
 

 

Designprocess för kvadratsmart möbel. 
- Ett samarbete med Ellos home

Rapport Kandidatexamen 2018 
Annie Linder  

Industridesign 180 HP 
Högskolan i Gävle  

Handledare: Britta Teleman 
Examinator: Ulla Westerberg



Sammanfattning 

Detta examensarbete är ett samarbete med Ellos Home där 

examensarbete och praktik har kombinerats. Arbetets 

huvudsakliga syfte har varit att ta fram en möbel till Ellos Homes 

sortiment utifrån ett compact living perspektiv. Examensarbetet 

handlar om hur jag gick från idé till första framställda prototyp 

ifrån fabrik. I fortsätta arbetet och i verkligheten krävs det ofta 

ändringar av produkten efter att den första prototypen har 

framställts men det är något som inte rymdes inom tidsramen 

för detta examensarbete. 

Idag flyttar fler och fler in till storstäder, bopriset ökar och 

kvadratmetrarna minskar. 37,7% av svenska befolkningen lever i 

singelbostäder (Johansson 2014) och enligt FNs prognos väntas 

befolkningen i städerna växa med 2.4 miljarder fram till 2050 

(Moström 2013). Detta leder till att det byggs mer små bostäder 

vilket i sin tur leder till att vi bor på små ytor och får ett större 

behov av kvadratsmart inredning som optimerar vår boyta.  

Arbetet har drivits av en designprocess där research, enkäter, 

intervjuer, marknadsanalyser och observationer har gjorts för att 

identifiera ett behov hos användaren. I enkäten och 

intervjusvaren framkom det olika behov som efterfrågades, 

bland annat extra sittplatser, extra sovplatser, kunna spara 

pågående arbete och avgränsa ytor. 

Utifrån insamlad data i analysfasen utformades fyra olika 

lösningar ut efter de kartlagda behoven. Koncepten 

utvärderades efter vilka behov som uppfylldes, efter ytterligare 

intervjuer med användarna och i samråd med Ellos Home 

designteam för att sedan landa i ett valt koncept.  

Konceptutvecklingen skedde i en loopande process med 

återkoppling mot användaren som sedan resultera i en 

utdragbar fåtölj. Prototypen är en multimöbel som man kan 

använda som en vanlig fåtölj eller i utdraget läge som en extra 

sovplats. En bäddfåtölj! 

Slutgiltiga ritningar sammanställdes och skickades till fabrik för 

att få bäddfåtöljen tillverkad. 

 

Sökord: Design, Compact Living, Produktutveckling, Funktion, Kvadratsmart.
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Jag ville möta nya utmaningar och få kunskap och insyn i hur det 

riktiga arbetslivet fungerar som designer och valde därför att 

söka praktikplats hos Ellos Home (2018) under mitt 

examensarbete. Ellos Home är en heminredningsavdelning på 

hemsidan Ellos.se 

Ellos Home såg min potential och tyckte min kunskap kring 

material, främst hårda material var en bidragande faktor till att 

de ville samarbeta med mig våren 2018. Ifrån Ellos Home fick 

jag briefen att ta fram en småmöbel som skulle kunna 

produceras och säljas på ellos.se. Ordet småmöbel definierade 

vi till en produkt som var lättplacerad. 

1.2 Ellos 
Ellos tillhör bolaget Ellos Group som är en ledande e-

handelsgrupp i Norden. Ellos Group har ca 700 medarbetare om 

omsätter runt 2 miljarder kronor (Ellos.se, 2018). Ellos har 

huvudkontor i Borås och har dom senaste åren växt och tagit ett 

stort kliv inom heminredning. På Ellos hemavdelning arbetar ca 

18 stycken där det är en blandning av produkt managers, 

produktassistenter och designers. Ellos home har två 

konceptbutiker i Stockholm och Göteborg, i övrigt är det enbart 

ett e-handelsbolag som utvecklats sig från det postorderföretag 

det var en gång i tiden. 

1.3 Problem 
Idag flyttar fler och fler in till storstäder, bopriset ökar och 

kvadratmetrarna minskar, 37,7% av svenska befolkningen lever i 

singelbostäder (Johansson, 2014) och enligt FNs prognos väntas 

befolkningen i städerna växa med 2.4 miljarder fram till 2050 

(Moström 2013). Bopriset ökar och kvadratmetrarna minskar 

vilket resulterar i att vi idag lever på liten boyta och där med ett 

behov av kvadratsmarta möbler som underlättar vår vardag. 

Hemmet är vår trygga zon och inte minst i Skandinavien 

tillbringar vi de flesta lediga timmarna i våra hem. Sjövall och 

Gospic (2016) som är inredning och hjärnforskare menar på att vi 

blir illa till mods om vi vistas i en miljö vi inte tycker om då det 

triggar igång det sympatiska nervsystemet vilket leder till stress. 

Det är därför viktigt att vi trivs i våra hem och att vi är omringade 

av färg, form och funktioner som vi själva accepterar, framför allt 

när vi bor på en liten yta där mycket olika möbler ska få plats. 

Genom att kunna förändra sitt hem genom att integrera med sin 

möbel och kunna anpassa möbeln efter det tänkta syftet bidrar 

det till att möbels utseende formas efter funktionen samt att 

ingen onödig yta tas upp. 
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Jag såg en tydlig avsaknad i Ellos sortiment av möbler som 

skulle förenkla ett urbaniserat samhälle. 

Därför valde jag att ta fram en möbel utifrån ett compact living 

perspektiv som skulle underlätta vardagen för de personer som 

bor på liten yta. Detta valet gjorde också att examensarbetet 

blev mer utforskande och utmanande jämfört med att bara 

formge en möbel. 

Jag valde att kartlägga problemen och sedan identifiera 

behoven hos användarna som bor på liten yta för att få en bättre 

förståelse för användaren. Att kartlägga problem för att sedan 

identifiera och arbeta utifrån behov bidrar till mer innovativa 

lösningar än om processen enbart skulle utgå från problem 

(Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind, 2015).   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta fram en möbel som möter dagens urbanisering 

och dess problematik. 

Kopplat till syfte är följande frågeställningar: 

Hur fungerar produktframtagning i större företag? 

Vilka behov har personer som bor på liten yta? 

1.5 Mål 

Målet är att ta fram en möbel utifrån ett compact living 

perspektiv där funktion möter form. Möbeln ska vara 

lättplacerad, hållbar och kommersiellt gångbar.  Mitt mål är även 

att möbeln i senare skede ska tas in i Ellos sortiment och säljas 

på ellos.se.  Genom detta arbete vill jag även få en bredare 

uppfattning om hur produktutveckling fungerar i stora företag 

från idé till färdig produkt. 
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1.6 Avgränsningar 
Jag kommer att förhålla mig till Ellos nuvarande produktion 

vilket innebär att vissa produktionstekniker eventuellt inte 

används idag. Jag kommer inte gå djupare in i 

konstruktionsaspekten utan låta en konstruktör på fabriken gå 

igenom ritningarna och godkänna konstruktionen. 

1.7 Samhällelig relevans 
Genom att skapa en multifunktionell möbel bidrar man till 

minimering av annan konsumtion, mindre behov av 

naturresurser samtidigt som man bidrar till praktiska lösningar i 

hemmet som tillfredsställer människan. Då möbeln inte har som 

syfte att köpas enbart för att lösa extrabehov så som en 

luftmadrass eller extrastol gör resulterar det till ett medvetet köp 

av användaren. Hållbara materialval och en tidlös formgivning 

bidrar till att fåtöljen skulle kunna verka under en längre tid.  

1.8 Etiska dimensioner 
I mitt examensarbete har jag använt observationer, enkäter och 

intervjuer som metod och i samband med detta har det varit 

viktigt för mig att visa alla deltagare med respekt och det 

genom att beskriva syftet och rätten att vara anonym i svaren. 

Eftersom jag gör mitt examensarbete tillsammans med ett stort 

företag har det också varit viktigt att inte sprida ut felaktig 

information om kommande kollektioner, samarbeten eller 

liknande. 

1.9 Målgrupp 
Ellos erbjuder ett brett sortiment för herr, dam och barn där 

kunderna skall ha mycket att välja på. Sortimentet ska alltid vara 

relevant och kännas utvalt för varje målgrupp. 

Ellos prioriterade målgrupp är kvinnor på 35-55 år då det är 

deras största kund. 

Designchefen Ulrika Sjövall menar på att en typisk Elloskvinna 

har aptit på livet och anser att livet består av möjligheter. Hon 

välkomnar förändring och utveckling och anser att kvalitet är 

viktigt, men ett högt prisvärde är det allra viktigaste. 

Målgruppen min möbel riktar sig till  är en kund som bor på 

mindre yta och som vill optimera sin boyta med kvadratsmart 

inredning vare sig man är man eller kvinna. Jag personligen har 

utgått ifrån en bred målgrupp och har inte specialiserat min 

formgivning mot en visst kön eller åldersgrupp. 
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2. Metod  

Examensarbetet har drivits av en designprocess (Österlin, 2011) 

som jag sen har format efter arbetets gång när jag fått mer 

kunskap kring Ellos process och hur mitt arbete utvecklade sig. 

Arbetet gick över i en cirkulär designprocess (Clarkson och 

Eckert, 2005) då jag hela tiden gick tillbaka och utvärderade och 

förbättrade mitt pågående arbete. Under arbetets gång 

beslutades det att möbeln skulle tas fram i fabrik vilket lede till 

att visa processer fick påskyndas för att ritningarna skulle bli 

klara i tid. 

I projektets start lånade jag litteratur om möbler som gick under 

kategorin Compact living , ”Small apartments och ”Compact 

living : idéer för trångbodda”  var bland annat två böcker som 

lästes för att sätta mig in mer i ämnet. Mycket sökande på 

internet gav massvis med inspiration. Efter planering av arbetet 

startade analysfasen där jag kartlade Ellos Home nuvarande 

sortiment där jag analyserade material, konstruktion, form och 

montering. Jag fortsatte med att skicka ut en enkät via sociala 

medier där mitt syfte var att identifiera problem och behov hos 

användarna, det vill säga de som bodde på liten yta. 

Researcharbetet fortsattes med observationer och intervjuer 

med målgruppen 

Under arbetets gång har jag gjort flertal marknadsanalyser 

(Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind, 2015) för att se vad som finns 

på marknaden i de fysiska butikerna och hos e-handelsbolag 

men också för att hitta inspiration och utvecklingsmöjligheter.  

Research och analysarbetet gav mig mycket fakta att arbeta med 

som jag spaltade upp i behov, problem och önskan. Utefter det 

började jag idégenerera och skissade både två och 

tredimensionellt, jag arbetade mycket i CAD för att få en bättre 

visuell känsla samt skissande för hand, digitalt och gjorde 

mockups. Mina koncept utvärderades ut efter vilka behov och 

problem koncepten uppnådde, i intervjuer med målgruppen, 

utifrån statistik och i samråd med Ellos designteam. Efter 

ytterligare intervjuer och tester hos målgruppen skapade jag 

mitt slutkoncept. 
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3  Research  

3.1 Ellos Home 
Redan innan arbetet började hade jag bra koll på vad Ellos 

Home hade i sitt sortiment och hur de profilerade sig då jag 

tidigare varit en aktiv kund.  

Ellos bygger sitt sortiment efter fyra säsonger; vår, sommar, höst 

och vinter. De tar hänsyn till varje säsongs speciella 

förutsättningar och tar in trender och influenser från omvärlden 

och gör analyser. Varje säsong ser de till att täcka målgruppens 

behov och valda stilar genom nyheter varje vecka. 

3.1.1 Hållbarhet 
Ellos i helhet fokuserar på att utöka användningen av hållbara, 

återvunna och återanvända material. Designchefen Ulrika Sjövall 

beskriver att Ellos arbetar för att förbättra arbetsförhållanden 

hos deras leverantörer och för att hela produktkedjan ska 

minimera negativ påverkan på miljön. De är i uppfasen med att 

göra det lättare för kunden att handla mer hållbart genom att 

skapa miljöstämpeln ” A better choice”. Produkter med denna 

stämpel ska vara tillverkade med hänsyn till miljön genom mer 

miljövänliga val av material, produktionsprocesser med lägre 

resursförbrukning eller återanvända produkter från Vintage 

Collection som säljs på Ellos.se. 

Ellos tillverkar de flesta av sina möbler i fabriker i Kina där de har 

nära samarbete med leverantörer och tillverkare för att följa 

produkten från idé till slutresultat. Efter överlämning av design 

tar det cirka tre-fyra veckor innan ett prov kommer till 

huvudkontoret i Borås. Efter provet kommit görs eventuella 

justeringar innan det beställs ex antal till nästa säsongs 

sortiment som fraktas till Sverige med fartyg, en process som tar 

cirka fem månader.  

Om man skulle ha en produktion i Sverige skulle leveranstider 

kortas samtidigt som man skulle få större kontroll över kvaliteten 

på slutprodukten. Produktion i Sverige skulle kunna ökat kvalitén 

och de hållbara och etiska dimensionerna på produkten då vi 

idag är mer medvetna och vill göra hållbara val genom att köpa 

svensktillverkade möbler av god kvalitet. 

En certifiering eller arbetsvillkor i länder som Kina skiljer sig även 

de emot dem lagstiftningar vi har i Sverige. Genom att ha sin 

produktion i Kina krävs det bra underleverantörer med nära 

kontakt och flertalet av dessa har jag kommit i kontakt och träffat 

under min tid hos Ellos Home och de har varit väldigt 

tillmötesgående. Kineserna har dock goda arbetsförhållanden 

och levererar bra kvalitéer sett till det relativt låga priset det 

fortfarande blir genom att ha sin produktion i Kina.  
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3.2 Trender 
Under min tid hos Ellos har jag medverkat på kreativa möten där 

designteamet på hemavdelningen tillsammans har satt färger, 

mönster och fenomen som man har identifierat på mässor, 

inspirationsresor och utifrån de trendrapporter man 

prenumererar på. 

Trenderna påverkar val av teman, färger, mönster och kvaliteter 

för hela vårt sortiment. De väljer kommersiella teman som ligger 

i tiden och anpassar dem till Ellos stilar. Utifrån dessa stilar 

bygger de sitt sortiment. Löpande ser de över vilka kvaliteter 

som användes inom olika varugrupper och utvecklar nya efter 

behov. Varje säsong har en vald färgkarta som består av 

basfärger och modefärger se figur 1. Basfärgerna lever över året 

och modefärgerna förnyas utifrån aktuell säsong. 

Eftersom man har en process och produktion att förhålla sig till 

arbetar man våren 2018 med kollektioner som ska säljas 2019. 

Min möbel är utvecklad och anpassad för att säljas våren 2019.  

Att arbeta med trender kan vara dåligt i hållbarhetssynpunkt då 

trender går i vågor och det kan bidra till mer konsumtion. Åt 

andra sidan så kommer vi alltid influeras av omvärlden men 

genom att ha ett holistiskt tänk i sin konsumtion kan man 

komplettera sina bas med mindre trendsatta produkter som 

kuddar eller gardiner som inte påverkar miljön i lika stor grad 

som om vi skulle köpa ett nytt hem varje årstid.  

 

  

Figur 1. Pantonefärger
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3.3 Compact Living 
Det finns ingen unik definition på vad compact living möbler är 

utan det handlar om produkter som riktar in sig till användare 

som bor på liten yta. Det kan vara produkter som låter 

användaren nyttja boytan på ett optimalt sätt, som exempel 

vägghängda hyllor, ställbara sittpallar eller förvaringslösningar.  

Möbler med en extra funktion som skapar mervärde kan se 

väldigt olika ut och har flera funktioner som underlättar compact 

living. 

Compact living är ett begrepp som används inom 

inredningsbranschen där det handlar om att optimera boyta 

med kvadratsmart inredning, det syftar till att effektivisera 

boendet utan att hemmets trevnad blir lidande. Former, färger 

och ljus är aspekter som också bör tas i beaktning då man talar 

om compact living. Det är svårt att definiera vad som klassas 

som compact living då det skiljer sig från person till person vad 

man upplever som litet eller komplicerat. Bostadens storlek har 

egentligen ingen betydelse, dock så är det i de flesta fallen små 

kompakta boytor man menar när man talar om compact living. 

Personligen anser jag att en compact living möbel är en möbel 

som ger användaren ett mervärde genom interaktion med 

objektet.  I figur 2 ses ett collage över möbler som kategoriseras 

under compact living. 

 

Figur 2. Vanligt förekommande möbler inom Compact Living
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3.4 Enkät 
En enkät formulerades i Google forms och skickades ut på 

sociala medier, en plattform som ger bred och snabb respons. 

Mitt syfte med enkäten var att definiera problem och behov hos 

dem som bodde på liten yta. 

Rubriken på enkäten var ”Bor du eller har du bott på liten yta” 

för att inkludera flera då många någon gång i livet har bott litet 

och därför kunde svara på enkäten utifrån tidigare erfarenheter. 

15 frågor ställdes och ca 110 deltog i enkätundersökningen, det 

var blandat med kryssfrågor, öppna svarsfrågor och 

rankningsfrågor.  I figur 3,4 och 5 ses tre utvalda enkätsvar. En 

sammanställning av alla enkätfrågor och svar finns att läsa i 

bilaga A. 

 

 

 

 

Figur 3. Data över enkätsvar

Figur 4. Data över enkätsvar

Figur 5. Data över enkätsvar
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Identifierande problem: 

Förvaring, umgängesyta, hålla i ordning, ha gäster, inga tydliga 
avgränsningar mellan rum (problem hos dem som bodde i en etta) 
arbetsyta, trångt.  

Förvaringen sågs som det största problemet, och utan bra förvaring är 
det svårt att hålla rent och i ordning. Majoriteten ansåg att det var ett 
problem att bjuda hem gäster, något som man egentligen gärna ville 
göra, det var trångt, blev stökigt och man kunde inte erbjuda gäster 
varken sittplats eller övernattningsmöjlighet. Skulle man arbeta gjorde 
man det vid köksbordet vilket resulterade i att man åt mat i soffan eller 
sängen för att man skulle slippa plocka undan arbetet. 

Identifierande behov:  

Kunna erbjuda extra sittplatser och sovplatser, kunna spara pågående 
arbete, umgänge runt soffan, ha rena ytor, laga större måltider 
tillsammans, avgränsa ytor, skapa rum i rummen. 

Det var tydligt att man önskade att man kunde erbjuda sina gäster en 
sittplats vare sig man skulle ha spelkväll, se på tv eller bjuda på 
middag. Man önskade att man hade mer arbetsyta i köket för att 
kunna laga middag tillsammans och att man hade möjlighet att 
förändra hemmet d.v.s möblera om. De som bodde i en etta hade 
även behov av avskildhet och man såg ett behov av att skapa ”rum i 
rummen”

- ”Arbeta vid ett skrivbord istället för köksbord 
eller vardagsrumsbord” 

- ”Kvällar med vänner och sällskapsspel samt 
middag. Finns inte sittplatser så det räcker.” 

- ”Bjuda hem fler vänner åt gången på middag 
då vi inte har plats för ett stort köksbord” 

- ”Saknar utrymme för skrivbord så är svårt att 
sitta hemma och jobba/pyssla” 

- ”Titta på tv i soffan (har ej plats för soffa).” 

- ”Att behöva prioritera bort möbler och finna 
dubbla användningsområden för de möbler 

man har”
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3.5 Intervjuer  
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjordes i syfte att se om 

man kunde identifiera ett gemensamt problem hos dem som 

bodde litet och hos dom som bodde stort. Detta i syfte att se 

hur det fanns ett samband av vad det är människan har för 

behov i sina hem och därmed nå en bred målgrupp. Frågorna 

var inte helt strukturerade och enligt Blomkvist och Hallin (2017) 

är det en effektiv metod om man vill ha öppna svar där man som 

intervjuare får känna av stämningen och forma frågorna efter 

intervjuns gång. Varför jag valde att hålla intervjufrågorna 

semiplanerade och inte färdigskrivna frågor var för att jag 

personligen känner mig mer trygg i ett sammanhang då jag inte 

känner mig låst eller måste följa en strukturerad agenda, vilket i 

sin tur leder till att det blir en mer avslappnad stämning, något 

som gynnar både mig och de jag intervjuar (Blomkvist, Hallin, 

2017). 

Intervjuerna var både telefonbaserade och fysiska och varade 

ungefär 10 minuter.  

Fyra intervjuer gjordes med personer som bodde på en yta som 

var mindre än 40kvm och själva upplevde att de bodde litet och 

fyra intervjuer gjordes med personer som bodde på mer än 

80kvm och själva inte upplevde dem bodde litet 

Det som kom fram under intervjuerna var att förvaring var ett 

gemensamt problem vare sig man bodde stort eller litet. Detta 

grundade sig i mina intervjusvar att har man plats så sparar man 

mer saker än vad man behöver jämfört med om man bor litet då 

man ofta får förhålla sig till den ytan man har. Det visade sig 

också att det kan grunda sig i att man bor fler personer på stor 

yta vilket leder till att man kan ha dubbel uppsättning att 

förvara. Detta fanns dock undantag på då en intervjudeltagare 

bodde ensam på 80kvm och en intervjudeltagare bodde sambo 

på 37kvm. 

Ett annat gemensamt problem var brist på sittplatser åt ett 

större sällskap. Utifrån intervjusvaren framkom det att man i 

regel möblerar sitt hem efter dem som bor där. Skillnaden 

mellan dem som bodde stort jämför med dem som bodde litet 

var att när man bodde på större yta hade man 

förvaringsutrymme i exempelvis klädkammare för extra stolar 

eller extra sängar, något som dem som bodde på liten yta inte 

hade. 

Summering: 

Förvaring och extra sittplatser var ett gemensamt problem hos 
de som bodde på liten vs stor yta. 
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3.6 Marknadsanalys 
Under arbetets gång har jag vid flera tillfällen gjort 

marknadsanalyser för att få en överblick av vad som finns på 

marknaden idag och för att finna inspiration. Wikberg Nilsson, 

Ericson och Törlind (2015) menar också att en marknadsanalys 

kan leda till utvecklingsmöjligheter, en aspekt som är bra i syftet 

med produktutveckling då det som känt är onödigt att uppfinna 

hjulet igen. Jag är dock kritisk till Wikberg Nilsson, Ericson och 

Törlind (2015) sätt att beskriva en marknadsanalys då de enbart 

tar upp utveckling av verksamhet och inte nämner något om en 

marknadsanalys på ett bredare plan. Jag valde då att använda 

mig av Österlins (2015) sätt att se på en marknadsanalys där han 

beskriver hur man på en mer detaljrik nivå tar upp fokus kring 

lämpliga tillverkningsmöjligheter, material och praktiska 

funktioner. Österlin (2015) beskriver att det är med hjälp av detta 

som man kan få grepp om vad det finns för problemställningar 

och förutsättningar.  

 

3.6.1 Ellos 
 Jag startade med att kartlägga Ellos Homes möbelsortiment på 

en detaljrik nivå. Det jag ville få ut av min kartläggning var vilka 

material som var vanligt förekommande i deras möbler, hur 

materialen kombinerades,  vilka prisklasser som fanns och om 

möblerna levererades monterade eller omonterade. Det gjorde 

jag för att få en övergripande bild av vad jag hade att förhålla 

mig till i mitt arbete men även för att kunna hitta ett behov i 

deras sortiment. Jag ville hitta en infallsvinkel som kunde ge min 

möbel ett extra värde och något som stack ut i Ellos homes 

sortimentet då det inte finns några möbler med ett tydligt fokus 

på funktion eller mervärde i dagsläget.  

Ellos Home har inget specifikt formspråk utan erbjuder ett brett 

sortiment både med externa och interna varumärken. 

Frågor jag sökte svar på under analysen av 
företagets nuvarande distribution: 

Vad finns det för utbud på möbler med en extra 
funktion på ellos.se? 

Vilka material är vanligt förekommande i deras 
möbler? 
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De material som var vanligt förekommande i Ellos möbler 

var MDF som var fanerad eller lackerad i kulörer, metall, 

framförallt i stol och bordsben, gummiträ, mangoträ, ek 

och björk. Eftersom Ellos är ett e-handelsbolag fraktas alla 

möbler och därför var de flesta ommonterade, framförallt 

ommonterade ben. 

Det var tydligt att det inte fanns något fokus på compact 

living möbler eller möbler med en extra funktion. På 

ellos.se säljs det enkla möbler där man vid första anblick 

ser vad och hur de fungerar. Figur 6 visar de möbler som 

jag klassar som de mest funktionella i deras nuvarande 

sortiment. En skärmvägg som kan användas för 

avskärmning eller rumslighet, smart skåpförvaring för 

trånga hallar, setbord som kan spara yta, klaffbord för 

större bordsyta, byrå och ett skrivbord med uppfällbart 

lock.  

Jag såg en avsaknad av funktionella möbler med större 

användarvänlighet i Ellos sortiment. 

Figur 6. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från Ellos sortiment.

12

http://ellos.se


Hur ser ett hem som andas nutid ut idag? Idag influeras vi av 

tidningar, återförsäljare och sociala medier och till viss del finns 

det en röd tråd i hur ett ”trendigt” hem ser ut. Åt andra sidan 

upplever jag att vi idag är mer personliga i vårar sätt att utrycka 

våra hem än vad vi var förr. I figur 7 ses ett kollage över tre 

stylade foton från Ellos Home. Det är varma ombonade bilder 

där fokus ligger i kvalitet. Goda materialval ligger till grunden i 

dagens trivsamma hem och att blanda dessa material av god 

kvaltet är något som idag klassas som ”trendigt”. Massiva 

träslag, sten som t.e.x marmor och textiler som linne är tre 

material som ligger högt på trendlistan.  Att detta är en trend 

ser jag inte som något negativt då vi idag investerar i våra 

produkter hellre än att köpa budjet vilket leder till längre 

livslängd på våra produkter. Detta skiljer sig såklart åt med jag 

anser att Ellos Home håller god kvalitet på sina produkter och är 

en stor inspirationskälla för inredningsintresserade. 

Ellos skapar en känsla som de förmedlar till sina kunder via 

hemsida och sociala kanaler. Genom att styla sina foton skapar 

man en känsla av att varan är unik som man inte kan få i en butik 

där massor av varor är uppradade samtidigt som kunden får 

inspiration. 

 
Figur 7. Utvalda bilder från Ellos Homes sortiment.
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3.5.2 Konkurrenter  
Därefter gjordes en marknadsanalys över vad andra svenska 

konkurrerande butiker och e-handelsföretag erbjöd i kategorin 

compact living. Jag tittade framförallt på företagen IKEA, MIO, 

Furniturebox och Trademax se figur 7,8,9 och 10. 

En gemensam nämnare var olika varianter av bäddsoffor eller 

loftsängar där Trademax hade en variant som stack ut och var 

typisk för compact living med inbyggd trappa med 

förvaringslådor under.  

 

 

 

Frågor jag sökte svar på i analysen: 

Vad erbjuder andra företag för möbler inom 

kategorin compact living?

Figur 8. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från IKEAs sortiment.

Figur 9. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från Trademax sortiment.
14



 

Andra möbler som hittades var inte typiska för compact living 

men erbjöd en extra funktion. Liknande möbler som fanns även i 

Ellos sortiment var setbord, skrivbord, klaffbord, och andra 

vanligt förekommande förvaringsvarianter som byrå och skåp. 

Sängar med förvaring och bäddsoffor var dock något som 

konkurrenter erbjuder där jag upplever att IKEA är ledande med 

olika typer av modulsystem och kombinationsmöjligheter.  

De material som var vanligt förekommande i marknadsanalysen 

var likvärdiga dem som Ellos använde sig av, lackerad MDF, 

faner, gummiträ, plywood, metall. 

 

Summering:

En gemensam nämnare var olika varianter av bäddsoffor eller 

loftsängar där Trademax hade en variant som stack ut och var typisk 

för compact living med inbyggd trappa med förvaringslådor under. I 

övrigt var det olika typer av setbord, klaffbord, skrivbord som erbjöds 

som även fanns i Ellos sortiment.

Figur 10. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från Furniturebox sortiment.

Figur 11. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från MIOs sortiment. 15



4. Syntesfas 

4.1 Koncept 
Utifrån de problem och behov som kartlagts började 

idégenereringsfasen där jag hade breifen från uppdragsgivaren 

Ellos att förhålla mig till, det vill säga en lättplacerad möbel samt 

de behov jag hade kartlagt i analysfasen. Jag skissade på flera 

olika koncept där jag fokuserade på funktion, material  och 

mervärde. Jag hade som mål att skapa en möbel som skulle 

fungera i sin egna utgångsform men som hade funktioner som 

man själv ville använda och som man kunde använda för att 

förändra sitt hem med, inte en möbel man köper för att bara 

nyttja vid vissa tillfällen. En möbel som skulle fungera i olika 

konstellationer och passa in i flera olika typer av hem. 

Jag landade i 4 olika koncept se figur 11,12,13,14. 

 

Figur 12. Koncept bäddsoffa

Figur 13. Koncept 2 Moderniserad sekretär 
med inbyggs skrivbordsskiva

Figur 14 Koncept 3, Skärmvägg

Figur 15. Koncept 4, Settbord16



4.2 Konceptval 
Efter ytterligare utveckling av koncepten återgick jag till 

intervjudeltagarna som bodde på mindre än 40 kvm för 

ytterligare intervjuer och diskussion kring de utformade 

koncepten. Jag började samtalen med att visa de olika bilderna 

på koncepten och berätta dess uppbyggnad. Efter det föll sig 

en naturlig dialog om konceptens för och nackdelar och 

sannolikheten att intervjudeltagarna skulle kunna tänka sig att 

köpa /använda möbeln. 

Det mest positiva som helhet var att det var fyra koncept som 

uppskattades av samtliga deltagare men där ett koncept visade 

sig erbjuda lösningar som deltagarna i dag såg skulle lösa ett 

problem som fanns. 

Därefter utvärderades koncepten utefter vilka behov som 

uppfylldes och i samråd med Ellos designteam. Vi diskuterade 

produktionsmöjligheter och hur koncepten skulle kunna passa in 

och bredda Ellos sortiment.  

Jag fick även berättat för mig att marknadsavdelningens statistik 

visar på att ordet ”bäddsoffa” var det mest sökta ordet på Ellos 

hemsida. Ellos har i dagsläget ingen bäddsoffa i sortimentet och 

tillsammans med de behov som uppfylldes, användarnas 

respons och designteamets input valde jag att jobba vidare med 

konceptet bäddsoffa.  

 

Optimerar yta 

Erbjuder sittplats 

Erbjuder sovplats 

Avgränsar ytor 

Kompletterar Ellos sortiment 

Lättplacerad  

Figur 16. Användare utvärderar koncepten i en intervju

Figur 17. Checklista över behov som konceptet uppfyller
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4.3 Vidareutveckling koncept 

4.3.1 Skisser och utveckling av koncept. 
Ellos har inget eget specifikt formspråk utan har ett sortiment 

där man säljer både interna och externa varumärken vilket 

innebar att jag inte hade någon formatanalys att förhålla mig till 

utan infallsvinkeln var väldigt bred. Om möbeln skulle kunna 

klassas och användas som en extra sovplats behövde den 

uppfylla en viss längd vilket gjorde att fåtöljen skulle bli relativt 

stor och ta upp mycket plats. Jag gjorde tester och observation 

hos användare i ett hem på 38kvm där jag byggde mockups och 

byggde upp fåtöljens tänkta storlek för att få en uppfattning om 

hur det skulle fungera. Om fåtöljen skulle kunna erbjuda en 

sovplats i utdraget läge behövde längden nå ca 190-200cm 

vilket innebar att fåtöljens bredd skulle behöva vara 100 cm. Jag 

observerade att 100cm var stort och jag strävade efter att 

optimera möbels storlek ännu mer.  

 

Figur 18. Skisser vidareutveckling koncept bäddsoffa
18



4.3.2 Ryggstöd 
På grund av fåtöljens storlek ville jag skapa en rymd och 

flexibilitet och landade då i att ha två stöd, dels för att den då 

går att placera på flera olika sätt men också för att man skulle 

kunna använda fåtöljens utdragna del som en soffa och därmed 

kunna erbjuda extra sittplatser, till exempel vid besök av gäster 

vilket inte går om möbeln skulle ha tre stöd som en fåtölj. Jag 

skissade på öppna och stängda stöd med rundade ryggar och 

olika sorters ben. Funktionens utformning är en stor aspekt 

varför fåtöljen har fått sina raka ytor. Jag arbetade med lutade 

ryggstöd för extra komfort men då fåtöljen ska gå att dra ut  

till en viss storlek innebar det att den snedställa ryggen skulle 

generera i att fåtöljens skulle bli allt för stor och ta upp onödig 

yta och därmed bli mer svårplacerad speciellt på små boytor.  

Fåtöljen har raka kanter för att den ska ta upp så lite yta som 

möjligt och för att den ska kunna placeras tätt intill i hörn. Väljer 

man att placera fåtöljen mitt i ett rum bidrar även de raka 

kanterna till ett markant avslut eller avskärmning, något som är 

bra om man vill skapa rum i rummen.  

Raka kanter blir också billigare att tillverka i produktion och 

därmed ett billigare slutpris till kunden, detta är ett formbeslut 

jag tagit för att kunna välja ett mer hållbarare material som kan 

leva en längre tid samtidigt som möbel ska kunna säljas till 

rimligt pris på ellos.se 

 

Figur 19. Mockups hos användaren för att testa storlek.

Figur 20. Mockups hos användaren för att testa storlek.
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4.3.3 Ben 
Eftersom fåtöljen ska dras ut innebar det att det skulle bli sex 

ben på fåtöljen och jag bestämde då att jag ville göra så kallade 

dubbelben. i hopfällt läge ska det se ut som fyra ben medan i 

utdraget läge sex vilket inbar att benen var tvungna att ha en rak 

form och kunde inte vara konformade för att kunna smälta 

samman. 

4.3.4 Utdragsfunktionen 

Utdragsfunktionen bygger på en gammal välkänd teknik där 

reglarna/ribborna går parallellt med varandra. Ena delen sitter 

fast i fåtöljens stomme medan utdragsdelen kan dras till 

reglarna möter varandra och det blir stopp, se figur 21. Denna 

funktion kräver ingen större konstruktion som man ofta ser på 

traditionella bäddmöbler som exempel hjul, gångjärn eller 

fjädringar. Jag valde att arbeta med denna teknik då den är 

relativt kostnadseffektiv, god produktsemantik det vill säga lätt 

för användaren att förstå, klassisk och för att funktionen blir som 

en detalj i sig som enligt mig höjer känslan på fåtöljen.  

 

 

Figur 21. Laserskuren prototyp på utdragsfunktionen.20



4.3.5 Sidobord 
I ett compact living perspektiv vill man effektivisera de flesta ytor 

som går och jag skissade på olika varianter av ett sidobord för 

att kunna erbjuda en avlastningsyta. I figur 22 och 23 ses olika 

varianter på sidobord som arbetades med. Integrerade 

bordsskivor med plan yta som kommer fram när man bara drar 

ut fåtöljen lite, en bordskiva under fåtöljen som man drar fram 

likt en skärbräda eller stående ribbor placerade så tight att man 

skulle kunna placera t.ex en kaffekopp på. Tighta stående ribbor 

skulle dock kräva mer material vilket skulle göra fåtöljen dyrare 

men också tyngre och de andra alternativen skulle inte bidra till 

optimering av fåtöljens storlek. 

Jag fortsatte att vidareutveckla idén med ett sidobord och 

landade tillslut i ett klaffbord på sidan. Klaffbordet hängs utanpå 

vilket gör att den i uppfällt läge sticker utanför. Klaffbordet går 

från fåtöljens kant ner till golvet, cirka 30cm och hålls upp av två 

stöd på undersidan. När jag byggde mockups kom jag till 

insikten att bordet skulle kunna användas som en förläggning av 

sovytan vilket gjorde att den totala bredden på fåtöljen inte 

behövde vara så bred som 100cm om man ville nå en 

acceptabel sovlängd, utan fåtöljens mått kunde sänkas till 85cm. 

Om det då är någon lång som ska sova kan man bädda på 

klaffbordet och fåtöljen får då en totallängd på 195cm.  

Bordet kan användas som avlastningsyta för exempelvis en kopp 

kaffe, en dekorativ plats för stilleben eller plats för en läslampa.  

. 

Figur 23. Mockups sidobord

Figur 22. Skisser sidobord
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4.3.6 Ergonomi 
Fokus på ergonomi ligger i valet av sittlägen i fåtöljen. Idag är vi 

väl medvetna om att rörelse är bra för vår kropp och hälsa och vi 

har ett stort behov av att använda vår flexibilitet. Människan mår 

bäst när hen får möjligheten att ändra ställning på sin position. 

Exempelvis från sittande till stående men även möjligheten att 

ha olika sorters sittpositioner (Karl H.E Kroemer, 2008). 

Stort fokus kring ergonomi har också legat i tjocklek av madrass 

då fåtöljens ryggstöd i sig inte erbjuder någon större ergonomi 

på grund av dess raka vinkel. Eftersom bäddfåtöljens madrass är 

dubbelvikt och vecklas ut behövde madrassen i utvecklat läge 

vara tillräcklig tjock för att kunna vara skön när man skulle sitta 

och sova på den. 

Jag har testat olika tjocklekar på madrasser på hårt underlag för 

att undersöka vad som kändes bäst i de olika sittställningarna 

som bäddfåtöljen kan erbjuda, det vill säga sittläge, 

schäslongläge samt liggläge.  

Materialet på kuddarna är en viktig aspekt till god ergonomi och 

har kommit fram till att en madrass av skum med polyesterfibrer 

runt ger det bästa resultatet sett till komfort, vad som passar 

bäst enligt mig rent estetiskt och sett till produktionen. 

Exempelvis skulle ett dunlager kunna användas men sett till 

Ellos produktion så används inte dunfjärdar eftersom det finns 

olika standarder på hur dun ska handskas och spåras. Polyester 

är ett bra alternativ till dun 

 

 

 

Figur 24. Illustration vikbar sittdyna

Figur 25. Sitt & ryggkuddens material

Polyesterfibrer

Skum
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5. Resultat 

I kommande sidor visas resultatet på bäddfåtöljen i 

CAD bilder, bilder på prototypen samt ritningar. 

 

 

 

Figur 26. CAD modell över fåtöljen i utdraget läge och bordet uppfällt.

Figur 27. CAD modell över fåtöljens utdragsfunktion
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Figur 28. Prototyp färdigt resultat, I hopfälld

Figur 29. Prototyp färdigt resultat. utdragen
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Figur 33. Bild på färdig resultat. Baksida

Figur 30. Bild på färdig resultat. Stomme hopfälld Figur 31. Bild på färdig resultat. Stomme utdragen

Figur 32. Blid på färdig resultat, Detaljer klaffar
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Figur 34. Bilder över färdig resultat, Bäddsoffan bäddad
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5.2 Mått 

 

 

530 mm

220 mm

800 mm

850 mm800mm300 mm

Fåtöljen trästomme har en höjd på 750mm med en 
sitthöjd  som räknas som standard på 450 mm och 
en standard rygghöjd på 40cm.  
Benen är 300mm höga. 

Ryggkuddarna är 710x450x140mm och sticker upp 
90mm över träkanten i hopfällt läge och sjunker ner 
70mm när fåtöljen är i utfällt läge då sittkudden 
vecklas ut och blir 70mm tunnare. I utfällt läge 
sticker ryggkuddarna upp ca 20mm över kanten.  

Bäddfåtöljen har en dekorativ kant nedtill som är 
80mm. 

Figur 35. CAD bilder mått.
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Figur 36. Ritningar fåtölj.28



5.3 Materialval  
Det har varit en viktig aspekt i mitt arbete att fåtöljen ska kunna 

verka under längre tid, och därför ha en design som är 

kommersiell gångbar med ett mer minimalistiskt uttryck som går 

att kombinera med olika stilar. Fåtöljen är i fanerad ek se figur 

37 medan benen och ribborna är i solid ek. Det har varit en 

viktig aspekt att fåtöljen ska vara gjord i bra material för att den 

ska vara slitstarkare. Eken är vit såpad, en ytstruktur som är lätt 

att anpassa och matcha i olika miljöer.  

I början var tanken att allt trä skulle vara FSC märkt vilket skulle 

innebär att trät var miljöcertifierat. Trät skulle då vara i solid ek 

vilket skulle fördubbla priset på fåtöljen. FSC står för Forest 

Stewardship Council och är en internationell organisation som 

arbetar för ett socialt ansvarstagande, miljöanpassat och 

ekonomiskt livskraftigt bruk av hela världens skogar (FSC.se, 

2018). Det hade varit en positiv aspekt om materialet var FSC 

märkt men det känns bättre att välja ett material som kräver lika 

mycket naturresurser som det skulle göra om fåtöljen hade varit 

i massiv ek. Fanerad ek håller dock mindre än massivt ek och är 

inte lika nedslipningsbart men är ändå bättre än många andra 

materialval som exempel lackerad spånskiva som fåtöljen också 

skulle kunna varit gjord i. 

Textilen är i sammet gjort av 100 % polyester vilket är 100 % 

återvinningsbart ( sopor.nu).  

Figur 37. Materialprover trä & sammet
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5.4 Sitt & Ryggkuddar 
Fåtöljens sittkudde är tvådelad försluten med en dragkedja för 

att enkelt kunna öppna upp och veckla ut madrassen vid 

utdraget läge av fåtöljen.  Tanken är att man kan ha den åt ett 

håll när man ska sova och det andra hållet när man har den som 

schäslong eftersom den åt ena hållet blir slät som en madrass på 

grund av skarven och på andra sidan kommer det visuellt se ut 

som två separata kuddar.  

Kuddarna är i storlek 800x850mm och har ytterklädsel i sammet 

som är gjort av 100% polyester, och färgen är i pantone 17-1516 

”Burlwood” inspirerad ifrån SS19 färgkarta. Jag valde 

sammetstyg för att ge fåtöljen ett mjukare uttryck och en 

kontrast till de annars kantiga och hårda uttrycket fåtöljens 

stomme ger. Vid försäljning av fåtöljen skulle man dock kunna 

erbjuda olika tvättar och tyger, flera färger på sammetstyg och 

en kvalitet i exempel tvättad grå canvas eller i linnetyg.  

Ryggkuddarna är 710x400x140mm och 800x400x140mm och 

har samma ytterklädsel som sittkudden men har en mjukare 

polyesterfyllning för bra komfort. En tanke var att använda 

ryggkuddarna som förvaring åt täcke och sovkuddar men ansåg 

att kvaliteten på fåtöljen som helhet skulle sjunka då man inte 

kunde garantera kuddens komfort vilken är en viktig aspekt när 

fåtöljens rygg inte är beklädd i tyg utan är i rak modell i trä. 

Något som då kräver att ryggkudde är relativt tjock och av god 

kvalitet. Skulle täcket behöva tvättas eller liknande skulle även 

fåtöljen sakna ryggkudde under en period, annars tycker jag att 

det var en aspekt som var intressant att undersöka och som 

skulle förgylla compact living aspekten. 

Under fåtöljen sitter det en extramadrass fast med kardborre 

som är till för att använda om man vill förlänga sovyta och 

bädda på bordet. Extramadrassen har en storlek 

på 300*800*70mm, se figur 38. 

Figur 38. CAD modell, kuddar
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5.5 Förpackning 
Bäddfåtöljen kommer att levereras så kallad knock down, det vill 

säga att den levereras i platt paket och monteras av kund.  

Bäddfåtöljen kommer levereras i två kartonger där kartong 1 är 

940x640x150 mm och kartong 2, 860x810x370 mm.  

Att kartongen är platt bidrar till lättare hantering vid frakt för 

samtliga inblandade aktörer som fabrikspersonal, lagerarbetare, 

transportörer och för kunden.  

Platta paket bidrar också till att man kan frakta större volymer av 

bäddfåtöljen eller samfrakta med andra varor vilket är bra i 

miljösynpunkt då det bidrar till mindre utsläpp och mindre 

kostnader för företaget. Framförallt är den en bra aspekt då 

Ellos säljer alla sina möbler via nätet. 

5.6 Pris 
Bäddfåtöljen kommer få ett slutpris till kund på 4999kr. Ett pris 

som jag tycker stämmer bra med min intention. Mitt största 

fokus har varit att göra en möbel av god kvalitet och där 

funktion har varit en viktig del. Om jag ville pressa priset ännu 

mera kunde jag till exempel valt ett annat material på både 

stomme och på kuddar. Jag tycker att slutpriset är rimligt och 

det sticker inte ut, varken för högt eller lågt om man jämför med 

Ellos Homes nuvarande sortiment.  

Figur 39. Förpackningsinformation från leverantör
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5.7 Fåtöljens livscykelanalys

Figur 40. Illustration fåtöljens livscykel

Fåtöljen fraktas från Kina 
till  Sverige med fartyg 
och därefter vidare till 

lagret i Borås med 
lastbil.

Fåtöljen återanvänds igen eller 
monteras ner för att källsorteras. 
Trät flisas ner blir pappersmassa. 
Textilen kan återvinnas till 100% 

medan madrassen förbränns 
(Sopor.nu 2016).

 Fåtöljen sänds ut efter 
kundens beställning med 

lastbil till vald 
utlämningsadress

 Användaren monterar sin vara 
och brukar den förhoppningvis 

i många år

Fåtöljen tillverkas i 
fabriken Blue Village i 
staden Qingdao, Kina.

Ek köpt in av leverantören & 
skickas till fabrik.

På huvudkontoret i Borås 
finns Ellos huvudlager, där 

sker all distribution
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6.  Ändringar & vidareutveckling 

Vid eventuell vidareutveckling av fåtöljen vill jag undersöka 

möjligheten att kunna byta sida på ena ryggstödet, något som 

skulle leda till att man kan anpassa fåtöljen ännu mer efter sitt 

hem vilket gör fåtöljen ännu mer lättplacerad. Jag har redan 

varit inne på spåret och anser inte att det skulle vara en större 

kostnad eller svårare i produktion, det enda problemet jag kan 

se i dagsläget är att det skulle bli skruvhål som skulle synas på 

den sidan där stödet inte är placerat, något som dock skulle 

kunna lösas genom att man får flytta över reglar och dylikt, vilket 

skulle innebära att man fick skruva ner fåtöljen helt för att 

reglera detta.  

I min första formgivning hade jag valt att ha ett hörn på fåtöljen 

som var skarvat i 45° för att jag anser att det är ett 

tillverkningssätt som blir en detalj och därmed höjer känslan och 

kvaliteten till möbeln. Efter kontakt med leverantören blev detta 

ändrat och ena ryggstödet kommer ligga vinkelrätt mot det 

andra och det kommer då synas stora skruvhål på baksidan. 

Det som har gjort detta är att fåtöljen ska kunna paketeras som 

ett platt paket, något som är väldigt bra i lagerhantering men 

också transportmässigt från fabrik och från Ellos lager ut till 

postcentralen och för Ellos kund att transportera hem varan från 

utlämningsstället.  

Från fabrik och ansvarig från Ellos var förslaget att ha skruvar på 

baksidan som täcks med täckbrickor i trä, något som inte är så 

estetiskt snyggt.  

Vid vidareutveckling av fåtöljen vill jag se över möjligheten att 

ha en täckbricka i mässing eller bara använda en finare 

möbelskruv där täckbrickan eller skruvhuvudet blir en detalj. 

Fåtöljens hopfällda längd behöver ökas 5-10cm för att den i 

utdraget läge ska bli längre och därmed erbjuda långa personer 

en sovplats. Då fåtöljens totallängd i utdraget läge inte blev lika 

lång som mina beräkningar löper sittkudden över bordet och 

lämnar enbart 14 centimeter bordsyta vilket medför att folk kan 

sätta sig långt ut på kanten och på bordet, något som bordet 

inte är konstruerad för. Antigen får bordet ett stödjeben 

alternativt att man ser över om konstruktionen på utdragsdelen 

kan förbättras. Då det endast blev 14 cm över på bordsytan 

kommer det inte behövas en extramadrass på den ytan då det 

blev en funktion som var onödig eftersom den inte erbjöd 

någon större skillnad på längden utan bara var en extrafunktion 

som tog plats då extrakudde skulle behövas förvaras. 
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Kuddarna är också en vidareutveckling och fabriken ska sända 

nya kuddar då dem inte blev enligt anvisningarna. Min tanke var 

att fåtöljen skulle ha kuddar med bra komfort som gav ett 

mjukare uttryck och en kontrast till fåtöljen stomme ( se kapitel 

5.4). I stället kom det hårda och kantiga sitt och ryggkuddar 

med enbart skum vilket gjorde fåtöljen ganska stum. 

Sittkuddens dragkedja löper inte hela vägen runt sittkudden 

vilken den måste göra för att man ska kunna vända på 

madrassen och inte vara beroende av vilken sida dragkedjan är 

på. Att kunna vända på madrassen gör att ena sidan inte blir 

mer nedsutten än den andra vilket medför att madrassen får en 

längre livstid. Det är också en viktig aspekt att sittkudden är lite 

rundad i kanterna då det nu ser ut som att det ligger två 

madrasser på varandra och ger en uttryck av budjet i stället för 

att det ger uttryck av en hel madrass när sittkudden är stängd 

med dragkedjan. 

Ryggkuddarna ska kunna gå att puffa till lite så att man kan ligga 

ner skönt när man använder fåtöljen som schäslong. 

7. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer jag redogöra mina tankar kring mitt 

examensarbete samt diskutera mina frågeställningar. 

Produktutveckling 

På Ellos Home sitter produktmanagers inköpare och designers 

som tar fram sortimentet. Mönster på t.e.x tapeter och textiler 

ritas av deras designers medan vissa produkter köps in av 

leverantörer där små justeringar gör för att passa in i 

sortimentet, tex byte av textilier och ben på en soffa. Vissa 

produkter framtas från grunden. Ellos Home jobbar med fyra 

årstider och anpassar detta sortiment efter valda guidelines man 

satt tillsammans. Kontakt med fabriken sker via leverantörer där 

fysiska möten och dialog på mail sker. Efter ritningar på 

produkter skickats till fabrik kommer prover 3-4 veckor efteråt, 

detta analyseras och eventuellt vidareutvecklas för att sedan 

beställas. Denna process tar ca 5 månader. 

Användarens behov 

Eftersom jag har bott många år på liten boyta var det lätt för 

mig att sätta mig in i problematiken och själv veta vilja behov 

som eftersöktes. Tack vare min insyn har jag snabbt fått en 

förståelse för mina intervju och enkätsvar. De behov jag kartlade 

var inte komplexa utan var lätta att arbeta vidare med. Mera 
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sittplatser, förvaringsmöjligheter, avgränsa rum, extra sovplatser 

och utrymme för arbete var några av de behoven som kartlades 

och arbetades med i min produktframtagning av bäddfåtöljen.  

Sittplatser, avgränsa rum och extra sovplatser är tre behov som 

min bäddfåtölj uppfyller. Efter jag har visat slutresultatet för 

användare har jag också fått respons att bäddfåtöljen tydligt 

löser dessa behov. 

Diskussion 

Jag är väldigt glad att jag tog kontakt med Ellos för att få till ett 

samarbete. Jag har medverkat på gemensamma möten, 

föredrag och hjälpt till med ritningar inför ett designsamarbete. 

Tiden på Ellos har varit väldigt lärorik och inspirerande för mig. 

Det blev en bra lösning att kombinera mitt examensarbete och 

ha allmän praktik. Först var min tanke att enbart ha praktik och 

driva mitt examensarbete på kvällstid, något som jag är glad att 

jag slapp då examensarbetet tar lång tid. 

Det har varit en styrka att ha ett företag och dess expertis som 

bollplank i min process och att det har funnits till viss del ramar 

att förhålla sig till. Eftersom min fåtölj tas fram i butik så var 

ritningarna tvungna gå iväg i mitten av april för att fåtöljen ska 

hinna komma i tid till Sverige vilket har gjort att jag fick 

påskynda processen. 

Det har inte funnits utrymme för att ha en större dialog med 

fabriken angående mina ritningar, något som egentligen är en 

viktig del i processen men vad jag har förstått så har mina 

ritningar uppskattats och varit väldigt tydliga vilket också 

resulterade i att fåtöljen kom relativt likt min intention. Det krävs 

tydliga dialoger mellan formgivaren och tillverkaren/ 

leverantören. Ellos leverantörer har varit väldigt tillmötesgående 

och de jobbar för att göra ett så bra resultat som möjligt. Jag 

ser dock en stor vinst i att träffa leverantören i verkligheten för 

att gå igenom tankarna och målet med slutresultatet. Varför 

vissa delar ser ut som dom gör och så vidare. Sitt och 

ryggkuddarna är ett exempel där dialogen måste brustit då det 

inte blev som angivit. 

De metoder jag har valt att använda mig av i min process har 

varit till största del effektiva, framförallt enkätfrågorna som 

sändes ut på sociala medier. Jag tycker det däremot är svårt att 

intervjua deltagare utan att frågorna ska bli för riktade och att 

svaren inte ska vara förutsägbara. Min egen utformade 

utvärderingsmetod där jag skrev ut alla behov som fanns på 

lappar, vilka rum som var mest komplicerade,vilken möbel som 

prioriterades högst och placerade ut på de uppfyllda koncepten 

var väldigt effektiv och till stor hjälp för mig då var det enkelt att 

se vilket koncept som uppfylldes och vilket som inte gjorde det. 

Det var lättare att använda än en utvärderingsmodell eller matris 
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där det enbart är text och siffror som är svår att utläsa. Denna 

utvärderingsmetod tog jag också med till användaren som även 

dessa uppskattade se figur 16. Jag kommer att använda mig av 

denna metoden i framtiden då den på ett tydligt och visuellt 

utvärderar koncepten tydligt. Till nästa gång kommer jag att 

göra ännu mera mockups och prototyper för att kunna få en 

ännu bättre känsla av slutresultatet. Bristen på utrymme  och 

tillgång till verkstad samt pendling med buss  3 timmar varje 

dag var en bidragande orsak till att jag inte byggde någon 

fullskalig modell i trä utan gjorde i kartong. Hade det byggts i 

trä kunde man testa komfort på ett annat sätt. 

Det har varit många beslut i processen som man har vägt för och 

nackdelar, behöver man ha en stängd rygg? Kan inte ryggen 

vara av spjälor så man sparar material och det är såklart en 

aspekt jag har arbetat med, men någonstans måste man ta ett 

aktivt val efter tyckte och smak och det är något som alltid 

kommer vara en diskussionsfråga mellan olika individer. Det är 

väl kanske det som är lyxen och charmen med att vara designer, 

i slutändan är det alltid någon personlig aspekt som väger in. 

Att kombinera examensarbetet och praktik med Ellos Home har 

bidragit till en väldigt spännande vår och jag är förvånad över 

hur öppna och tillmötesgående alla har varit mot mig. Jag har 

fått ta stort ansvar, framförallt i ett designsamarbete med en 

extern formgivare där jag har fått göra slutgiltiga ritningar och 

3D visualiseringar som sedan även dessa har skickats till fabrik.   

36



8. Referenser. 

Blomkvist, P. & Hallin, A. 2015. Metod för teknologer. Lund: 
Studentlitteratur 

Clarkson, J. & Eckert, C. (2005). Design process improvement: A 
review of current practice, London: Springer. 

Ellos (2018). Hemsida: www.ellos.se [2018-04-15] 

fcs.se (2018). Vad är ansvarsfullt skogsbruk? 

https://se.fsc.org/se-se/certifiering [2018-04-29] 

Johansson, Thomas. (2014). Så bor och lever Sverige.  

https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/

LE0001_2014K01_TI_02_A05TI1401.pdf [2018-04-23] 

Kroemer, Karl H.E. 2008. Fitting the Human - Introduction to 

Ergonomics. 6:e upplagan. United States: CRC Press. 

Österlin, K. (2011) Design i fokus för produktutveckling. Malmö: 

Libris AB 

Moström, Jerker. (2013). Världens städer växter allt snabbare. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-

vaxer-allt-snabbare/ [2018-05-01] 

Sjövall, I. & Gospic, K. (2016).  Neurodesign. Stockholm: 

Lagenskiöld 

Sopor.nu - Sveriges avfallsportal (2016) Textil  

http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/vad-haender-med-din-

sopa/textil/ (2018-05-01) 

Stena Recycling (2018). Återvinningsbar? 

http://atervinningsbar.se/tra/traavfall/ (2018-05-01) 

Wikberg Nilsson, Å. Ericson, Å. & Törlind, P. (2015). Design 

Process och Metod. Lund: Studentlitteratur AB 

Österlin, K. (2011). Design i fokus för produktutveckling. Malmö: 

Libris AB 

37

http://www.ellos.se
http://fcs.se
https://se.fsc.org/se-se/certifiering
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0001_2014K01_TI_02_A05TI1401.pdf
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer-allt-snabbare/
http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/vad-haender-med-din-sopa/textil/
http://atervinningsbar.se/tra/traavfall/


Figurförteckning: 

Figur 1: Pantonefärger. Foto: Annie Linder 
Figur 2. Vanligt förekommande möbler inom Compact   
 Living, Foto: pintrest.se. (hämtad 20180420) 
Figur 3: Enkätsvar. Källa: Eget material 
Figur 4: Enkätsvar. Källa: Eget material 
Figur 5: Enkätsvar. Källa: Eget material 
Figur 6 . Utvalda produkter inom kategorin Compact living från     
    Ellos sortiment. Foto:ellos.se , (hämtad 20180520) 
Figur 7. Utvalda bilder från Ellos sortiment. 
Figur 8. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från      
   IKEAs sortiment. Foto: ikea.se, (hämtad 20180520) 
Figur 9. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från  
   Tradmax sortiment. Foto: tradmax.se, ( hämtad 20180520) 
Figur 10. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från  
    Furniturebox.se Foto: Furniturebox.se, (hämtad 20180520) 
Figur 11. Utvalda produkter inom kategorin Compact living från  
    MIOs sortiment. Foto: mio.se, ( hämtad 20180520) 
Figur 12. Koncept, CAD. Källa: Eget material 
Figur 13. Koncept, CAD. Källa: Eget material 
Figur 14. Koncept, CAD. Källa: Eget material 
Figur 15. Koncept, CAD. Källa: Eget material 
Figur 16. Användare utvärderar koncepten i en intervju. Foto:       
     Annie Linder 
Figur 17. Checklista. Källa: Eget material  
Figur 18.  Skisser vidareutveckling koncept bäddsoffa 
Figur 19. Mockups hos användaren för att testa storlek. Foto:       
    Annie Linder 

Figur 20. Mockups hos användaren för att testa storlek. Foto:       
    Annie Linder 
Figur 21. Laserskuren prototyp på utdragsfunktionen 
Figur 22. Skisser sidobord. Källa: Eget material 
Figur 23. Mockups sidobord: Källa: Eget material 
Figur 24. Illustration vikbar sittdyna. Källa: Eget material 
Figur 25. Sitt & ryggkuddens material. Källa: furinova.com (hämtad 
     2018-05-15 
Figur 26. CAD modell över fåtöljen i utdraget läge och bordet         
    uppfällt. Källa: Eget material 
Figur 27. CAD modell över fåtöljens utdragsfunktion. Källa: Eget  
     material 
Figur 28. Prototyp färdigt resultat. Hopfälld. Källa: Eget material 
Figur 29. Prototyp färdigt resultat. Utdragen. Källa: Eget material 
Figur 30. Bild på färdig resultat. Stomme hopfälld. Foto: Annie Linder 
Figur 31. Bild på färdig resultat. Stomme Utdragen.Foto: Annie Linder 
Figur 32. Blid på färdig resultat, Detaljer klaffar. Foto: Annie Linder 
Figur 33. Bild på färdig resultat. Baksida. Foto: Annie Linder 
Figur 34. Bild på färdig resultat, Bäddsoffan bäddad. Foto: Annie  
     Linder 
Figur 35. CAD bilder mått. Källa: Eget material 
Figur 36. Ritningar fåtölj. Källa: Eget material 
Figur 37. Materialprover trä & sammet Källa: Eget material 
Figur 38. CAD modell, kuddar. Källa: Eget material 
Figur 39. Förpackningsinformation från leverantör. Foto: Annie Linder 
Figur 40. Illustration fåtöljens livscykel. Källa: Eget material 
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