 Problemformulering   
Hur bör en flexibel möbel för barn och unga utformas som 
samtidigt passar på dagens marknad? 

1.3 Målformuleringar 
Målet är att utforma en flexibel möbel anpassad till barn och 
unga genom grundliga faktastudier, både när det gäller behov 
och gällande vad som finns på marknaden idag. 

1.4 Metod 
Under hela projektets gång kommer designprocessen att 
tillämpas. För att lösa uppgiften på bästa möjliga och effektivaste 
sätt skall planeringen följas samt kunskaper från tidigare kurser 
användas. Se bilaga 7.2 för tidsplanering. 
 
Projektet inleds med en veckas arbete på företagets kontor i 
centrala Stockholm. Detta för att vara på den säkra sidan att 
samtliga har samma uppfattning om projektet samt att gå 
igenom förutsättningarna tillsammans för att minimera eventuella 
oenigheter. Det är även tillfälle att se hur möblerna i företagets 
nuvarande sortiment är uppbyggda samt få information om vad 
som gått bra och mindre bra i utvecklingen av dem.  
 
Därefter kommer information sökas i såväl tryckta som otryckta 
källor för att ta reda på så mycket fakta som möjligt om befintliga 
möbler anpassade till barn. Denna del är beräknad att ta den 
största tiden av projektet. Skiss och visualisering beräknas också 
att ta en stor del av tiden. 
 
Mina handledare kommer finnas till hands för att kunna svara på 
frågor, dels när det gäller möbeln men även när det gäller det 
akademiska arbetet. 

1.5 Avgränsningar 
Inom projektets ramar kommer inte hänsyn tas till en 
världsmarknad, då endast den svenska/skandinaviska är 
aktuell. 
  
Jag kommer inte ta fram en prototyp själv, om en sådan är 
aktuell kommer företaget kontakta ett snickeri för tillverkning. 
Det kommer inte heller tas fram modeller på de konceptförslag 
som inte valts ut av företaget. 
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1.6 Kravspecifikation 
Följande kravspecifikation har diskuterats och tagits fram i 
samråd med företaget och gäller vid utvecklingen av flexibel 
möbel anpassad för barn: 

• Möbeln får ej kunna välta över brukaren. 

• Möbeln skall ha en så liten klämrisk som möjligt. 

• Skaderisken skall vara minimal vid eventuellt fall mot 
möbeln. 

• Varken färg eller form skall göra möbeln tillgänglig för 
endast en grupp brukare. 

• Möbeln skall ej ha ett djup, en bredd eller en höjd som är av 
onormala mått. 

• Beslaget som håller samman möbelns moduler får inte vara 
svårt att använda för personer med nedsatt kraft i händer. 

• Möbeln skall uppfylla de miljökrav som företaget har på sitt 
sortiment idag. 

• Möbeln skall kunna tillverkas i närheten av var den skall 
brukas. 

• I de fall modulerna skall faneras skall faneren vara FSC- 
certifierad. 

• Möbeln skall vara självklar i hur den skall användas samt inte 
vara svår att montera eller demontera. 
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Förvaringsmöbel Moodi 
från Zweed  

Förvaringsmöbel Citti 
från Zweed  

Förvaringsmöbel Peep 
från Zweed  

2 Faktainsamling 
2.1 Företaget Zweed 
Zweed startades år 2010 och har sin bas i Stockholm. 
Grundaren heter Håkan Johansson och har en bakgrund inom 
grafisk design. Efter ett antal framgångsrika år i 
tidningsbranschen valde Håkan att sälja sitt företag till en större 
koncern och fick därigenom en ekonomisk chans att satsa på 
sin dröm att rita och tillverka egna möbler. 

Vid uppstarten av Zweed fick en känd amerikansk bloggare 
upp ögonen för företaget efter ett besök i företagets showroom 
och postade ett inlägg om svensken och hans design. Därefter 
har framgången rullat på och företaget har fått nästintill all sin 
marknadsföring genom andra bloggare som publicerat inlägg 
och bilder om Zweed. 

Zweed expanderar stort och under våren 2011 startas 
samarbete med bland annat snickerier och återförsäljare i New 
York, USA. Planer finns på att expandera även i de större 
europeiska städerna. 

Företaget består även av Peter Lynch som är snickare och han 
är den som Håkan kan bolla idéer med när det gäller 
konstruktion och liknande. 

2.1.1 Produkter från Zweed 

Zweed har tre möbelserier i produktion. Moodi, Citti och Peep.  

Moodi är den första produkten från Zweed. Det är en 
förvaringsmöbel med starka influenser av 1960-talets tidlösa, 
avskalat eleganta sideboards. 2 Se bilaga 7.5 för bild. 
 
Den allra största framgången har Citti stått för, dock har det i 
efterhand kommit fram att konstruktionen inte är 
produktionsvänlig och därav behöver ses om innan 
tillverkningen och försäljningen fortsätter. Citti är en modern 
förvaringsmöbel med stor flexibilitet som kan anpassas i form 
och färg.3 Citti består av moduler men dock är möbeln 
beständig när den väl är beställd och går inte att förändra vid 
senare förändrade behov. Se bilaga 7.6 för bild. 
 
Nyaste möbeln är Peep, ett skåp med handtag i form av hål 
som ger betraktaren en liten aning om vad som kan finnas däri, 
därav namnet. Vid lanseringen i USA kommer Peep att visas 
som företagets signaturprodukt. 

                                       
2 Johansson, Håkan (2010) Produktkatalog för Moodi 
3 Johansson, Håkan (2010) Produktkatalog för Citti 
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Produkt från Heirloom. 

2.2 Marknadsanalys 

2.2.1 Målgrupp 

Målgruppen;  
• Är (småbarns)föräldrar med intresse för möbler.  
• Är till viss del barn i åldern 0- 12 år då de även kommer 

bruka möbeln.  
• Är beredda att betala extra för kvalitet och bra design.  
• Förstår betydelsen av att investera i en dyrare möbel som 

kommer hålla och kunna följa brukaren i många år.  
• Värdesätter hållbarhet och kvalitet.  
• Är intresserad av design och gärna av det ”fiffigare” slaget. 
• Har insett poängen med att kunna förändra möbler efter 

storlek och behov. 

2.2.2 Konkurrenter 

Enligt min mening finns det inga direkta konkurrenter då inga 
liknande modullösningar setts någon annanstans. De flexibla 
möbler som finns håller sig fortfarande inom sitt segment såsom 
förvaring eller sängar. Ingen leverantör erbjuder kunden 
möjligheten att göra om sitt skötbord till en bokhylla för att 
sedan göra om det till ett skrivbord.                                    . 
 
Dagens marknad för barnmöbler består till största delen av 
möbler i något sämre kvalitet till ett lägre pris. Kunder som söker 
efter barnmöbler erbjuds ofta möbler i miniatyrformat.  
 
Leverantörer som svenska Heirloom och A2 kan däremot ses 
som eventuella konkurrenter då de gör kvalitetsmöbler i lekfulla 
färger och motiv, dock är inte deras möbler flexibla och 
föränderliga. I viss mån kan egna företaget ses som en 
konkurrent då andra möbler i sortimentet kan tilltala samma 
köpare, dock finns inte flexibiliteten i de produkterna heller på 
samma sätt.                                           . 
 
Vid sökningar på Internet sågs ett par modulbaserade möbler, 
dock framgick det inte om dessa var på idéstadiet eller fysiska 
produkter eftersom endast bilder utan länkning till designern 
eller leverantören fanns. Dessa produkter verkade finnas i USA 
och därför ses inte dessa som direkta konkurrenter i nuläget. 

2.3 Marknadsbehov 

2.3.1 Marknadsundersökning 

För att få en bred grund att stå på i projektets start gjordes en 
marknadsundersökning. Undersökningen skulle ge en bild av 
vad föräldrar ansåg vara viktigt i sina barns möblemang samt 
ge information om vad de saknar på dagens marknad. Den 
skulle även ge en indikation på om projektet var på rätt väg 
och om behovet av flexibel möbel faktiskt existerade bland 
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Puzzle från ILVA 

allmänheten. 
 
Marknadsundersökningen lades ut på internet och länkades via 
sociala medier till föräldrar runt om i Sverige. Länken lades även 
ut på internetsidan familjeliv.se.                                     . 
 
Marknadsundersökningen med svar kan ses i bilaga 7.3. 

2.3.2 Besök i butiker 

För att få inspiration och se vad som idag finns på marknaden 
besöktes ett antal butiker som säljer barnmöbler. Det gick 
snabbt att konstatera att med barnmöbler menas spjälsängar 
samt matstolar/barnstolar vid köksbordet. Det var relativt svårt 
att hitta någon som specialiserat sig på möbler riktade till barn i 
högre ålder än två år men under den ålder när ”vuxna” möbler 
börjar användas.  
 
De möbler som fanns i butikerna fanns till största delen i vitt samt 
i signaturfärgerna rosa och blått. 
 
Det fanns ett par intressanta möbler och produkter på 
möbelvaruhuset ILVA i Malmö. Deras sortiment är stort och 
indelat i kategorierna baby, barn och teen. Dock hade de inga 
flexibla möbler som skulle kunna fungera över samtliga 
åldersgrupper. De hade en liten CD-hylla som var intressant då 
den var flexibel och idén om dess sammansättning 
överensstämde med mina tankar på ett enkelt sätt. Dock skulle 
en sådan lösning inte räcka i projektet då säkerheten inte är 
tillräcklig. 
 
Besöken gav mer inspiration om färg- och formval från 
allmänna produkter än om användning och funktion för just 
barnmöbler. 

2.4 Stakeholders 
I projektet finns det ett antal personer och organisationer som 
är med i utvecklingen av möbeln eller i framtiden kommer att 
ta del av vad utvecklingen gett. Följande kan ses som 
stakeholders i projektet; 

• Zweed 

• Snickerier  

• Samarbetspartners – t ex försäljare i utlandet så som i USA 

• Återförsäljare – samarbete med Svenssons i Lammhult har 
inletts och de kan ses som en intressent då de kan bli en av 
få återförsäljare av möbeln 

• Köpare/förälder 

• Brukare/barn och unga 
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• Övriga – Om möbeln skulle brukas i en offentlig miljö där en 
ohomogen grupp kan samlas krävs det att möbeln inte är 
utformad på ett sådant sätt att den kan uppfattas farlig 
eller stötande 

2.5 Möbelns behov och krav 
Då möbeln består av moduler, i olika storlekar, som skall kunna 
tillgodose många av brukarens behov är det av mindre 
betydelse att planera hur dessa behov skall tillgodoses i 
möbeln. 
 
Fokus har varit att se över de säkerhetskrav som finns för möbler 
och se att dessa blir tillgodosedda. Det finns diverse krav för 
barnmöbler och i den mån de sammanfaller med mått eller 
användningsområde i modulerna har de tagits med i 
beräkningen. 
 
Ett användningsområde som möbeln kan nyttjas till är skötbord. 
Konsumentverket rekommenderar att ett bra skötbord; 

• Har en stor skötyta 

• Har höga och rejäla kanter på minst tre sidor 

• Har en bra arbetshöjd 

• Står stadigt 

• Är lätt att hålla rent 

• Har bra förvaringsplatser för skötutrustningen4 

 

Andra säkerhetsaspekter som tagits med i utvecklingen är; 

• Undvika all form av glas, spegel eller liknande material som 
kan ge upphov till allvarliga skador. Möbelns sidor eller 
luckor är därför inte tillverkade i något sådant material. 
Önskemålet är att inte heller s k härdat glas, säkerhetsglas 
eller laminerat glas används i möbeln. 

• Undvika att placera luckor och lådor på modulens översida 
som exempelvis kan förekomma på kistor. Detta för att den 
inte skall kunna slå igen och orsaka skada eller vara svår att 
ta sig ur vid eventuell kurragömmalek.  

 
Då möbeln kan användas till många olika ändamål har vissa 
parametrar tagits med i beräkningen. Bland annat skall en 
pärm av standardformat kunna placeras i modulen utan 
problem, detta gäller de moduler med mått 400 mm eller 
större. Om möbeln används med lådor skall dessa kunna rullas 
ut fullständigt för att underlätta åtkomligheten. 

                                       
4 http://www.konsumentverket.se 
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Collar av Nendo/Quodes 

2.6 Inspiration 
Relativt tidigt i projektet talade företaget om vad för bild de 
hade av den kommande möbeln. Inspirationsbilden kom från 
Nendos möbel Collar (se bilaga 7.8 för större bild) som tillverkas 
av nederländska Quodes och har genom projektet varit en 
återkommande inspirationskälla.                                 . 
 
Diverse andra leverantörer av modulsystem har också varit 
inspirerande, till exempel danska Montana.                                   . 
 
Då vi tidigt var överens om att det var en möbel med mjukt 
formspråk som var aktuellt har inspiration letats till mjuka, 
inbjudande former.  

2.6.1 Böcker och tryckta medier 

Böcker från Malmö Stadsbibliotek har använts, såsom Terence 
Conrans bok Förvaring samt Designed for Kids av Phyllis 
Richardson för inspiration. Inredningstidningar såsom Plaza 
Interör, Elle Interiör, Sköna Hem samt Residence har även varit 
intressanta i jakten på former och uppslag om befintliga hem.  
 
Samtliga tryckta källor har varit relativt tomma på modulsystem 
anpassade till barn. 

2.6.2 Internet och sociala medier 

Internet har använts mycket i projektets inspirationsdel då 
mycket information finns att tillgå på diverse bloggar och 
familjesidor. De sidor som besökts mest frekvent är familjeliv.se 
där många forumsidor hittades angående hur föräldrar vill 
inreda sina barns rum men inte hittat rätt möbler. Tyvärr har de 
sidorna inte gett mer information än marknadsundersökningen, 
men de har varit intressanta att läsa då många tankar 
sammanfaller med svaren i min marknadsundersökning och 
således gett extra information om vad som saknas på dagens 
marknad. 
 
De större bloggarna så som svenska trendenser.se, amerikanska 
design-milk.com, coolhunting.com, apartmenttherapy.com 
samt contemporist.com har varit inspirerande att besöka. Även 
internetsidan hemnet.se där mäklare lägger upp aktuella 
objekt har varit användbar i sökandet efter inspiration då det 
ger tillfälle att se in i personers hem på ett avslappnat sätt. 

2.6.3 Besök Salone Internazionale del Mobile 

För att få en uppdaterad bild av trender besöktes 
möbelmässan i Milano, Salone Internazionale del Mobile, i april. 
Fokus låg på att se vilket färg- och formspråk som användes 
mest och det fanns mycket intressant att se. Det kom mycket 
inspiration från besöket, men även bekräftelse på att många 
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barnmöbler ser ut som de alltid gjort och de presenteras oftast i 
pastellfärger och fortfarande i färgerna rosa och blått. Se 
bilaga 7.9 för inspirationsbilder från Milano. 

2.7 Utveckling av kravspecifikation 
Nedan följer en längre mer specificerad kravspecifikation; 

2.7.1 Säkerhetskrav 

Modulmöbeln skall ej kunna välta över brukaren som främst 
kommer vara ett barn. Detta förhindras genom att erbjuda 
kunden ett tippskydd som kan fästas i vägg. Det förhindras 
även genom att på bästa sätt forma möbeln så att den inte 
tippar vid normal belastning. 
 
Möbeln skall även ha en så liten klämrisk som möjligt. För att 
tillgodose detta krav skall lådor och luckor vara försedda med 
ett beslag som gör att de inte slår igen på fingrar eller liknande. 
 
Skåpets lådor och luckor har inte utstickande handtag, detta 
för att minimera skaderisken vid barnlek eller vid fall mot 
möbeln. Handtagen är istället urtag. Dessa urtag är placerade i 
luckans/lådans ytterkant så att inga fingrar kan fastna. 
 
För att minimera risken för skador på såväl möbel som dess 
användare har alla kanter avrundats något. 

2.7.2 Estetiska krav 

Möbeln skall passa barn såväl som vuxen. Varken färg eller form 
skall göra möbeln tillgänglig för endast en grupp brukare. 
Möbeln skall passa in i ett hem möblerat för vuxna, men 
fortfarande vara tilltalande för barn. Möbeln skall till största 
delen ha en sober, neutral färg. Kund skall dock kunna välja 
annan färg på vissa delar om så önskas. 
 
Externa delar som kan adderas till modulerna skall även de 
innefattas i de estetiska kraven.  

2.7.3 Ergonomiska krav 

Modulerna skall ej ha ett djup, en bredd eller en höjd som är av 
onormala mått. Då funktionen med modulerna är att sätta 
samman sin egen möbel i önskade mått bestämmer brukaren 
själv många av dessa mått. För att göra modulerna ännu mer 
ergonomiskt flexibla skall de även kunna fästas på väggen. På 
så sätt kan de placeras i den höjd som brukaren önskar. 
 
Beslaget som gör att modulerna sitter fast i varandra skall inte 
vara svårt att varken sätta dit eller ta bort. Personer med 
nedsatt kraft i händer skall inte ha problem att använda 
beslagen. 
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2.7.4 Ekonomiska krav 

Modulmöbeln skall vara ekonomiskt möjlig för de flesta, dock 
kommer den att ha ett högre pris än de barnmöbler som kan 
hittas hos de större kedjorna. Tanken med möbeln är att den 
skall kunna följa sin brukare genom barndomen in i vuxenlivet 
och bör därför ses som en investering. Den skall även ses som 
en möbel som kan gå från generation till generation. Då 
möbeln består av moduler blir den största kostnaden i starten. 
När brukaren vill förändra sin möbel är tanken att endast ett 
antal nya moduler skall behövas och att det därigenom inte 
ska bli en lika stor ekonomisk påfrestning som vid ett inköp av 
helt ny möbel. 

2.7.5 Miljökrav 

Modulmöbeln skall uppfylla de miljökrav som företaget har på 
sitt sortiment idag. Möbeln skall tillverkas i närheten av var den 
skall användas. I de fall modulerna skall faneras skall faneren 
vara FSC-certifierad. 

2.7.6 Funktionskrav 

Möbeln skall vara så flexibel att de mest efterfrågade (se svar 
från marknadsundersökning bilaga 7.3) möblerna skall kunna 
byggas ihop av modulerna. Måtten på modulerna skall vara 
sådana att de går att användas till många möbler i olika 
storlekar. Modulmöbeln skall utstråla kvalitet och ge intryck av 
att vara hållbar och stabil utan att bli en alltför dominant pjäs i 
hemmets övriga möblemang.  
 
Möbeln skall vara självklar i hur den skall användas och inte 
vara svår att montera och demontera. 
 
 
För att täcka så många krav som möjligt har även en 
funktionslista formulerats. (Se bilaga 7.4) 
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3 Genomförande 
Genomförandefasen startade med fokus på hur de krav och 
behov som krävs av möbeln skulle kunna kombineras med de 
estetiska krav som fanns från både företagets och min sida. 
 
Stor del av arbetet bedrevs genom skissning och klipp- och 
klistrateknik för att se hur olika moduler skulle kunna passa med 
och i varandra. 
 
Stort fokus lades på att utveckla ett beslag som kan hålla 
samman modulerna men fortfarande vara estetiskt tilltalande 
eller gömt. För att få ett enhetligt uttryck på möbeln lades även 
tid på att få fram färgkombinationer som är gångbara i många 
skeden i ett barns liv. 

3.1 Koncept 
Då den något rundade formen samt modulernas storlek ganska 
tidigt var valda har idéerna mer eller mindre liknat varandra 
redan från första skissen. När de olika koncepten började 
utvecklas var formen bestämd till att vara kvadratisk alternativt 
rektangulär. Detta på grund av produktions- och 
bearbetningsprocess.  
 
Material var sedan tidigare bestämt att vara i massivträ 
alternativt någon form av träfiberskiva, detta för att passa 
företagets profil och sortiment. Runda former valdes bort på 
grund av kostnader i samband med produktion samt 
svårigheter att bearbeta och ytbehandla materialet. 

3.1.1 Förslag 1 

Moduler i storlek 125, 250, 500 samt 1000 mm. Modulerna skall 
vara i en tunn materialtjocklek för att ge ett nättare uttryck 
samt minska materialåtgången och -kostnaderna. Modulernas 
lådfronter samt luckor består av plana ytor med urtag i ena 
kanten för att fungera som handtag.  
 
Möbeln är placerad på en benställning i massivträ. Modulerna 
skall vara ytbehandlade i sobra färger på såväl utsida som 
insida. Benställningen skall vara ytbehandlad i en färgglad 
alternativt kraftig färg för att ge möbeln kontrast. Se bilaga 7.10 
för bild. 

3.1.2 Förslag 2 

Moduler i storlek 200, 400, 600 samt 800 mm. Modulernas 
väggtjocklek skall vara 16 mm då detta är ett mått som kan ses 
som en kompromiss mellan hållbarhet och nätthet. Modulernas 
framkanter är avfasade i 45 graders vinkel för att ge ett 
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intressant uttryck. Luckornas och lådfronternas innerkanter är 
även de avfasade i 45 graders vinkel för att vid stängt läge inte 
avslöja någon oestetisk skarv mellan lucka/lådfront och modul.  
 
Luckor samt lådfronter är utrustade med Tip-on-beslag vilket ger 
en öppning genom ett lätt tryck. Luckor och lådfronter har inga 
handtag eller urtag utan endast en urfräst fördjupning som 
indikation på var det är lämpligt att trycka för öppning. 
 
Benställningen är en ställning i metall eller aluminium som ger 
möbeln ett uttryck av att sväva då mötet mellan möbel och 
benställning inte uppfattas vid betraktande. Se bilaga 7.11 för 
bild. 

3.1.3 Förslag 3 

Moduler i storlek 200, 400, 600 samt 800. Modulernas 
väggtjocklek skall även här vara 16 mm. För att minimera 
skaderisken vid ett eventuellt fall mot möbeln har samtliga 
ytterkanter på framsidan rundats av med en radie på 10 mm. 
Detta ger möbeln ett mjukt intryck och minimerar känslan av 
brist på säkerhet. Även modulernas djupgående insidor är 
avrundade med en radie på 10 mm för att ge ett mjukt intryck 
även vid betraktande rakt framifrån.                          .  
 
Luckor och lådfronter följer insidans former på modulen och 
saknar även de handtag. Luckor och lådfronter öppnas genom 
ett urtag som används som handtag.                         . 
 
Då möbeln skall komma så långt ner mot golvet som möjligt är 
den utrustad med en 100 mm hög sockel. Detta gör att inga tår 
kan sparkas in i kantiga benställningar och skadas. Sockeln 
följer modulernas form och är därför också avrundad i sina 
ytterkanter. Se bilaga 7.12 för bild. 

3.2 Vald idé 
Under ett utvärderingsmöte bestämde företaget och jag att 
arbeta vidare med en kombination av förslagen. Modulen från 
förslag 3, den rundade formen, valdes samt luckor och 
lådfronter, från förslag 2, med Tip-on-beslag, s k push-beslag. Vi 
valde även att gå vidare med sockeln alternativt ingen 
benställning eller sockel alls då möbeln eventuellt kan komma 
att stå direkt på golvet med endast fötter av gummi eller plast. 

3.2.1 Formspråk 

Formerna som används i modulerna kom till genom fokus på 
säkerhet då detta visade sig vara mycket viktigt för föräldrarna 
som tillfrågades i marknadsundersökningen. Av säkerhetsskäl 
valdes alla kantiga former bort och har nu en avrundad kant 
utåt. För att möbeln inte skall få ett allt för runt utseende är inte 
samtliga kanter avrundade, dock skall möbeln fortfarande ge 
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ett mjukt uttryck.                                      . 
 
Storlekarna på modulerna är influerade av det gyllene snittet, 
då önskemålet är att samtliga moduler passar samman med 
varandra. Det gyllene snittet sägs ha stor betydelse för ideala 
proportioner inom arkitektur, målare, skulptur och andra 
konstnärliga områden. 5 Det är dessutom ett proportionssystem 
som tilltalar många genom sin rena geometri.                    . 
 
Möbeln ger även ett spännande uttryck sett från olika håll då 
betraktaren ser olika möten mellan hårt och mjukt i 
formspråket, beroende på synvinkel. 

3.2.2 Färgval 

Möbeln skall erbjudas till kund i ett mindre antal olika 
färgkombinationer. Modulerna skall erbjudas i ett par sobra 
jordfärger samt vitt och svart. Bakstycket i modulen samt lådans 
bottenplatta skall erbjudas i NCS-färger och ger kunden 
chansen att göra sin möbel personlig. Vid undantagsfall kan 
hela möbeln göras i annan färg, detta skall dock inte 
presenteras för kund utan kunna erbjudas om kund själv 
kommer med förslaget.                            . 
 
Modulens kantlist är av massivträ och denna kan väljas att 
lackas i färg eller klarlack, alternativt oljas för att låta träet 
synas. 
 
Det var önskvärt från företagets sida att yttersidorna på möbeln 
skulle vara i neutrala toner och detta har försökts tillgodoses på 
bästa möjliga sätt samtidigt som jag lyssnat till 
marknadsundersökningens svar. 

3.2.3 Materialval 

Företaget har sedan tidigare arbetat i materialet Valchromat 
som är en form av genomfärgad MDF. Valchromat har 
liknande egenskaper som MDF, fast bättre. Hållfastheten hos 
Valchromat är 30 % högre än hos standard MDF vilket 
tillsammans med en bra fuktbeständighet gör materialet 
lämpligt för många produkter såsom möbler, kök, badrum etc. 
 
Genomfärgningen av materialet sker genom att organiska 
färgämnen blandats med en speciell harts. Formaldehyd som 
limmet består av och som används i bearbetningen är inom 
ramen för europeisk standard.6                              . 
 
Materialet kan ses som ekonomiskt då det inte kräver någon 
behandling i form av ytbehanding. Dock är priset högre för 
Valchromat än vanlig MDF men det kompenseras av att 

                                       
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_snittet 
6 http://www.valchromat.pt/vantagens.aspx?menuid=263 
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arbetstiden förkortas. Genom sin genomfärgning kan materialet 
enkelt putsas upp om skrapmärken eller andra skavanker 
uppstår. 
 
Vid en eventuell prototyptillverkning är inte Valchromat att 
föredra då materialet behöver köpas in per skiva och allt 
material inte kommer gå åt, men vid en produktion kan 
materialet vara användbart. 

3.2.4 Ytbehandling 

Vid en produktion skall Osmo hårdvaxolja användas då 
företagets andra produkter som tillverkas i Valchromat är 
behandlade med detta. Hårdvaxoljan har visat sig ge 
materialet både en glans och ett djup som är önskvärt. 
 
Osmo Hårdvaxolja ger en djup ytbehandling och är baserad 
på naturliga vegetabiliska oljor och vaxer vilket gör den till ett 
miljövänligt alternativ.                                  . 
 
Hårdvaxoljan är vattenavisande och fungerar även på 
köksbänkar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med 
vatten. Ytan varken spricker eller flagnar samt är lätt att påföra 
samt förbättra.7                              . 
 
Kunden erbjuds att välja mellan ett antal färgade lacker om 
Valchromatets naturliga utseende inte önskas. Dessa lacker 
skall vara vattenbaserade för att vara så miljövänliga som 
möjligt. 

3.2.5 Beslag 

Beslag som ska användas till att fästa samman modulerna i 
varandra är en form av clips. Clipset skall löpa i ett fräst spår på 
modulens baksida. Då det inte ska vara svårt att montera 
clipset är det tillverkat av ett fjädrande stål. Detta gör att clipset 
snäpper i sitt spår när det hamnat rätt, samt att det går att 
bända upp relativt enkelt för att demontera. Dock är det så 
pass svårt att demontera för ett barn att det kan ses som säkert. 
Det krävs att brukaren använder fler än ett clips per modul och 
sida för att garanteras stabilitet. Se bilaga 7.13 för bild av clipset 
samt montering. 

3.2.6 Konstruktion 

3.2.6.1 Modul 
Varje modul är tillverkad av nio komponenter; fyra kantlister, 
fyra sidor samt ett bakstycke.  
 

                                       
7 http://www.welinoco.com/?mcf=product/prodcat/view&id=3&-
session=nestor:D46B9E0F0c93733D71KTt273C968 
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Kantlisten är den viktiga delen då det är den som håller 
samman de övriga delarna samt ger modulerna stora delar av 
sitt mjuka uttryck. Kantlistens profil fräses ut enligt ritning och hål 
för tappar borras. Kantlisten är av massivträ. 
 
Modulen består av fyra sidor, vilka samtliga är avrundade på 
framsidans kant. Detta för att minimera skaderisken vid ett 
eventuellt fall mot modulen. Det ger också ett uttryck som 
tilltalar barn mer än skarpa kanter.  
 
Modulens sidor samt kantlister är sammansatta med 
centrumtappar och lim. 
 
Modulernas materialtjocklek är genomgående 16 mm förutom i 
kantlisten som kräver en list med minsta mått 30 x 30 mm för att 
tillåta fräsning. 

3.2.6.2 Lådinsats 
Lådinsatsen är gjord av massiv björk på grund av träets 
egenskaper och tillverkad på traditionellt sätt. Då lådan har 
push-effekt, dvs att den öppnar sig av ett lätt tryck på 
lådfronten, krävs inga handtag. Beslagen som används till 
lådfronterna heter Tip-on och kommer från Blum. Lådinsatsen 
skall kunna rulla hela vägen ut. Lådfrontens tjocklek är 16 mm.  

3.2.6.3 Lucka 
Även luckan har push-effekt och består av samma beslag, Tip-
on, som lådinsatsen. Luckans tjocklek är 16 mm.  

3.2.6.4 Fötter 
Då möbeln skall vara så låg som möjligt är eventuella ben 
borttagna och ersatta med små avrundade gummifötter som 
klistras på skåpets undersida. Dessa kan placeras var helst 
kunden önskar och kan tas bort igen då de endast sitter fast 
med klister. Klistret som används vid fästning är kraftigt nog för 
att hålla fast fötterna, dock utan att skada ytskiktet på 
modulen.  

3.2.7 Tillvalsdetaljer 

För att förhöja möbelns värde har förslag på tillvalsdetaljer 
tagits fram. Dessa skall kunna appliceras på de flesta av 
modulerna, oavsett storlek eller djup. Följande tillvalsdetaljer 
skulle kunna erbjudas; 

• Dörr med;  

o Griffelfärg 

o Whiteboard med magneteffekt 

o Whiteboard med tryckt kalender/veckoplanering 

o Spelplaner med magnetiska spelpjäser 
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o Pedagogisk klocka alternativt endast klockvisare 

• Skrivbordskiva med tillhörande ben om så önskas. Bör 
placeras i samband med modul men kan eventuellt 
erbjudas som helt fristående. 

• Hyllplan. Hyllplan bör alltid erbjudas till moduler i storlek 600 x 
600 mm samt större för stabilitetens skull. 

• Modul innehållande högtalare, förslagsvis modul i storlek 200 
x 200 mm. 

• Stoppade dynor som kan läggas på modulerna för att få 
känslan av dagbädd samt sittmöjlighet. 

• Hängare som kan placeras på lucka och erbjuda liten och 
enkel avhängningsplats. Hängaren bör vara fjädrande och 
endast vara utstickande från luckan då den används. 

• Rutschbana i bestämd höjd. Höjden bör inte vara högre än 
750 mm då den inte skall ses som ett farligt tillval med för 
hög höjd. Rutschkanan bör rekommenderas att endast 
användas när möbeln är fastsatt mot en vägg för att inte 
tippa eller vara farlig vid klättring.  

• Någon form av tält alternativt draperi. Inte utvecklad idé 
men skulle kunna vara ett tillval att utveckla mer. 

• Madrass att lägga på modulerna för att erbjuda de lägre 
modulerna som sängstomme. Dock bör tester utföras för att 
säkerställa att modulerna kan klara av vikten. 

3.2.8 Transport 

Möbeln skall produceras i mindre serier i förslagsvis Småland för 
att sedan säljas hos återförsäljare runt om i landet. Detta 
medför att någon form av lagerhållning är ett måste samt att 
transporterna kan bli något längre än för Zweeds andra 
produkter. 
 
Tanken är att modulerna är monterade när de går iväg från 
fabrik till kund, dock skulle detta kunna ses över ytterligare då 
modulens uppbyggnad kan möjliggöra montering hos kund 
och eventuellt av kund. Transporterna skulle bli effektivare då 
mindre luft transporteras samt att fler platta paket skulle kunna 
transporteras samtidigt. 
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4 Resultat och analys 
4.1 Mått 
Modulerna skall måttmässigt erbjudas i stegen 200, 400, 600 
samt 800 mm. De skall även erbjudas i tre djup; 200, 300 samt 
400 mm. Då sex moduler är desamma, fast vända, kommer 
brukaren att erbjudas totalt 10 moduler. På grund av dess 
konstruktion kan samtliga moduler vändas åt önskat håll utan 
att visa oönskade skarvar eller liknande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsbild över modulernas storlek. 

Se bilaga 7.14 för större bild. 
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Modul sedd framifrån. 

Förslag på sammansättning. 

Detaljbild på möte med kantlist. 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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Förslag på sammansättning. Modul med 
tydliga kantlister. 

Förslag på sammansättning. Modul med 
tydliga kantlister. 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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4.1.1 Skalenlig modell 

Modeller i skala 1:5 har tillverkats i 3,2 mm träfiberskiva. Dessa 
har sammanfogats med sättlim samt ytbehandlats med 
snickerifärg i antikvit kulör. 

4.2 Flexibla lösningar 
Förslag på sammansättningar av moduler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivbord 

Förvaring samt rutschbana 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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Förvaring 

Byrå 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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4.3 Analys av resultatet 
Resultatet blev inte helt annorlunda från vad första tankarna 
var. Då former och färger var önskade från företagets sida ville 
jag inte röra mig allt för långt ifrån dessa önskemål.  

Clipset som håller samman modulerna behöver ses över 
ordentligt för att säkerställa vilka mått som skall användas samt 
vilket stål som bör användas för att ha rätt fjädring. 

Konstruktionen av sammansättningen var det stora problemet 
att lösa rent tekniskt och detta har enligt min mening lösts 
effektivt. 
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5 Slutsats och 
rekommendationer 
Jag anser att målet att utveckla en funktionell möbel i 
modulvariant har uppnåtts. Möbeln har en flexibilitet som är 
unik och användbar.  

Till så stor del som möjligt har tidsplaneringen följts, dock har 
vissa hålltider inte kunnat hållas vilket delvis har resulterat i 
förhastade beslut och en slutprodukt som skulle kunnat vara 
mer välarbetad. Kontakten med mina handledare har fungerat 
bra och jag har fått den hjälp jag behövt. Eventuellt hade det 
varit effektivare att arbeta från företagets kontor men 
kontakten genom mail och telefon har fungerat bra. 

Jag fick en prototyp tillverkad av Zweed, vilket gjorde det 
enklare att få en övergripande känsla för mått och proportioner 
och jag anser att jag är mycket nöjd med resultatet. Enligt min 
mening finns det utvecklingsmöjligheter med Boxi då jag ser att 
jag endast skrapat på toppen av isberget. Jag hade gärna sett 
över sammansättningsbeslaget en gång till, och testat mig fram 
till vilka mått som är användbara på detta. Detta försvann 
tyvärr från projektet av tidsbrist och avsaknaden av prototyp. 

När jag talat med andra om projektet har jag fått delade 
åsikter, dock mest positiva. Personerna jag talat med har inte 
hört talas om en möbel som denna, dock är många oroliga 
över vad kostnaden för en så pass arbetad möbler skulle bli. 
Jag ser där att man behöver förändra hur personer ser på 
barnmöbler överhuvudtaget. Många i min närhet och andra 
som jag kommit i kontakt med tycker att slit- och släng-eran är 
över, dock verkar detta inte riktigt vara lika utbrett när det 
gäller barnmöbler och dess användning.  

Jag ser med positiva ögon på fortsättningen på det här 
projektet som inte slutar nu bara för att examensarbetet gör 
det.  
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7 Appendix 
7.1 Projektplanering 

 

Examensarbete HT-11.  
Design och konstruktion av möbelserie för barn, i add-on-format. 

 
Om företaget 
Zweed är ett möbeldesignföretag med eget showroom i centrala Stockholm 
som jobbar nära både sina kunder och snickerierna där tillverkningen sker. 
Möblerna produceras direkt till varje kund och kan därför varieras efter 
önskemål. Företaget expanderar just nu stort på olika platsen i världen i form av 
showrooms och samarbetspartners. 
 
Bakgrund 
Zweed har tidigare arbetat med förvaringsmöbler och vill ta detta ett steg 
längre genom att utveckla en möbelserie för barn där förvaring är en stor del. 
Projektets utformning var redan klar hos företaget när jag kom in i bilden och 
det finns en grov bild av vad som skall komma fram ur arbetet. Resultatet skall 
bestå av moduler som brukaren skall kunna använda efter eget behov. 
 
Problem 
Problemet med dagens möbler riktade till barn och ungdomar är att dessa 
tydligt visar vem brukargruppen är (kön och ålder). Detta gör att möblerna 
sällan följer barnet en längre tid, samt att de inte används av ett barn av 
motsatt kön. Dagens möbler för barn är dessutom ofta inriktade på en funktion 
och går sällan att använda till olika ändamål. Möbler tillverkas dessutom sällan i 
hållbara material med hållbara ytbehandlingar. 
 
Mål 
Målet är att ta fram en modulserie med tillbehör till barn. Serien skall vara 
flexibel så att möblerna kan följa barnet genom sin barndom, från småbarn till 
ung tonåring. Målet är även att ta fram någon form av kopplingsbeslag för 
montering, och demontering, av de olika delarna som serien skall bestå av. 
Serien skall vara enkel att ändra om efter brukarens olika önskemål och krav. 
 

Vad som skall göras 
• Undersöka vilket behov det finns när det gäller flexibla möbler för barn. 

Detta skall göras med hjälp av marknadsundersökningar, litteraturstudier 
samt intervjuer. 

• Söka information om befintliga möbler för att bättre se vad som redan 
finns på marknaden, samt se var på marknaden det finns plats för ett 
nytt koncept. 
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• Titta på detaljer som ger mervärde och kan erbjudas som tillval. Dessa 
detaljer skall sedan utvecklas och vara applicerbara på modulerna i 
olika konstellationer. 

• Då serien skall bestå av mindre moduler som byggs ihop efter brukarens 
behov skall ett beslag tas fram. Beslaget skall hålla samman de olika 
modulerna. Förslaget skall vara väl genomtänkt, eventuellt kan den 
slutgiltiga konstruktionen läggas ut på underleverantör. 

• Ta fram förslag på möbelserie med tillhörande detaljer. Bland dessa 
förslag skall ett väljas ut, alternativt arbetas om och utvecklas mer i 
samråd med handledare. 

• Ta fram en användarvänlig, flexibel och funktionell design av det 
slutgiltiga förslaget. Förslaget skall vara hållbart och realistiskt. Det skall 
även stämma överrens med handledarens önskningar och företagets 
designprofil. 

• Visualisering av förslaget. 
• Ta fram ritningsunderlag till snickeriet för prototypframtagning alt. 

modeller i skala 1:7,5. Dessa skall kunna visas vid presentationstillfället. 
 

Handledare 
Uppdragsgivare: Zweed, Stockholm 
Handledare: Håkan Johansson, Zweed 
Kontaktperson: Håkan Johansson, Zweed 
Handledare skolan: Magnus Fredriksson 

 
Övrigt 
Kommer att starta projektet med en veckas arbete i Stockholm där vi kommer 
ha uppstartsmöten samt gå igenom idéer och kravspecifikationer. Jag kommer 
därefter att arbeta från Malmö och tätt rapportera till min handledare. Efter 
skissningsfasen samt i slutskedet planerar vi att ha fysiska möten där vi går 
igenom allt extra noga.  
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7.2 Tidsplanering 

  mars april maj juni 

 Händelse 
Veck
a 13 

Veck
a 14 

Veck
a 15 

Veck
a 16 

Veck
a 17 

Veck
a 18 

Veck
a 19 

Veck
a 20 

Veck
a 21 

veck
a 22 

 1. Uppstart           

 Designbrief           

 Funktionsanalys           

 2. Analys           

 
Marknadsundersökni
ng 

          

 Intervjuer           

 Research           

 Litteraturstudier           

 Sammanställning           

 Kravspecifikation           

 3. Skissning           

 Idéskisser           

 Utvärderingsmöte           

 4. Bearbetning           

 Pappmodell           

 Skalmodell           

 Konstruktion           

 CAD, visualisering           

 Ritningar           

 Eventuell prototyp           

 Rapportskrivning           

 
Sammanställning 
rapport 

          

 Produktblad           

 PPT-presentation           

 
Förberedelse 
redovisning 

          

 
Rapport – 
handledare 

          

 Rapport – opponent           

 Presentation           
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7.3 Marknadsundersökning 
 

Fråga Alternativ Svarsprocent Antal svar 

Gravid   3,2   1 
1 barn   80,6   25 
2-3 barn   16,2   5 
4-5 barn   0   0 
fler än 5 barn   0   0 

1. Hur många barn har du? 

 Totalt: 100 Totalt: 31 
      

0- 12 mån   51,6   16 
1-2 år   25,8   8 
3-4 år   6,4   2 
5-6 år   9,8   3 
7-10 år   6,4   2 
äldre än 10 år   0   0 

2. Vilken ålder är ditt/dina 
barn? 

 Totalt: 100 Totalt: 31 
      

Jag köper helst möbler som 
riktar sig specifikt till flickor 
eller pojkar (t ex genom 
färgval, motiv och 
formspråk)   6,5   2 

Jag tänker inte på om 
möblerna riktar sig till 
speciellt kön 32,2 10 
Jag blandar flick- och 
pojkmöbler till mitt/mina barn 

13 4 
Jag försöker köpa 
könsneutrala möbler 25,8 8 
Jag köper alltid könsneutrala 
möbler 22,5 7 

3. Vad är din åsikt om möbler 
för flickor och pojkar? 

 Totalt: 100 Totalt: 31 
      

Pris     5 127 
Funktion     2 79 
Kvalitet     4 98 
Säkerhet   Viktigast (1) 70 
Utseende     3 90 
Märke/butik Minst viktigt (6) 174 

4. Vad är viktigast för dig när 
du köper en möbel till 
ditt/dina barn? Rangordna. 1 
= viktigast, 6 = minst viktigt. 

     
      

Säng   (Viktigast) 1 51 
Sittmöbel     4 119 
Förvaring för böcker, leksak     2 77 
Klädförvaring     3 88 

5. Vilken möbel är viktigast i 
ditt barns rum? Rangordna. 1 
= viktigast, 6 = minst viktigt. 

Nattduksbord, förvaring vid (Minst viktigt) 6 152 
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 sängen         
 Skrivbord och stol     5 137 
      

Jag vill kunna köpa en färdig 
möbel i redan bestämd form 
och färg 16,1 5 
Jag vill kunna bestämma 
färg på möbeln 16,1 5 
Jag vill kunna välja mellan 
olika färger och storlekar på 
möbeln 51,7 16 
Jag vill kunna välja fritt vilken 
färg och storlek möbeln skall 
ha 16,1 5 

6. Hur mycket vill du kunna 
bestämma i utförandet av 
möbel till ditt barn? (Vid köp, 
inte vid eventuellt 
egensnickeri) 

 Totalt: 100 Totalt: 31 
      

Jag vill ha specifika möbler 
till specifika 
användningsområden 12,9 4 

Jag vill ha möbler som jag 
kan förändra med tiden. De 
ska inte vara svåra att 
förändra. 61,3 19 

Jag vill ha möbler som jag 
kan förändra med tiden. Det 
gör inget om det är 
avancerat att förändra 
möblerna. 25,8 8 

7. Vill du kunna använda 
barnets möbler till olika 
ändamål beroende på ålder 
och intresse, eller skall 
möblerna vara 
förutbestämda i sitt 
användningsområde? 

 Totalt: 100 Totalt: 31 
      

De får gärna smälta in med 
resten av hemmets "vuxna" 
möblemang 19,5 6 

De får gärna vara färgglada 
och ha former som tilltalar 
barn 64,4 20 

De får gärna visa barnens 
leksaker, kläder m.m genom 
öppna hyllor eller 
transparenta dörrar 9,7 3 
De får gärna dölja barnens 
leksaker, kläder m.m genom 
dörrar eller lådor 6,4 2 

8. Hur vill du att ditt/dina 
barns möbler skall se ut? 

 Totalt: 100 Totalt: 31 
      

1. Saknar riktigt låga stolar till bra pris. Vår dotter på 1 år kan inte 
själv sätta sig i Ikeas stolar. 
2. Jag tycker bäst om typ träfärgade barnmöbler, fast utan 
"furulooken", jag tycker inte de ska vara i skrikiga färger, utan 
harmoniska färger 

9. Finns det något som du 
anser är viktigt eller av 
betydelse för barns möbler 
som ej nämnts här? Finns det 
något som du saknar i 
dagens barnmöblemang? 

 
3. Ett enkelt, snyggt & prisvärt alternativ för att 'pimpa' 
standardmöbler, ex ikea. Foliering för att få på mönster, 
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fotografi eller text på ec spjälsäng eller annan möbel. Förvaring, 
förvaring, förvaring. Kan du hitta smarta sätt att gömma prylar 
så det ser snyggt ut i möbler samtidigt som barnet lätt kommer 
åt det så lär det vara en kassako. 

 4. Viktigt med små smidiga sängar. 
 
 
 
 
 

5. Ang fråg 9, Större möbler såsom förvaringsmöbler, skrivbord, 
garderob mm får gärna ha en mer "vuxen" stil men mer 
utbytbara och billigare möbler får gärna ha mer barnaktiga stil 
som man också kan byta ut när barnet blir äldre och byter stil. 

 
 

6. Sitt soffa i hårt material typ plast eller träd som passar till lek 
bord. 

 7. Fler serier med matchande möbler. 
 
 

8. Att hyllor och fasta möblemang är stabila och inte välter så 
lätt. 

 9.Ett stort utbud av mjuka mattor i alla former och färger. 
 10. Att barn gillar dom också. 
 11. Möbler som kan växa med barnet 
 
 

12. Saknar sängar i stil med Hemnes dagbädd, perfekt till 
barnrum om det inte hade varit för den tråkiga stilen. 

 
 

13. Barns möbler behöver nödvändigtvis inte alltid vara 
miniatyrmöbler. Får gärna växa med barnet. 
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7.4 Funktionslista 

 
Funktionslista för modulbaserat möbelsystem. 
 
Tillverkning 
Funktion    Begränsning 
Försvåra   felmontage 
Inneha  miljövänlighet 
Medge   kundmontering 
Medge   lagerhantering 
Minimera   arbetsmoment 
Minimera   efterbearbetning 
Minimera   materiallager 
Minimera   materialåtgång 
Minimera   monteringstid 
Minimera   spillmaterial 
Minimera   tillverkningskostnad 
Minimera   tillverkningstid 
Motverka   personskada 
Optimera   material 
Passa   komponenter sammansättningsbeslag 
Passa   lagkrav 
Passa   material 
Passa   produktionslinje 
Passa   tillverkning 
Passa   utrustning 
Underlätta   hantering 
Underlätta   montering 
Underlätta   tillverkning 
 
 
Transport och lagring 
Funktion    Begränsning 
Ange   avsändare 
Ange   innehåll 
Ange   mottagare 
Minimera   transport av luft 
Motstå   nedsmutsning 
Motverka   klämskada 
Tåla   klimat  -20 till + 50 
Tåla   rengöring  med hushållskemikalier 
Tåla   stapling 
 
 
Marknadsföring, exponering och försäljning 
Funktion    Begränsning 
Förmedla  produktimage kvalitet, hållbarhet, säkerhet 
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Inneha  konkurrenskraft 
Inneha  tidlöshet 
Passa   lagar 
Passa   miljö 
Skapa   intresse 
Tilltala  köpare 
Uttrycka  kvalitet 
Uttrycka   hållbarhet 
Uttrycka   nytänkande 
Uttrycka   stabilitet 
Uttrycka   säkerhet 
Visa   användningssätt 
Visa   funktion 
Äga  estetik 
Äga  självklarhet  Vid användning 
 
Brukning och användning 
Funktion    Begränsning 
Förmedla   produktimage 
Försvåra   felanvändning 
Medge  flexibilitet 
Medge   flyttning 
Medge   rengöring 
Minimera  ljud  vid förflyttning 
Motverka   klämskada 
Motverka   personskada 
Motverka   smutsansamling 
Passa  brukare 
Passa  offentlig miljö 
Tåla   fukt  vid tillfällig kontakt 
Tåla   slitage  gällande ytbehandling samt 
konstruktion 
Tåla   UV-ljus  lack och ytbehandling 
Uttrycka  kvalitet 
Uttrycka   enkelhet 
Uttrycka   hanterbarhet 
Uttrycka   hållbarhet 
Uttrycka   nytänkande 
Uttrycka   stabilitet 
Uttrycka   säkerhet 
Visa   användning 
Visa   egenskaper 
Visa  funktion 
 
Skrotning och återvinning 
Funktion    Begränsning 
Underlätta   demontering 
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7.5 Bilder på Moodi 
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7.6 Bilder på Citti 
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7.7 Bilder och information om Collar 
Designad av Nendo för Quodes. 
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7.8 Inspirationsbilder från Milano 
 
 

© Mirko Pecci 

© Mirko Pecci © Mirko Pecci 

© Mirko Pecci 
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© Mirko Pecci © Mirko Pecci 

© Mirko Pecci 
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© Mirko Pecci 

© Mirko Pecci © Mirko Pecci 

© Mirko Pecci © Mirko Pecci 
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7.9 Förslag 1 

© Linda Eriksson © Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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7.10 Förslag 2 

© Linda Eriksson © Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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7.11 Förslag 3 

 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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7.12 Monteringsbeslag 
 

© Linda Eriksson 

© Linda Eriksson 
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7.13 Översiktsbild av modulerna 
 

 


