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Förord

Detta examensarbete har gjorts under min sista tid på Design och träteknik vid Gävle högskola. Jag har samarbetat 
med företaget Trälek och med det vill jag passa på att tacka Jörgen Karlsson för ett givande samarbete. Många har 
tagit sig tid att svara på mina frågor vilket jag är tacksam för. Personalen på bvc Carema och bvc Söder i Gävle har 
varit väldigt samarbetsvilliga och låtit mig få komma dit och prata med flertalet mammagrupper. Tack till Andreas 
Tagg för sina uppoffringar och hjälp och stöd när jag behövde det. Ett stort tack till Leif Rosin för all hjälp med det 
produktionstekniska. Speciellt tack till Dan Östberg för råd och min handledare Ann-sofi Hertzén som har varit 
ovärderlig med sina råd och med sin feedback. 





Sammanfattning Abstract

Syftet med detta examensarbete var att utforma 
en profilerande produkt för Trälek. En konkur-
rentanalys gjordes för att se färg, form och vad 
som finns i sortimentet. Genom att arbeta fram 
ett antal frågeställningar upptäcktes ett hål på 
marknaden och utifrån det utformades ett fråge-
formulär. Intervjuer, undersökningar och fakta låg 
till grund för skissfasen. 

Olika koncept arbetades fram utifrån skiss-
fasen för att hitta en funktion som löser både 
barnets och föräldrarnas behov. 

Examensarbetet mynnade ut i en flexibel 
lösning i form av en barnförvaringsmöbel som i 
utvecklat läge är inbjudande för barnet. I stängt 
läge passar möbeln istället in i det ”vuxna” hem-
met och fungerar med resten av inredningen. 
Produkten tillgodoser ett hål på marknaden, 
nämligen en barnmöbel som riktar sig både till 
barn i åldern ett till fyra år och till föräldrar. 

The purpose of this study was to develop a 
profiling product for Trälek. A competitor 
analysis has been done to see color, shape 
and what is in the range. By working out 
a number of issues discovered a gap in the 
market and based on that a questionnaire. 
Was done. Interviews, surveys and facts were 
the basis for the sketch phase.

Different concepts have been developed 
from sketch phase to find a function that 
solves both the child and parents’ needs.

The work resulted in a flexible solution in 
the form of a children’s storage unit which is 
attractive to the child. In the closed position 
the furniture fits into the”adult” home and 
works with the rest of the decor. The product 
meets a gap in the market, a children furni-
ture that is addressed both to children aged 
one to four years and their parents.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Trälek ska förändra sitt utbud. Företaget har en ny ägare 
och har inte så stor försäljning på vissa produkter, vilket 
gjorde att den nya ägaren ansåg att det var hög tid för en 
uppdatering. Många av de befintliga produkterna skulle ut 
ur sortimentet eller uppdateras. 

Jörgen Karlsson, Träleks nya ägare, ville ha en stor för-
ändring och var inte nöjd med vad produkterna uttryckte. 
Många av produkterna sålde inte alls och den bästsäljande 
produkten var en lekskärm. Lekskärmen skulle även den 
få ett nytt utseende då det hade kommit in önskemål från 
kunder och återförsäljare om en förändring.

Företaget har en relativt bred målgrupp och en bred 
blandning av produkter. 

Deras kategorier är docklek, rörlig lek, skapande lek, 
konstruktionslek och möbler/inredning.

Jörgen Karlsson var väldigt öppen för något nytt, en 
ny produkt som gärna fick ha en koppling till lekskär-
men på ett eller flera sätt. Ett nytt formspråk ska kunna 
appliceras på resten av sortimentet.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete var att ta fram en pro-
filerande produkt som kunde ligga till grund för Träleks 
nya sortiment.

1.3 Problemformulering
Hur kan man modernisera och utveckla Träleks form-
språk? Hur skulle man kunna utveckla deras sortiment 
och med det få en tydligare riktning. Hur kombinerar 
man en barnprodukt så att den även passar föräldrarna? 
Vad saknades på marknaden som Trälek kunde fylla?

1.4 Metod
Arbetet grundade sig i undersökningar och intervjuer. 
Dels personliga intervjuer och dels intervjuer via telefon. 
Besök gjordes på två olika barnavårdcentraler och träffar 
med flera olika mammagrupper med intervjuer genom-
fördes. För att få större variation på åldrarna på barnen 
gjordes dessutom fältintervjuer.

Även en analys av konkurrenter med liknande sorti-
ment och en funktionsanalys gjordes.

Intervjuer och undersökningar utgjorde underlaget till 
konceptlösningarna, där några koncept arbetades vidare 
med. Slutligen arbetades ett slutgiltigt koncept fram, 
som sedan lade grund för prototypen.

1.5 Avgränsningar
Fokus låg på barn i åldern ett till fyra år, i vissa intervjuer fö-
rekom en del intervjupersoner med yngre barn, men däremot 
togs inga äldre barn med i beräkningen. 
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2. research

2.1 Trälek
Trälek har en blandning av leksaker och möbler i sor-
timentet men deras storsäljare är lekskärmarna. Enligt 
företagets ägare Jörgen Karlsson skulle ingen hänsyn tas 
till deras befintliga produkter när det gällde formspråket. 
Detta för att det inte var bestämt vad som skulle ändras 
eller ens finnas kvar i det befintliga utbudet. Ägaren vill 
ha ett nytänk och någonting nytt.

I samtal med Jörgen Karlsson framkom hans önskan 
om att tänka unisex (vilket Trälek redan gör) och att ha 
produktens storlek i åtanke, för att få denna att passa 
på en EU-pall. Han hade också tänkt införa mer färg i 
både befintliga och nya produkter men ville att det skulle 
tas hänsyn till föräldrarna med tanke på det. Vid denna 
tidpunkt fanns det inte mycket färg i sortimentet, utan 
det mesta är i trä med accentfärger.(Trälek, 2011)

2.2 Kravspecifikation
Produkten ska kunna tillverkas i någon fiberskiva.
Ska kunna tillverkas i Träleks maskinpark.
Ska vara Unisex.
Flexibelt användningsområde.
Barnsäkerhet.
Passa på pall med maxmåttet 80x120 centimeter.

Bild 1: Låda med hjul Trälek

Bild 2: Bord och stolar Trälek

Bild 3: Träleks lekskärm
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2.3 Konkurrentanalys
Trälek ville inte riktigt definiera vilka deras konkurrenter 
var och det var nog det som gjorde att deras sortiment 
behövde, och skulle komma att, förnyas.

 Önskan om förnyelse kom enligt Träleks ägare Jörgen 
Karlsson från företagets återförsäljare och kunder. Även 
han själv kände att det var dags för en uppdatering. 
Produkterna såldes via återförsäljares hemsidor, mycket 
till lekskolor och liknande. Genom att titta på företag 
med liknande sortiment som Träleks blev en sak tydlig 
och det var att Trälek inte var en stark konkurrent till 
exempelvis ABA Skol (ABA skol, 2011) och Kidelin 
(Kidelin, 2011), när det gällde variation och storlek på 
sortimentet. 

I och med problemställningen togs hänsyn till var 
Trälek skulle kunna stå i framtiden och vilka konkurren-
terna skulle bli efter de förändringar som planerades. En 
av frågorna i det sammanhanget blev: Vad saknades på 
marknaden som trälek skulle kunna fylla?

Micki har en stor variation av produkter i väldigt starka 
färger som riktar sig till barnfamiljer. En del produkter 
är i de klassiska grundfärgerna medan andra produkter 
har fått en annan färgskala som är lika klar i färgen. 
Utbudet är stort med leksaker, Micki baby och Micki 
barnrum. Micki baby innehåller en blandning av pro-
dukter, mycket i tyg där många har vitt i botten tillsam-
mans med starka färger som exempelvis grönt, orange, 
blått och rosa. Micki barnrum riktar sig mot äldre barn 
och här finns blandade produkter så som sängar, bord, 
pallar, byråer med mera. Färgerna är till viss del vitt men 
annars starka färger så som blått, grönt och rosa även en 
del andra färger.(micki, 2011)(Leklycka, 2011)(Lekmer. 
2011) Rebuz kidz(2011)

Brios leksaker är i trä och deras tanke är att produkterna 
ska vara så hållbara att de kan finnas kvar i generationer 
och många av produkterna är i de klassiska grundfärger-
na. Brio är uppdelat i två divisioner – Brio toy och Brio 
baby. Brio toy innehåller både egenproducerade leksaker 
och inköpta leksaker från andra leverantörer. 

Leksakerna har en blandning av färger men röd, gul 
och svart förekommer ofta i kombination med varandra 
och andra färger. Brio Baby tillverkar barnmöbler och 
barnvagnar med mera.

Förvaringsmöblerna finns det inte så stort utbud av 

och kommer endast i vitt. Enligt Brios hemsida passar 
deras förvaringsmöbler barn upp till 100 år. (Brio, 2011).

Ikea har ett stort utbud av produkter för barn. De har 
olika sortiment uppdelat mellan barn och baby, men en 
del är samma. Ikea riktar sig till barnfamiljer och har ett 
stort och varierande utbud när det gäller leksaker och 
förvaring så att det passar många. Ikea säljer produkter i 
den lägre prisklassen.

En del av Ikeas produkter finns i de klassiska grund-
färgerna men andra färger är mer vanliga. En av färgerna 
som är väldigt vanlig är en blå nyans som finns på många 
produkter, annars är det mycket träprodukter, gärna 
med färginslag. De nyare produkterna har väldigt starka 
färger och gärna flera kombinationer av färger så som 
grönt, blått, rosa, rött, vitt och trä i olika kombinationer. 
(Ikea, 2011)

2. research
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2. research

Bild 7: Förvaring Ikea

Bild 5: Förvaringsmöbel Ikea

Bild 6: Förvaring Ikea

Bild 4: Byrå Ikea 

Bild 8: Byrå Micki

Bild 9: Bord Micki

Bild 10: Låda med hjul Micki

Bild 13: Skåp Brio

Bild 12: Skötbord och byrå Brio

Bild 11: Bord Micki

Bild 63: Stabellek-
sak Brio

Bild 57: Bultbräda Micki

Bild 61: Taxen Brio

Bild 64: Dragleksak Brio

Bild 62: Magnetiska byggklossar Brio

Bild 60: Byggklossar Micki

Bild 58: Dockvagn Micki

Bild 59: Plocklåda Micki

Bild 67: Klossar i vagn Ikea

Bild 68: Stapelleksak Ikea

Bild 66: Tågset Ikea

Bild 65: Bultbräda Ikea
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2. research

2.4 Analys av konkurrentanalysen
Genom att titta på Mickis, Brios och Ikeas sortiment 
kunde man se att i ett område fanns det mer att göra, det 
saknades mycket och produkterna var väldigt lika. Det 
gällde förvaringsprodukter för barn. 

Nu skiljde sig Ikea ganska mycket från Micki och 
Brio på det området men även om Ikea hade ett bredare 
sortiment syntes avsaknaden av denna typ av möbel även 
där.

Brio hade endast två förvaringsmöbler och de var helt 
neutralt vita.

Micki hade en byrå, en låda under ett av deras bord 
och lådor med hjul. 

För att få en tydligare bild gjordes en genomsökning 
på olika hemsidor som sålde olika sorters förvarings-
lösningar. Detta för att se vad som fanns på marknaden 
både inom barnförvaring och inom annan typ av förva-
ring. Barnförvaringen generellt bekräftade att det fanns 
mer att göra och mer att önska i funktionen.

2.5 Behovet av förvaring ökar
Om man tittar tillbaka i tiden på barn och deras leksaker 
såg det helt annorlunda ut än vad det gör i dag, barnen 
hade tidigare en eller endast ett fåtal leksaker. Antingen 
var leksakerna köpta, men ofta var de enkla och hem-
magjorda beroende på familjens ekonomiska förutsätt-
ningar. Genom åren, och i takt med industrialisering 
och teknisk utveckling, ökade leksaksutbudet kraftigt. 
Parallellt med den utvecklingen ökade också det antal 
leksaker som ett barn har i sin ägo.

2002 hade ett genomsnittligt barn 536,6 leksaker i sitt 
rum (Anders Nelson och Mattias Nilsson, 2002). I och 
med denna utveckling ökade även behovet av förvarings-
lösningar.

2.6 Varför förvaring?
Inom barnförvaring fanns det enligt konkurrentanalysen 
mer att önska. Kombinerades det med flexibilitet, en 
önskan från Träleks kravspecifikation, och problemställ-
ningen att barnprodukten även ska passa föräldrarna, så 
fanns inget sådant. 

För att kunna hitta ett mer specifikt område där för-
varing för barn saknades ställdes ett antal utgångsfrågor.

•	 Har små barn eget rum?
•	 Hur stort bor familjen? Hänger storleken på boen-

det ihop med om barnet har eget rum eller ej?
•	 Förvarar man alla barnens saker i deras rum om 

barnet har ett?
•	 Förvarar man barnets saker på flera platser i hemmet 

även om de har eget rum?

•	 Var leker barnet?

För att få svar på frågorna som kom upp och för att hitta 
ett mer specifikt område där det saknades någonting 
inom barnförvaring som kunde vara önskvärt utifrån ett 
kundperspektiv, formulerades ett antal öppna intervju-
frågor. Målet var att se om det saknades något specifikt 
eller ej.

Och i så fall, vad vill kunderna att produkten ska 
innehålla?

2.7 EU-pall
För att göra packningen av produkten enklare var det 
från Träleks sida önskvärt att produkten gick att packa 
på en standard EU-pall med maxmåtten 1,20x0,80 me-
ter, och med en max höjd på 2,20 meter. (Posten, 2011). 

2.8 Intervjuer
Intervjuer gjordes via telefon och genom personliga in-
tervjuer på stan. Intervjuer genomfördes på träffar på flera 
mammagrupper på bvc södertull och bvc carema som hade 
barn i åldersgruppen. Intervjuer genomfördes med utgång 
från ett frågeformulär bestående av blandade öppna frågor 
om exempelvis boendestorlek, om barnet har eget rum och 
var barnets leksaker förvarades i hemmet.

Viktigt att få fram 
Hur många av barnen hade eget rum och i så fall, förva-
rades alla barnets leksaker i det rummet eller även på an-
nan plats? Om barnet inte hade eget rum, var förvarades 
då barnets saker och hur?

85%

15%

Fördelningen av  förvaring

Förvarar endast barnets saker I barnets rum
Förvarar barnets saker på annan plats I hemmet

Hur förvaras barnets saker

Diagram 1: Hur förvaras barnets saker I hemmet

14



Något som också blev tydligt var att om barnet har eget 
rum eller förvaring på annan plats eller båda var helt 
oberoende av storleken på bostaden.

34 personer deltog i intervjuerna. Av dessa var 85 pro-
cent kvinnor. 

Avgränsningen gjordes till barn mellan ett och fyra 
år men intervjuobjektens barn var i vissa fall yngre men 
aldrig äldre än nämnda ålder. Detta då de yngre barnen 
skulle kunna komma att behöva produkten i framtiden.

För att få fram vad föräldrar sökte i en barnmöbel fanns 
en öppen fråga; Vad tänker du/ni på när du/ni ska köpa 
en barnmöbel?

Det blev väldigt tydligt vad som anses viktigast, dessa 
faktorer låg i topp.

•	 Säkerhet 
•	 Passa in
•	 Praktisk
•	 Lägre
•	 Fin
•	 Mycket förvaring
•	 Inga vassa kanter
•	 Blandad förvaring
•	 Pris 
•	 Användningsmöjligheten

2. research
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Kriterier köpa ny barnmöbel
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Barns ålder

56 % 44 %

Vill ha eller har förvaringsbackar eller liknande
56 procent nämnde inte under 
intervjuerna om de har eller vill 
ha lådor eller backar.

44 procent har eller 
vill ha förvaringsbackar 
eller liknande.

Diagram 3: Barns ålderspann I undersökningen

Diagram 4: Kriterier som var mäst önskvärda vid köp av ny barnförvaring

Diagram 2: Kvadratmeter på bostad för delaktiga I undersökningen

Diagram 5: 44% har själv nämnt att de 
har eller vill ha förvaringsbackar, rester-
ande har inte själva nämnt och har inte 
fått möjlighet att svara om det är något 
dem vill ha eller redan har.
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2.9 Var leker barnen?
I en internationell undersökning gjord av Ikea där över 7000 föräldrar var delaktiga visade det sig att svenska 
barn tyckte om att leka inomhus, gärna överallt i hemmet, och inte bara i det egna rummet. 

Svenska barn använde hela huset som en lekplats, och ville helst vara där mamma och pappa befann sig. Både 
köket och vardagsrummet var spännande platser att leka på, och det verkade som att svenska föräldrar tillät barnen 
att vara där (Mynewsdesk, 2003).

2. research

2.10 Funktionsanalys
För att få en tydlighet av vad produkten bör innehålla så användes en funktionsanalys till hjälp för att få fram hu-
vudfunktion, nödvändig funktion och önskvärd funktion med produkten.

Verb Substantiv Klass

Erbjuda Förvaring H

Medföra Åtkomlighet N

Erbjuda Flexibilitet N

Hindra Rörighet N

Underlätta Rengörning Ö

Tåla Rörelse N

Uttrycka Säkerhet Ö

Uttrycka Stabilitet Ö

Klara Påfrestning N

Locka Intresse Ö

Motstå Stötar N

Motverka Klämskada N

Tåla Smuts Ö

Underlätta Förvaring N

Uttrycka Enkelhet Ö
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2.11 Undersökning Barnens hus 

Några timmar spenderades på Barnens hus i Gävle för 
att titta på vad för typ av leksaker barn i åldersgruppen 
hade och vilken storlek de varierade mellan. Syftet var 
att få en uppfattning om hur stora leksakerna var. En del 
leksaker var det vanligt att barn har många av och det 
kunde vara önskvärt att förvara dessa i samma utrymme.

Blandade små djur 
Höjd Längd
3 till 13 cm
 
Blandade små bilar 
Höjd Längd
1 till 8 cm
 
Blandade större bilar 
Höjd Längd
7 till 19 cm
 
Pussel med knopp 
Höjd Längd
22 30 cm

Låda med stort lego 
Höjd Längd
18 till 20 cm
 
Blandade kramdjur 
Höjd Längd
12 till 25 cm
 
Blandade leksaker 
Höjd Längd
2 till 40 cm

2. research

Bild 14: Leksak 
för mindre barn

Bild 15: Leksak för mindre barn

Bild 16: Leksak för mindre barn

Bild 17: Leksak för mindre barnBild 18: Leksak för mindre barn

Bild 53: Barnenshus Gävle

Diagram 6: Minsta till största i höjd och bredd mått på leksaker i åldersgruppen
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2.12 Målgrupp
Eftersom examensarbetet skulle resultera i en proto-
typ för Trälek tittades det närmare på deras sortiment 
och inriktning. Träleks produkter hade en ganska bred 
målgrupp, en del var riktade till yngre barn och en del 
till äldre barn. Detta examensarbete kom att fokusera på 
barn i åldern ett till fyra år.

Åldersgränsen var en rekommendation och det var 
mot den åldersgruppen som undersökningarna fokusera-
des. Det var sedan upp till kunden om man tyckte att en 
själv och ens barn hade behov för produkten.

2.13 Barns längder ett till fyra år
I intervjuerna var ett av önskemålen att produkten inte 
skulle vara för hög, de tillfrågade ville att barnet själv 
skulle nå all förvaring. Genom att titta på statistik från 
World Health Organization, standarder för längd för 
barn i olika åldrar på flickor och pojkar, och genom att 
kombinera minsta och högsta längd i ett diagram så 
kunde man tydligt se vilken längdintervall man hade att 
förhålla sig till.

2.14 Barns sitthöjd
En mindre undersökning av olika sitthöjder gjordes i 
kombination med ålder för att kunna hitta en passande 
sitthöjd. Höjden behövde vara låg nog för att vara säker 
för de minsta barnen men samtidigt fungera för den 
övre åldersgruppen. Som synligt på diagrammet ovan var 
spannet på längder ganska brett i åldrarna ett till fyra år. 
Genom att titta på flera konkurrenter och andra företag 
som sålde sittmöjligheter för barn fastställdes produk-
ternas lägsta mått. Denna statistik ledde fram till ett 
snitt och utifrån det borde sittmöjligheten vara runt 27 
centimeter.

2.15 Säkerhet
För barnmöbler gäller det allmänna produktsäkerhetsdi-

rektivet. Utdrag ur Inköpsguide för barnartiklar:
 
Allmänt

För att minimera risken för skada ska man ta 
hänsyn till:
•	 Barnets	utvecklingsstadium(förmåga,	vikt,	
ålder,	etc.)	
•	 Faran	som	produkten	innebär	med	hänsyn	
till	i	vilken	miljö	barnet	och	produkten	kommer	i	
kontakt	med	varandra
•	 Normal	eller	förutsägbar	användning	med	
hänsyn	till	barnets	uppförande,	som	i	allmänhet	
inte	innebär	samma	grad	av	försiktighet	som	en	
vuxen	användare.	(Lindquist,	2009,	sid	15)

Kvävningsrisk
Komponenter,	som	inte	är	avsedda	att	tas	loss,	ska	
överstämma	med	följande	krav:
a)	 De	ska	vara	så	inbäddade	att	barnet	inte	kan	
gripa	om	dem	med	tänderna	eller	fingrarna.
b)	 De	ska	vara	så	fästa	vid	produkten	att	de	inte	
lossnar	när	de	provas	med	drag	eller	vridprov	en-
ligt	SS-EN	71-1.	I	dragprovet	belastas	smådelen	
med	90	N.
c)	 Varje	komponent	som	lossnar	när	den	provas	
enligt	b	får	inte	oavsett	läge,	rymmas	helt	i	ovan	
nämnda	cylinder.(Lindquist,	2009,	sid	16)

Mekaniska egenskaper
Alla	farliga	delar,	både	fasta	och	rörliga,	i	pro-
dukter	som	barn	kommer	i	kontakt	med	ska	vara	
skyddade	eller	svåråtkomliga.	Sannolikheten	för	
kontakt	med	farliga	delar	bedöms	efter	3	olika	
kategorier:
a)	 De	farliga	delarna	finns	i	närheten	av	barnets	
mun,	huvud,	händer	eller	fötter,	och	det	är	sanno-
likt	att	barnet	har	intensiv	eller	långvarig	kontakt	
med	delarna.
b)	 De	farliga	delarna	kan	nås	av	barnet	eller	av	
något	annat	barn	utanför	den	avsedda	användar-
positionen,	men	där	det	är	troligt	att	barnet	har	
kortvarig	kontakt	med	delarna.
c)	 De	farliga	delarna	är	helt	utom	räckhåll	för	
barnet	eller	andra	barn.	(Lindquist,	2009,	sid	20)

Hörn och kanter
För	att	undvika	att	barn	får	rivsår	och	skrapsår	ska	ytan	
vara	jämn	och	fri	från	stickor	och	grader.	Åtkomliga	kan-
ter,	hörn	och	spetsar	som	kommer	i	kontakt	med	barnets	
kropp	ska	vara	rundade	och	eller	fasade.	Om	materialet	
är	tjockare	än	4	mm	ska	kanten	vara	rullad	eller	på	an-
nat	sätt	skyddad.	(Lindquist,	2009,	sid	20)

2. research
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Diagram 7: Fakta world Health Organixation, egen tabel-
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Klämrisk
För	att	undvika	fastklämningar	av	lemmar	bör	det	
inte	finnas	åtkomliga	öppningar	som	är	bredare	än	
45	mm	eller	mindre	än	25	mm	inom	eller	kring	en	
yta	avsedd	att	stå	på,	eller	inom	räckhåll	för	bar-
nets	händer	och	fötter.	(Lindquist,	2009,	sid	22)

Det	får	inte	finnas	åtkomliga	rör	med	öppna	än-
dar,	utskjutande	delar,	hål	i	lösa	brickor,	snabbfäs-
ten,	muttrar	eller	springor	i	vilka	ett	barns	fingrar	
eller	skinn	kan	fastna.	För	att	undvika	fastklämm-
ning	av	fingrar	ska	åtkomliga	öppningar	vara	
mindre	än	5	mm	eller	större	än	12	mm	om	djupet	
är	större	än	10	mm.	(Lindquist,	2009,	sid	23)

Material till stoppning
Stoppningsmaterial	ska	vara	så	innesluten	att	inte	
lös	fyllning	kan	komma	ut	och	orsaka	kvävning.	
Stoppningsmaterialet	får	inte	innehålla	några	
hårda	eller	vassa	delar.	(Lindquist,	2009,	sid	39)

2.16 Material
I kravspecifikationen var önskan att produkten skulle 
tillverkas av någon typ av fiberskiva och MDF var ett 
material som Trälek använde i bland annat lekskärmen. 
Önskemålet från Trälek gällande massivt trä var att det 
skulle vara björk eller bok.

Medium Density Fibreboard (MDF)
MDF tillverkas av träfibrer, till större del barrträ, med 

tillsatts av bindemedel. Materialet är vanligt i tillverk-
ning av inredningar och möbler. MDF är ett väldigt 
kompakt material och får genom tillverkningsmetoden 
två släta sidor vilket gör att materialet har goda lack- 
och fräsegenskaper samt fina snittytor vid bearbetning. 
MDF-skivan kommer i tjocklekarna 3 till 50 millimeter. 
Skivan är mycket ljus i färgen och behövs alltid förborras 
vid skruvning. Svagheterna med MDF är bland annat att 
det är ganska tungt, 640 till 850 kg/m3. (Ulf Mellström, 
2002)

Björk
Svagt synliga årsringar, ganska lätt att bearbeta, ljus i fär-
gen, knappt synliga märgstrålar. Virket har bra elasticitet, 
vilket gör att det är lätt att böja. Rekommenderas att 
man förborrar för att undvika sprickbildning. Vid ytbe-
handling går virket utmärkt att lacka, betsa, måla med 
mera. Användningsområdena är många, bland annat  
används björk till möbler och inredningar. (Dahlgren, 
Wistrand och Wiström, 2004)

Bok
Bok har otydliga årsringar, är lättkluven men är även ett 
väldigt tung och hårt material. Rödaktig till färgen med 
tydliga bruna och smala märgstrålar. Virket går bra att 
böja, nödvändigt att förborra. 

Bra resultat av alla typer av ytbehandlingar. Använd-
ningsområdena är många med bland annat möbler och 
inredningar i offentlig miljö. (Dahlgren, Wistrand och 
Wiström, 2004)                                                                                                             

2. research

 Hållfastighetsegenskaper vid 12- 15% fuktkvot

Torrdensitet Böjhåll fasthet   Tryckhållfastighet     Draghållfasthet 
 i kg /m3 (u=0%)          i MPa    i fiberriktn i MPa i fiberriktn i MPa

Bok 670-720 105-118 52-56 135
Björk 630-670 107-123 54-60 137

         E- modul i fiberriktning                Hårdhet enligt  Brinell vid
                          i Mpa                        12-15 % fuktkvot

Ändyta Längsyta
Bok                                    10000-16000 7,2 2,7-4
Björk                      13000-15000 2,2-2,7

 Krympning från rått till absolut torrt virke i procent
Volym Radiellt    Tangentiellt

Bok 17,5 4,4-5,9 10-11,8
Björk 14,2 5,3 7,8

Diagram 8: Hållfastighetsegenskaper (Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand och Magnus Wiström 2004)
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Hårdhet,	böjhållfasthet	och	densitet

Utdrag	ur	Fakta	om	lövträd:	Här	hittar	du	träslagen	i	broschyren,	samt	gran	och	furu,	rangordnade	i	de	tre	egen-
skaperna:	hårdhet,	böjhållfasthet	och	densitet.	

HÅRT																																																																																														MJUKT
Ask	Bok	Lönn	Alm	Ek	Rönn	Körsbär	Björk	Asp	Al	Furu	Lind	Sälg	Gran

SEGT																																																																																													EJ	SEGT
Björk	Bok	Rönn	Ask	Lönn	Lind	Körsbär	Ek	Alm	Al	Furu	Asp	Gran	Sälg

TUNGT																																																																																													LÄTT
Ek	Bok	Ask	Alm	Rönn	Björk	Lönn	Körsbär	Sälg	Al	Furu	Lind	Asp	Gran

Eftersom	trä	är	ett	levande	och	i	högsta	grad	inhomogent	material,	bör	tabellernas
uppgifter	uppfattas	som	grova	riktvärden.	(Trädcentrum,	2005,	sid	38)

2.17 Val av träslag
De delar av produkten som skulle vara i massivt trä skulle vara i björk. 

Det finns större tillgång på björk (Träspråk, 2007) och priset är lägre. Bok är hårdare än björk och med det tål bok 
mer, men då björken är medelhård fungerar det utmärkt till ändamålet.
Björken är också lättare än boken vilket var en fördel. Båda träslagen går utmärkt att bearbeta och ytbehandla. 

Boken har en rödaktig färg som blir mörkare när det behandlas med olja. Björken är ljus i färgen och gulnar när 
det behandlas med olja, men kan oljas med vitolja för att behålla sin ljushet. (Trädcentrum, 2005)

Det är svårare att få ett rödaktigt trä att passa in med andra träslag och därför var en ljusare färg mer passande.

För att få en tydligare bild av vad som skulle kunna vara önskvärt från barnets perspektiv gjordes en mindboard om 
vad som skulle kunna göra förvaringen roligare för barnet och vad förvaringen skulle kunna innehålla.

2. research
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2.18 Sammanfattande kravspecifikation

Önskemål från Trälek
•	 Unisex
•	 Flexibel
•	 Barnsäkerhet
•	 Passa även föräldrarna 

Produktionskrav
•	 Passa på pall med maxmåtten 80x120 centimeter.
•	 Tillverkas i fiberskiva.
•	 Kunna produceras i Träleks maskinpark. 

Marknadskrav
•	 Barnsäker  
•	 Passa in 
•	 Praktisk
•	 Lägre, barnet ska nå mycket av förvaringen själv
•	 Fin
•	 Mycket förvaring
•	 Inga vassa kanter
•	 Blandad förvaring
•	 Pris, rätt pris 
•	 Användningsmöjligheten

Undersökningar
•	 Inriktad ålder, barn ett till fyra år.
•	 85 % har barnförvaring på gemensam yta i hemmet.
•	 Inriktad ålder, barns längder 66-116 centimeter.
•	 Inriktad ålder, barns lägsta sitthöjd 27 centimeter.

Barnäkerhet
•	 Alla fasta delar som inte ska kunna tas loss ska följa 

vissa krav.
•	 Farliga rörliga delar ska vara skyddade eller svåråt-

komliga.
•	 Jämna ytor, ingen möjlighet till riv- eller skrapsår, 

inga skarpa kanter, eventuellt fasade.
•	 Öppningar som är åtkomliga, mindre än 25 millime-

ter eller mer än 45 millimeter.
•	 Risk för fastklämmning av fingrar, öppningar min-

dre än 5 millimeter eller större än 12 millimeter om 
djupet är större än 10 millimeter. (Lindquist, 2009)

Bilden illustrerar i vilken sorts miljö förvaringsmöbeln 
skulle smälta in i.  Samtidigt inspirerar bilden till vilken 
sorts känsla produkten ska förmedla. Modern enkel-
het med mycket vitt och med starka färger på utvalda 
detaljer.

2. research

Bild 81: Inspirationsbild
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3. Genomförande

3.1 Skissfas 
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Bild 20: Ett urval av skisser på olika ideér

3. Genomförande

Under första skissfasen kom en stor variation av lösning-
ar fram. Skåp, system, möjligheten att krypa in, flytta 
undan, öppna upp, med mera. 

Efter grupperingar gjordes ett val av funktionslös-
ningar som bäst uppfyllde kraven för vidare arbete.

3.2 Koncept
För att gå vidare med skissfasen arbetades fem koncept 
på olika lösningar fram. Lösningar på hur det gick att 
kombinera att produkten passade in men samtidigt var 
lockande för barnet. Tanken var att den, eftersom pro-
dukten skulle stå på ett gemensamt utrymme i hemmet, 
inte skulle se ut som en barnmöbel men ändå vara lekfull 
nog för att locka barnet till att vilja använda produkten 

och dras till den. 
Enligt undersökningen bland föräldrar till barn i 

åldersgruppen hade familjen kanske inte ett barnrum. 
Alternativt bodde man trångt eller tyckte helt enkelt att 
barnet inte behövde ett eget rum än. Å andra sidan spe-
lade det mindre roll om barnet hade eget rum eller ej, då 
undersökningen även visade att barnets saker förvarades 
i minst ett av hemmets gemensamma utrymmen.

Med det i åtanke togs de fem konceptlösningarna 
fram. Det var inga helhetslösningar utan fokuserade på 
funktionen. 

Barnet i skisserna är en meter långt.
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3. Genomförande

Koncept 2

Koncept 3

Bild 23: Koncept 2

Bild 24: Koncept 3

Bild 25: Koncept 2

Bild 26: Koncept 3

Ett mer neutralt koncept som hade två neutrala sidor som först när den är öppen visar barnförvaringen, för att bättre 
passa in i boendemiljön. Fälldes ut helt med hjälp av hjulen och när ihopfälld så var produkten halverad i storlek. 
Mycket förvaring på liten yta. Insidan rymde barnförvaringen med möjligheten att vara mer lekfull i utseendet.

Annorlunda form men med en neutral utsida för att bättre passa in med barnförvaringen synlig vid öppet läge. Dör-
rar som öppnades vid användning där en mer lekfull insida visas.

En kombination av skärmvägg och barnförvaring, med en neutral sida utåt, för att bättre passa in i boendemiljön. På 
insidan fanns förvaringen, mer lekfull och barnanpassad. För att kunna öka flexibiliteten och ytan så fanns möjlighe-
ten att skjuta ihop produkten, för att nästan halvera storleken när den inte används. Hjul gjorde det enkelt att flytta 
och skjuta ihop produkten. 

Bild 21 Koncept 1 Bild 22 Koncept 1

Koncept 1
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3. Genomförande

Koncept 4

Koncept 5

Bild 27: Koncept 4 Bild 28: Koncept 4

Bild 29: Koncept 5 Bild 30: Koncept 6

Mycket förvaring, när ihopfälld upptog möbeln mindre yta och hade en neutral sida utåt för att bättre passa in i bo-
endemiljön. Vid utfällt läge syndes förvaringen och kunde då ha ett mer lekfullt utseende. Hjulen gjorde produkten 
flyttbar och gjorde det möjligt att fälla ihop den.

Kombinerad förvaring och myshörna. När dörrarna var öppna lockade produkten till lek. Med dörrarna stängda ett 
mer neutralt utseende, för att bättre passa in i boendemiljön.

1 meter lång

25



3.3 Val av koncept
I vidare arbete sållades flera av koncepten bort när all re-
search var insamlad och all fakta som var relevant för att 
kunna arbeta vidare hade gåtts igenom. Inget av koncep-
ten var färdiga utan det var endast funktionen som skulle 
väljas att arbeta vidare med.

Koncept 1
Bortvald för att: Användarkravet var att barnet skulle ha 
möjlighet att nå så mycket som möjligt av förvaringen 
själv, produkten var utifrån det för hög. Produktionskra-
vet var att den skulle tillverkas i fiberskiva och svängen 
tillsammans med pris gjorde att det blev onödigt kost-
samt. Skenan som gjorde det möjligt för produkten att 
skjutas ihop var svår att få nog skyddad och svåråtkomlig 
för att klara säkerhetskraven.

Koncept 2
Bortvald för att: Produktionskrav och pris vid frakt för 
att produkten inte passade för packning på en standard-
pall. Den uppfyllde inte säkerhetskraven för längden. 
Ostabil i utfällt läge, vilket innebar stor tipprisk.

Koncept 3
Bortvald för att: Användarkravet var att barnet skulle ha 
möjlighet att nå så mycket av förvaringen själv, produk-
ten blev utifrån det för hög. Användarkravet att produk-
ten skulle innehålla mycket förvaring och vara praktisk 
stämde inte in på produkten, med den speciella formen 
blev förvaringen begränsad. Inte så mycket flexibilitet i 
produkten då den var stationär. Produktionskrav och pris 
vid frakt då produkten inte passade på en standardpall.

Koncept 4
Detta är den lösning som bäst passade in på önskemål 
och krav. I detta koncept blev det funktionen som gick 
vidare. Produkten passade produktionskraven då den 
kunde tillverkas i fiberskiva och produceras i Träleks 
maskinpark. Den passade på en standardpall. Flexibel 
då den kunde fällas ihop och att den gick att flytta med 
hjälp av hjulen. Passade in bra genom neutrala sidor utåt. 
Säkerhetskraven uppfylldes i detta stadium.

Koncept 5
Bortvald för att: Produktionskrav och pris då produkten 
inte passade på en standardpall. Användarkravet var att 
barnet skulle ha möjlighet att nå så mycket som möjligt 
av förvaringen själv, produkten blev utifrån det för hög. 
För att barn upp till fyra år skulle kunna sitta i myshör-
nan blev denna produkt väldigt stor och med det varken 
flexibel eller praktisk. 

3. Genomförande

Bild: 31 Koncept 1

Bild 32: Koncept 2

Bild 33: Koncept 3

Bild 34: Koncept 4

Bild 35: Koncept 5

Bild: 69 Koncept 1

Bild: 70 Koncept 2

Bild: 71 Koncept 3

Bild: 72 Koncept 4

Bild: 73 Koncept 5
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3.4 Insidan
Funktionen i koncept 4 passade bäst in på alla krav och 
önskemål att jobba vidare med. Ytterformens fyra sidor 
och en insida passade användarkraven.
Så vad är tilltalande för ett barn? Ovan syns en mind-
board uppdelat på olika kategorier: Se, funktion och 
känna. Allt för att få en tydligare bild av barnets önske-
mål.

Vad behövde det finnas för typ av förvaring i produk-
ten? Och fanns det något annat som kan vara roligt för 
barnet och locka barnet till produkten?

Ovan syns två exempel av tidigare förslag om inbyggd 
plocklåda i fronten på lådan eller inbyggd fördjupning på 
hyllplan för klossar. 

44 procent av intervjuobjekten svarade att de vill ha 
eller redan hade någon form av förvaringsbackar el-
ler liknande till barnets saker. Det fanns en möjlighet 
att dra fram lådan exempelvis mitt på golvet där barnet 

kunde sitta och leka. Detta ökar produktens användar-
möjligheter.

Alla lådor i produkten skulle ha ett stopp så att de inte 
går att dra ut helt och skada barnet. Längst ned i pro-
dukten kunde helt utdragningsbara lådor placeras. För 
att de skulle kunna dras ut helt utan att skada barnet 
behövdes de göras i något annat material bland an-
nat för att få ned vikten på lådorna. Ett material som 
uppfyller det var tyg med något lätt tunt material på 
insidan. Detta för att locka barnet till att dra ut lådorna 
och plocka undan själv och helt enkelt göra produkten 
roligare för barnet. 

Några förslag skissades 
fram. Ett alternativ var ett 
djurhuvud på framkant 
på lådan, med en svans i 
bakkant så att det blir mer 
lockande att dra runt lådan 
och samtidigt plocka in och 
ut.  För att ha i åtanke pris 
och de olika moment som 
skulle krävas för att tillverka 
en sådan typ av låda krävdes en förenkling. Vad behövs 
för att ett barn ska uppfatta att det är ett djur? Lösning-
en blev ett ansikte, som också det kunde förenklas.

 Det togs fram ett antal ögon och nosar som kunde 
kombineras på olika vis och på så sätt bli olika sorters 
djur, beroende på hur de kombinerades. Sex delar togs 
fram som ett exempel på hur delarna skulle kunna se ut 

3. Genomförande

Bild 75: Klossar i fördjupningBild 76: Plocklåda i lådfronten

Bild 78: Låda i tyg med ugglehuvud
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Bild 19: Mindboard över vad som kan lockar barn till förvaring
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och hur de skulle kunna kombineras och vilka djur man 
exempelvis skulle kunna få fram. 

För att få det att fungera på ett bra sätt blev lösningen 
filtlådor med en kartonginsida som bidrog till stabilitet, 
och figurer i filt. Figurerna har en kardborre på baksidan 
och på det viset blev det enkelt 
att sätta dit och ta bort, vilket 
i sin tur ökade valfriheten med 
produkten.

För att göra det lättare att 
kunna sitta och titta ned i 
lådorna och plocka ut leksaker kompletterades bottenut-
rymmet med två stycken sittkuddar i filt.
På det viset kunde filtfigurerna appliceras på både lådor 
och sittkuddar. Höjden på bottenlådorna och sittkud-
darna anpassades efter barnens sitthöjd, så att storleken 
var densamma för ett enhetligare intryck. De produkter 
som är i tyg har dragkedja på sidan för att kunna tas av 
och tvättas.

Befintligt sortiment
Trälek har i sitt sortiment en väggtavla 
i filt, med siffror och djur i filt, med 
kardborre på baksidan, så att barnen kan 
räkna med djur. 

Förvaringen blir roligare för barnet 
och samtidigt fick man in en del av 
Träleks befintliga utbud i den nya pro-
dukten. Filtfigurerna i Träleks sortiment 
fungerade utmärkt att användas på samma vis.

Ullfilt
Ullfilt består av 100 procent ull och är ett mycket lätt-
arbetat material. Vanligt förekommande tjocklekar är 2, 
3 och 5 millimeter. Utseendet kan variera, filten finns i 
många klara och även melerade och färgäkta kulörer och 
säljs i metervara. Ullfilt passar bra till olika ändamål, ex-
empelvis till ljuddämpning, mattor och kuddar. Den har 
utmärkt fästförmåga för kardborre. Alternativt så kan filt 
med viss procent av ull och viss del polyester användas, 
med liknande färger och lägre pris. (Aquatex, 2010)

Kartong
Användningsområdet för kartong är stort och brett. Det 
används till förpackningar av alla dess slag, men även till 

exempelvis gipsplattors ytskikt och tapetpapper. 
Det består i majoritet av antingen oblekt massa eller 
returfiber, eller i vissa fall en kombination av de två. En 
av materialets fördelar är att den ofta är producerad på 
samma produktionsställe som för en annan slutprodukt, 
den är alltså ofta integrerad i en tillverkningsprocess.
Wellpapp är den volymmässigt största undergruppen av 
kartong. (Södra, 2011)

Fördelning av yta
Öppen förvaring behövdes 
för exempelvis böcker och en 
fri yta för förslagsvis lek eller 
annat behov. Slutlig skiss på 
fördelningen av ytan utifrån 
tidigare nämnda önskemål.

Uppdelning
Produktionsmässigt var tanken att få så många lika mått 
som möjligt. Två delar 
av möbeln var exakt 
lika med lika stora 
lådor hela vägen. Det 
var en större låda i 
mitten som avvek. 
Alla hyllplan var lika 
i mått. 

Valfrihet
För att öka valfriheten med produkten erbjöds kunden 
vissa kombinationsmöjligheter. Genom att tänka pro-
dukten i delar, först var tanken fyra delar som alla satt 
ihop med varandra med gångjärn, fanns möjlighet att 
kombinera sin egen barnförvaring efter behov. Fyra de-
lar, tre gångjärn och sexton 
hjul blev dock onödigt. 
Genom att göra mittpartiet  
till ett helt stycke minskade 
antalet hjul och gångjärn 
och produkten blev stabi-
lare med en fastare del. 
Fortfarande fanns valfriheten med två delar som gick att 
välja med vilken kombination man ville ha.

3. Genomförande

Bild 74: skiss på fördelning av yta

Bild 80: Mått (större bild se bilaga 35)

Bild 82: Skiss på förslaget i separata 
delar
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Bild 52: Förslag till filtdelar, olika nosar och ögon

Bild 51: Filttavla I från 
Trälek, lära sig räkna 
med djur

Bild 56: Exempel på hur det 
skulle kunna se ut

 

 

 

 



3. Genomförande

Retroinspiration
Retro är en outtömlig inspirationskälla och det fanns många typer av produkter riktade till och för barn som plockat 
upp det i exempelvis färg och form, svårt att hitta större produkter. En produkt kan inte passa alla i smak men att 
hitta en kundgrupp för produkten gör det enklare att sedan forma produkten efter den kundgruppens önskemål. 
Inspirationen av retro är kopplat till att produkten ska passa föräldrarna och deras smak och tycke.

Bild 39: Nappar från Karin Mannerstål

Bild 40: Nappflaska från 
Elodie details

Bild 41: Napp från Elodie details

Bild 42: Termos från Blafre Bild 43: Plåtburk från Blafre

Bild 44: Plåtburk från Blafre

Bild 45:  Napp från Elodie details
Bild 48: Onesie från Småfolk

Bild 47: Body från Plastisock

Bild 46: Bodysuit från Småfolk

Bild 49: Nappflaska från 
Elodie details

3.5 inspiration
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Retro var en inspiration till vilken känsla produkten 
skulle ha för att tilltala föräldrarna. Det fanns en del 
retroprodukter för barn på marknaden men inte lika 
stort utbud när det kom till större produkter. Det fanns 
mer att hämta och en hel del att ta inspiration ifrån.

Färginspiration
Utdrag från alcros hemsida:
Som	alla	ad.	Kollektioner	är	ad.	junior	noggrant	
utvald.	Men	den	här	gången	har	vi	inte	använt	
oss	av	svenska	designers,	inredare	och	arkitekter	
utan	istället	av	deras	barn.	Tjejer	och	killar	i	åld-
rarna	sex	till	nio	år	har	under	en	glad	och	högljud	
färgvalsdag	funderat	över	vilka	kulörer	som	passar	
bäst	när	man	äter,	sover,	badar,	leker,	vilar	och	ska-
par.	Resultatet	ser	du	här.(alcro,	2011,	ad.junior)

Retro blev en inspiration för exempelvis motiv, känsla 
och färg. Grundinspirationen för färgvalen kom från ad. 
junior där valet slutligen föll på den gröna färgen.  Efter-
som barn har gjort färgkartan för barn så var det en bra 
grund att färgen fanns med där. Färgnyansen arbetades 
vidare med för att få en starkare nyans och en mer retro 
känsla. Även för att komplettera det valda trädvalet och 
för att tilltala barnet mer genom att färgen stack ut mer. 
För att ha något att utgå från angående retroinspiratio-
nen gjordes en genomsökning av olika produkter och 
mönster från 70-talet där färger plockades ut ur bilderna 
för att slutligen lämna de vanligaste nyanserna för att 
bilda färgkartan som syns här bredvid.

Färg
Produkten var vit på yttre sidor för att passa in och se så 
neutral ut som möjligt. På insidan fanns målade låd-
fronter och lådfronter obehandlade i massivt trä. Den 
grönaktiga färgen fick sin slutliga färg av kombinationen 
av vad barnet vill ha och vad som tilltalar föräldrarna. 
Anpassning har också gjorts färgmässigt för att passa 
ihop med ullfilten.

Motiv
För att tilltala barnet mer behövdes ett mönster eller 
motiv på produkten. Ur produktionssynpunkt fick det 
inte vara någonting för avancerat, men ändå någonting 
som uppfyllde känslan för en barnprodukt. Mindboarden 
som gjorts tidigare var uppdelad i tre olika kategorier 
och en av dem var känna och det i kombination med ett 
motiv skulle tilltala barnet mer och göra det mer spän-
nande att ta och känna på produkten.
För att ha i åtanke produktionen, föräldrarna och barnet 
så blev det ett enkelt utstickande motiv med retrokänsla 

i massivt trä med målade detaljer.
Motivet blev på en uggla i enkel form, många olika 

motiv provades och övervägdes.
Ugglan valdes för att motivet gick att skala av så pass 

att mönstret fick ett rent uttryck utan att innehålla för 
många detaljer och moment.

Bild 50: Alcro färgkarta, ad. junior

Bild 55: Närbild på ugglan I trä
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Bild 83: Andra exempel på motiv

Bild 85: Färgkarta med 70- tals färger



4. RESULTAT

Bild 54: Ungefär hur barnförvaringsmöbeln ser ut och tydligare visning av material

Bild 79: Ungefär hur barnförvaringsmöbeln ser ut och tydligare visning av filtfigurer på lådor och sittkuddar

4.1 Slutskisser
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4. RESULTAT

4.2 Resultat
Undersökningarna visade att målgruppen, föräldrar med 
barn i åldern ett till fyra år, satte stort fokus på säker-
het, användningsmöjlighet och mängden av förvaring 
som tillhandahölls. Produkten skulle vara praktisk men 
samtidigt estetiskt tilltalande för såväl barn som vuxen 
och passa in i hemmet. 

Dessa marknadskrav skulle fungera tillsammans med 
både kraven på säkerhet och de önskemål som ställdes av 
Trälek.

Resultatet blev en mobil barnförvaringsmöbel i ma-
terialen björk, MDF och ullfilt.  Förvaringsmöbeln hade 
hjul vilket gjorde öppning och stängning möjligt på ett 
smidigt sätt. 

I stängt läge hade produkten ett mer neutralt utseende 
medan den i öppet läge erbjöd ett mer lekfullt och till-
talande utseende för barnet. Längst ned på förvarings-
möbeln fanns två lådor i filt som kunde tas ut vid behov. 
Längst ned fanns också två sittkuddar som lätt kunde tas 
ut och användas av barnet.  Lådorna längst ned var lätta 

eftersom de var i filt, vilket gjorde att barnet inte kunde 
göra sig illa vid utdragning.

Två öppna hyllplan behövdes för öppen förvaring för 
exempelvis böcker, alternativt kunde platsen användas 
som en öppen yta för barnet att använda. De öppna 
förvaringshyllorna var i massiv björk för att klara högre 
slitage. Fem målade lådfronter och två i massiv björk gav 
ett mer enhetligt utseende.  

Möbeln hade två långa dolda gångjärn på vardera sida. 
På filtlådorna och filtsittkuddarna kunde filtfigurer med 
kardborre på baksidan fästas. Filtsittkuddarna och filtlå-
dorna kunde få djuransikten med hjälp av olika motiv-
delar.  Tre stycken ögon och tre stycken nosar togs fram 
och kombineras på olika vis för att bli flera olika djur. 

4.3 Barnförvaringsmöbeln Ugglan
Barnförvaringen ugglan är i ihopfällt läge 74 centime-
ter bred, 80 centimeter lång och 120 centimeter hög. I 
utfällt läge 148 centimeter lång och 40 centimeter bred.

4.4 Prototyp
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Bild 84: Prototypen 
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Bild 36: En liten pojke i åldersgruppen provleker med prototypen

Bild 37: Han drar ut alla lådor och kuddar
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4.5 Behandling
Ugglan behandlades med miljövänliga och dokumen-
terat giftfria färger godkända för baby och småbarn. 
Yttersidor och insidor i vit färg, lådfronter i grön färg. 
Två hyllplan i massivt trä som behandlats med vitolja 
för att inte mörkna i färgen, även ugglorna behandlades 
med vitolja för att få bättre hållbarhet och inte mörkna i 
färgen, utan behåller sin ljusa färg.

4.6 Vad tyckte Trälek?

Kontinuerlig kontakt hölls med Träleks ägare Jörgen 
Karlsson, både via telefon och via mejl. När ett förslag 
hade utformats skickades en PDF med sammanfattande 
kort information, skisser och mått. Rätt material lades på 
i Photoshop för att kunna visa förslaget så likt en verklig 
prototyp som möjligt. Ett telefonmöte avtalades och då 
diskuterades resultatet och Jörgen Karlsson uttryckte 
sina åsikter om produkten. Färger, material, motivet och 
annan viktig information gicks igenom. Jörgen Karlsson 
hade varit väldigt vag under projektets gång om huruvida
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Bild 38: Provar filtfigurerna

Bild 77: När allt har plockats ut ska det in igen



Trälek skulle ta sig an att bygga prototypen eller inte, 
han hade inte velat inte bestämma någonting innan han 
hade sett det färdiga förslaget. 

Han ställde sig väldigt positiv till produkten och med-
delade att han gärna byggde den.

5.1 Diskussion
Det går inte formge en produkt så att den tilltalar alla 
men tanken var att förvaringsmöbeln skulle tillgodose 
ett behov och uppfylla något som önskas och saknas på 
marknaden.

I slutänden skulle produkten vara formgiven på ett 
sådant sätt att den fungerar för så många som möjligt. 
Hela vägen fanns orden ”passa in” med som ledstjärna. 
Det är en omöjlig uppgift att få en produkt att passa 
in i alla hem rent utseendemässigt, men detta skulle i 
första hand vara en barnprodukt och det fick absolut inte 
glömmas bort under arbetets gång. Föräldrarna skulle 
naturligtvis finnas med i beräkningen under designfasen, 
de skulle tilltalas av produkten och känna behovet av 
den. 

Eftersom alla har olika smak och tycke så var tanken 
att hålla utsidan så neutral som möjligt. Naturligtvis be-
tyder inte neutral samma sak för alla men med tanke på 
att produkten skulle placeras på ett gemensamt utrymme 
i hemmet, med alla färger, träslag och övriga designmo-
ment inräknat, kändes det mest givet att arbeta utifrån 
begreppet passa in. 

Insidan skulle tilltala barn med färg och motiv och 
vara anpassat för just barn, men hur produkten sedan 
används och var den placeras i hemmet skulle bli upp till 
var och en att bestämma. Utifrån det var det viktigt att 
hitta en helhetskänsla med produkten. 

Produkten skulle inte kännas som två olika produk-
ter, fast det egentligen nästan är så. Med tanke på att 
det är en barnprodukt och att det är en förvaringslös-
ning kändes det naturligt att hitta något sätt för barnet 
att tycka att plocka undan är någonting roligt.  Tanken 
med djuransikten på lådor var just för att det skulle bli 
roligare för barnet att plocka undan sina egna saker, i 
exempelvis apan. 

Många idéer har vuxit fram, bearbetats och vridit och 
vänts på under resans gång. Just för att få svar på vad 
som kan göra produkten roligare och mer tilltalande för 
barnet. Efter mycket övervägande landade arbetet i en 
enkel lösning som kunde kombineras med samarbets-
partnerns befintliga sortiment.

5,2 Egna reflektioner
När de första tankarna kom om huruvida människor inte 
bor mindre i dag, för att sedan bli bekräftat i undersök-

ningarna, så fick projektet en ännu tydligare riktning. 
Naturligtvis fanns det hela tiden ett mål och samarbetet 
med Trälek gjorde projektet mer verklighetsförankrat. 

Projektet fick också en tydligare inriktning genom 
att det fanns ett tydligt problem och att det runt detta 
problem fanns flera aspekter som skulle vägas in. 

Att göra alla nöjda är svårt, för att inte säga omöjligt. 
Att sedan tillmötes två så olika åldersgruppers behov i 
en och samma produkt, och att uppfylla alla krav de två 
målgrupperna ställer, har varit spännande. 

Kommunikationen mellan mig och Trälek skedde re-
gelbundet. Vi har haft ett antal diskussioner och Jörgen 
Karlsson gav synpunkter under resans gång. Ett besök på 
plats i Växjö, där företaget har sin bas, hade varit önsk-
värt. Detsamma gäller när det kommer till att vi skulle 
kunna ha träffats personligen vid minst ett tillfälle. 

Jag hade fått väldigt lite information om deras ma-
skinpark, och på det området hade det varit bra med mer 
kommunikation och information mellan mig och Jörgen 
Karlsson. Nyttig information hade varit vilka mått och 
vilken kapacitet maskinerna har. Även deras behand-
lingsmetoder, vad har de tillgång till och vad använder 
de. Det hade varit bra att få in den aspekten mer. 

5,3 Fortsatt arbete
Vidare utveckling i projektet skulle kunna vara att arbeta 
fram fler tillbehör till produkten, kanske kunde en av 
lådfronterna också vara i filt. Alternativt kan man tillföra 
en magnettavla. Man kunde utveckla fler produkter i 
förvaring för barn i andra åldrar och/eller för andra mil-
jöer. Materialvalen skulle kunna utvecklas, MDF är som 
exempel ett ganska tungt material och frågan kan ställas 
om produkten kan göras i något annat för att minska 
vikten. 

Vidare arbete med filtfigurerna är ytterligare ett led, 
med fler motiv och varierande svårighetsgrad i kombina-
tionerna som följd. 

5. Diskussion
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Bild 83-85: Privat bild

6.4 Diagramförteckning

Diagram 1-6: Egen undersökning

Diagram 7: World Health Organization (2011). Child 
growth standards. Hämtat från http://www.who.int/
childgrowth/standards/height_for_age/en/index.html . 

22 mars 2011

Diagram 8: Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand och 
Magnus Wiström (2004) Nordiska träd och träslag, sid 
26, Arkvs .

Tillåtelse har givits för användandet av alla bilder i rap-
porten.
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Bilaga 1

Telefonintervju, 18 februari 2011
1. Förnamn 
Cecilia. 
2. Barn förnamn
Link.
3. Barnets ålder
11 månader.
4. Typ av boende
Bostadsrätt, 2 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
45 kvadratmeter
6. Stad
Stockholm
7. Har barnet eget rum?
Ja och nej, han har sin säng inne i klädkammaren där 
vi har en del andra saker, men det är väldigt trångt där 
inne.
8. Var förvarar du barnets saker?
Det mesta inne i klädkammaren, kläder, böcker, men 
även i vardagsrummet bland annat i en bokhylla.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, vi lägger allt tillgängligt.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Det blir rörigt i vardagsrummet, där han leker.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha? 
Ja, men det varierar lite i vardagsrummet vad för leksaker 
vi har tagit fram.
12. Känner du att ditt barn behöver ett rum? I så fall 
varför?
Ja och nej. Inom ett år behöver han ha ett eget rum men 
just nu är vi bara i behov av att ha en plats för hans säng, 
eftersom vi har ett ganska litet sovrum och hans säng får 
inte plats där, det är bättre för hans och vår sömn.
13. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Plats för sängen, förvaring till alla saker, att han skulle ha 
något eget, ett ställe att leka.
14. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Plats för sängen, förvaring till alla saker, att han skulle ha 
något eget, ett ställe att leka.
15. Hur stort rum tycker du att ett litet barn behöver?
Fyra kvadratmeter, litet, hade vi större så hade han fått 
det minsta rummet.

Bilaga 2

Telefonintervju, 18 februari 2011
1. Förnamn 
Eva.
2. Barn förnamn
Märta, William och Elsa.
3. Barnets ålder
Märta 1,5 år.
4. Typ av boende
Bostadsrätt, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
108 kvadratmeter.
6. Stad
Uppsala
7. Har barnet eget rum?
Nej, hon bor i vårt rum.
8. Var förvarar du barnets saker?
I en stor hall i mitten av lägenheten. 
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, allt ligger lågt i backar.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, det sprids i alla rum, hon vill vara där alla är.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha. 
Ja, vi har en speciell plats för allt.
12. Känner du att ditt barn behöver ett rum? I så fall 
varför?
Skulle vara skönt med eget rum, det ligger leksaker i hal-
len, det är rörigt och dumt.
13. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Inte till lek, ett litet rum för förvaring.
14. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Att få undan allt, det skulle inte vara för lek utan mer för 
förvaring. Bra med eget sovrum om ett år när hon är 2,5.
15. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Ungefär vad rummen brukar vara, runt tio kvadratmeter.

38



7.Bilagor

Bilaga 3

Telefonintervju, 18 februari 2011
1. Förnamn 
Kristina.
2. Barn förnamn
Sigge och Tova.
3. Barnets ålder
Sigge, 1,9 år.
4. Typ av boende
Bostadsrätt, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
78 kvadratmeter.
6. Stad
Uppsala
7. Har barnet eget rum?
Ja, ett litet eget rum.
8. Var förvarar du barnets saker?
Han har allt i sitt rum men det hamnar lite överallt.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, alla leksaker finns på sin nivå.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, överallt.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha. 
Det finns ingen specifik plats, allt är blandat i lådor och 
plastbackar som han kan röja runt i, han häver ut allt 
ändå.
12. Känner du att ditt barn behöver ett rum? I så fall 
varför?
Inte på dagarna men det vore skönt på natten, att han 
kan sova i ett eget rum.
13. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Förvaring och sova, inte att leka i.
14. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Sovplats och förvaring.
15. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Litet.

Bilaga 4

Telefonintervju, 18 februari 2011
1. Förnamn 
Maria.
2. Barn förnamn
Saga, Isabella och Teo.
3. Barnets ålder
Saga, 6 månader.
4. Typ av boende
Hyresrätt, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
73 kvadratmeter.
6. Stad
Stockholm
7. Har barnet eget rum?
Nej, sängen finns i vardagsrummet där också vi (föräld-
rarna) sover.
8. Var förvarar du barnets saker?
Hon har inte så mycket saker än, men förvaras lite över-
allt i hemmet. När hon blir lite äldre ska hon få ett skåp i 
Isabellas (storasyster) rum där alla Sagas saker ska finnas 
tillgängligt för henne.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, så fort hon kan så kommer den möjligheten att fin-
nas.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Nej, inte än.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha. 
Jag vet inte, vi kommer att ha låder och korgar i skåpet, 
lite uppdelat, så att det blir lätt för henne att ta ut och in.
12. Känner du att ditt barn behöver ett rum? I så fall 
varför?
För en säng och förvaring. Det behövs inget lekrum de 
närmaste åren, utifrån erfarenhet från tidigare barn.
13. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Förvaring, sova
14. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Förvaring och en plats att sova.
15. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Litet.
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Bilaga 5

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen Care-
ma, 23 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Anna.
2. Barn förnamn
Tea.
3. Barnets ålder
3 månader.
4. Typ av boende
Hyresrätt, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
70 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle
7. Har barnet eget rum?
Nej, hon är för liten för det.
8. Var förvarar du barnets saker?
Hon har inte så mycket saker än, allt ligger i en byrå.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Jag hoppas att det ska bli så, vi ska samla alla hennes 
saker på ett ställe.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Vi har alla saker på ett ställe, men hon har bara nallar 
och enklare saker än så länge.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Det är uppdelat och allt har sin plats.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Lätt att använda, lätt att göra rent, praktisk och enkelt.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Lådor, boxar och förvaring för kläder.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Nej, det blir aktuellt först i två till treårsåldern.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Mest till förvaring och för att sova i.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Ett litet barn behöver mest förvaring, när barnet blir 
större kommer man behöva kunna leka där.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Inte stort alls.

Bilaga 6

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen Care-
ma, 23 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Anneli.
2. Barn förnamn
Joel.
3. Barnets ålder
3, 5 månader.
4. Typ av boende
Radhus.
5. Hur många kvadratmeter?
163 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle
7. Har barnet eget rum?
Nej, inte än, han är för liten.
8. Var förvarar du barnets saker?
Det är lite olika, i någon byrå och garderob.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Tanken är att han ska kunna göra det så småningom.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Nej, inte än.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Nej det gör det inte.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Mjuka kanter, lätt att öppna och stänga, allt ska finnas 
på barnets nivå.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
En lång möbel med lådor på barnets nivå.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Nej, inte förrän han blir tre, fyra år kommer han behöva 
ett eget rum.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Förvaring för alla leksaker och sova.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Kanske runt nio kvadratmeter.
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Bilaga 7

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen Care-
ma, 23 februari 2011

1. Ditt Förnamn 
Sigrid.
2. Barn förnamn
Linus.
3. Barnets ålder
3 månader.
4. Typ av boende
Hyresrätt, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
78 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle
7. Har barnet eget rum?
Nej, inget eget rum.
8. Var förvarar du barnets saker?
Överallt och ingenstans.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Nej, inte i nuläget.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Inte än, han är så liten.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Det förvaras där det finns plats.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Lätt att ösa in saker i och det ska gå snabbt att plocka 
undan i.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Korgar och hinkar.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Inte nu men när han blir lite äldre, så han kan ha sina 
leksaker på ett ställe och ha tillgång till alla sina saker.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Han leker nog inte än men en säng och hans leksaker.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Ganska litet.

Bilaga 8

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen Care-
ma, 23 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Bettina.
2. Barn förnamn
Filippa.
3. Barnets ålder
3 månader.
4. Typ av boende
Bostadsrätt, 2 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
64,5 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle
7. Har barnet eget rum?
Nej, hon är för liten för det än.
8. Var förvarar du barnets saker?
I byråer och korgar.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, både i dag och längre fram när hon blir större.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Nej.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Allt har sin plats.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Praktisk förvaring med mycket plats för leksaker. Korgar 
är bra.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Backar och en bokhylla.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Ja, vi vill ha det snarast. Vi vill få undan alla barnets 
saker till en plats.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Förvaring för saker och alla kläder och leksaker och ett 
rum för barnet att sova i.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Inte för litet.
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Bilaga 9

Intervju via mail, 24 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Malin.
2. Barn förnamn
Vincent.
3. Barns ålder
3,6 månader.
4. Typ av boende
Radhus, 4 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
104 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle
7. Har barnet eget rum?
Ja, Vincent sover på övervåningen.
8. Var förvarar du barnets saker?
Än så länge är han liten och upp i oss så han har sina be-
bissaker i vardagsrummet i en korg och en påse. Resten 
finns uppe i rumme
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Nej, han är för liten än 
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Jajamän, eller ja i vardagsrummet
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Nej det gör det inte... inte ännu
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Ja det tycker jag. Vi får vår egen tid på kvällen då vi går 
och lägger oss, vi kan prata med varandra utan att “ris-
kera” störa Vincents sömn. Dessutom sover han bättre i 
eget rum.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Det kommer bli mestadels sovrum just nu men sedan 
kommer det ju mer bli klädkammar/sovrum/lekrum.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Just det här med sömnen både för föräldrarnas skull och 
barnets skull då alla behöver ostörd sömn.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Just nu inte alls stort han behöver ju bara få plats med 
sin spjälsäng men då han börjar röra sig mer o dra fram 
sina leksaker tycker jag barnrummet ska vara större än 
föräldrarnas som inte alls använder sitt rum i lika stor 
utsträckning av dagen... 

Bilaga 10

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Anders
2. Barn förnamn
Tea
3. Barns ålder
13 månader
4. Typ av boende
Radhus
5. Hur många kvadratmeter?
100 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
I hennes rum, men hon har sitt rum på övervåningen, så 
då har vi saker nere också.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Hon kan ta fram det mesta själv, kanske lite böcker 
högre upp.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Vi måste plocka undan minst en gång varje dag
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Det är ganska uppdelat, mer eller mindre i alla fall.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Hur den ser, designen, att den ser rolig ut för henne, 
färger. Den ska inte ha några vassa kanter.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Vi behöver fylla hennes rum något, kombinerat barnvän-
ligt och praktiskt.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Än så länge sover hon bara där.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Samma som ovan.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Tio kvadratmeter har hon nu och det är fullt tillräckligt.
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Bilaga 11

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Sofia och Robert.
2. Barn förnamn
Bianca.
3. Barns ålder
2 år.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
130 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja, ett litet öppet rum innanför sovrummet.
8. Var förvarar du barnets saker?
I hennes rum och i vardagsrummet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, det är lättåtkomligt för Bianca.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Det sprids ut i vardagsrummet och i köket.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Ne,j det spelar ingen roll.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Den ska inte ha lådor som går att dra ut helt, och inte 
vara för hög.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ingen.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Nej.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Sova, hon leker mest i vardagsrummet eller i sin brors 
rum.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
När hon är så liten behövs det inte så stort, inte större än 
tio kvadratmeter.

Bilaga 12

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Daniel.
2. Barn förnamn
Lo.
3. Barns ålder
9 Månader.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
140 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
I hennes rum och på några fler ställen i hemmet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Nej.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, jag plockar varje dag.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är detnågot du skulle vilja ha?
Nej.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Ska rymma det man vill ha i och inte ha några vassa 
kanter som barnet kan göra sig illa på.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Behöver ingen just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Skulle ha hennes leksaker där, men sova framför allt.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Ha som ett lekrum och begränsa hennes saker till en 
plats.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Litet, hon har tio kvadrat, det är lagom.
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Bilaga 13

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Helena och Johan.
2. Barn förnamn
Fiona.
3. Barns ålder
7 Veckor.
4. Typ av boende
Lägenhet, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
77 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja, det finns eget rum men han sover inte där än.
8. Var förvarar du barnets saker?
Vi förvarar allt i hans rum.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, han kommer kunna göra det.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Nej, han är lite för liten än.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Ja.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Rymma mycket och vara smidig.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ingenting just nu, vi har redan köpt det mesta.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
För att kunna ha hennes saker samlat i ett rum och få 
ordning och reda.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Samma som ovan.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Hon har ett litet, långt och smalt rum nu, och det är 
lagom.

Bilaga 14

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Jessica.
2. Barn förnamn
Gabriel.
3. Barns ålder
2,5 år.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
130 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
I hela huset.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Han behöver hjälp med vissa saker ibland.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, över hela huset.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Både och, vissa saker har sin plats.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Det är viktigt med säkerhet och att den är fin.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Vi har det vi behöver just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
För att sova, både han och vi sover bättre.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Sakerna, han är ju där vi är.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Inte jättestort, tio kvadratmeter känns lagom.
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Bilaga 15

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Mats.
2. Barn förnamn
Idun.
3. Barns ålder
Ett år och en vecka.
4. Typ av boende
Lägenhet, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
72 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
I vårat sovrum.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, i stort sätt allt, det finns lite större och tyngre saker 
står högre upp.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Mest i sovrummet men lite spritt blir det.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Ja det har vi.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Funktionell och bra användningsmöjligheter, den ska 
förvara mycket men inte ta för stor plats.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Inget just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Nej inte än, men det börjar kanske bli dags.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Dels för att få något eget.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Tio kvadrat är lagom.

Bilaga 16

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Malin och Tobias.
2. Barn förnamn
Arvid.
3. Barns ålder
9 månader.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
130 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
Lite överallt.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja det gör han.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Nej och nej.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Han är oftast i vardagsrummet, men vi vill inte ha en 
typisk barnmöbel där. Vi vill att den ska smälta in och 
inte ha synliga barnsaker.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Inte endast för barnsaker.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Nej, vi tycker inte det, det behöver han inte.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Till slut kommer han att behöva det, när han kan leka 
själv där.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Något litet.
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Bilaga 17

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Lisa.
2. Barn förnamn
N´gennar och Qudijo.
3. Barns ålder
2 och 6 år.
4. Typ av boende
Hyresrätt, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
70 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej, de delar rum.
8. Var förvarar du barnets saker?
Mest i lekrummet och i vardagsrummet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, man får plocka mycket.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Ja.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Praktisk.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Jag har den förvaring jag behöver.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Inte helt eget, det går bra att dela.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Förvaring och lek.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Inte så stort.

Bilaga 18

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Patrik.
2. Barn förnamn
Elias.
3. Barns ålder
1,5 år.
4. Typ av boende
Lägenhet, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter? 
92 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
Allt i hans rum.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, men det finns en del gosedjur högre upp.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Har en låda med massa saker och en hylla, olika vad som 
hamnar var, det fungerar bra som det är.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Barnsäkerhet, prisvärd och bra kvalitet.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
En byrå för kläder.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Ja
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Leka och sova.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Mellanstort, bra och lagom för lek.

7.Bilagor
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Bilaga 19

Intervju på stan, Stina 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Stina.
2. Barn förnamn
Maja och Oskar.
3. Barns ålder
2,5 och 4,5.
4. Typ av boende
Kedjehus, 4 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
120 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja, bägge två har egna rum.
8. Var förvarar du barnets saker?
Det är stora rum så alla deras saker får plats där.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, fast vissa saker som pussel och pyssel behöver de hjälp 
med att ta fram.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, under dagen.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Ja, i olika hyllor.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Ska ha många olika fack och hyllor, höga saker så att 
vissa saker kan stå högt upp, saker som barnen inte ska 
riva fram själv.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Mer klädförvaring.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
För att sova och kunna leka.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Förvaring, sova och leka.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
De har nio och fem kvadrat, det är lagom där någon-
stans.

Bilaga 20

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Klas.
2. Barn förnamn
Rasmus, Mio och Isabel.
3. Barns ålder.
Rasmus 2,5, Mio 4 och Isabel 6 år.
4. Typ av boende
Lägenhet, 4 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
87 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej, Rasmus delar med Mio.
8. Var förvarar du barnets saker?
I det delade rummet, Mio bor bara där varannan helg.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, han når allt.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, men han är duktig på att plocka undan själv.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Nej, allt ligger blandat.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Snygg, praktisk och gå i mycket.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Behöver inget mer nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Han måste ha eget rum, för att få plats med allt.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Att ha alla saker på ett ställe och ett ställe för honom 
leka på.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Nu har han det största sovrummet i lägenheten, efter-
som de delar på det två stycken.

7.Bilagor

47



7.Bilagor

Bilaga 21

Intervju på stan, 26 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Albin och Ann-Sofie.
2. Barn förnamn
Elia.
3. Barns ålder
Fem veckor.
4. Typ av boende
Lägenhet, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter? 
78 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
I en extra säng i vårt sovrum, och så har vi en låda i 
köket.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, allt är på hans höjd.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Nej, vi har flera leklådor, det är väldigt blandat förutom 
en låda med gosedjur.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Det första och viktigaste är säkerheten, men också färg 
och form, den måste passa in i hans rum.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
En bra bokhylla eller vanlig hylla, vi har mycket barn-
böcker.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Ja, främst för att förvara saker och en säng, han har ett 
lektält där inne också.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Att han kan leka själv.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Vi har 15 kvadratmeter, men det är väl lite för stort 
egentligen.

Bilaga 22

Telefonintervju, 28 februari 2011
1. Ditt Förnamn 
Jennie.
2. Barn förnamn
Elmer och Flora.
3. Barns ålder
Ett år och fyra månader (Elmer) och fem år (Flora).
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
200 kvadratmeter.
6. Stad
Ilsbo.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
I hans rum och i vardagsrummet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Han kommer inte in i sina skåp än, så vissa saker måste 
vi ta ned.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Det hamnar överallt.
11. Finns det specifika platser för var sak? Är det i så fall 
bra? Om du inte har det är det något du skulle vilja ha?
Lite blandat. Och, ja, det skulle jag nog vilja ha.
12. Hur ska en bra barnmöbel vara?
Mindre förvaring, så att man inte behöver gräva för att 
hitta något. Gärna förvaring i större system, och kunna 
kombinera själv med form och färg.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Får aldrig nog med förvaring, behöver just nu förvaring 
för böcker.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? I så 
fall varför?
Nej, inte egentligen.
15. Vad skulle du använda barnets rum till, vad blir dess 
funktion?
Sover, går upp och leker där, då måste vi vara med hela 
tiden.
16. Vad känner du skulle vara skälet till att ett litet barn 
skulle behöva ett eget rum?
Samma som ovan.
17. Hur stort rum tycker du ett litet barn behöver?
Lagom nu, litet, kanske runt tio kvadratmeter.
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Bilaga 23

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp , 9 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Ulrika.
2. Barn förnamn
William.
3. Barns ålder
9 månader.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
73 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
Hans leksaker och sådant ligger i en back i vardagsrum-
met.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Han når alla saker som han får leka med.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
De hamnar nog lite överallt.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej, allt ryms i lådorna.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Lättåtkomligt, bra höjd och en god möjlighet att kunna 
dela upp saker.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ingenting vad jag kan komma på så här direkt.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Nej inte än. Men vi vill att han ska ha det senare, för att 
förvara kläder och slippa ha saker i hela huset.

Bilaga 24

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp , 9 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Radia.
2. Barn förnamn
Jusef.
3. Barns ålder
9 månader.
4. Typ av boende
Lägenhet.
5. Hur många kvadratmeter?
75 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
Överallt.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej, allt är blandat.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Förstod inte frågan.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ingen speciell.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Nej inte nu, ska bara sova där, gör inte det nu. Leker inte 
där nu, sover inte där nu.
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Bilaga 25

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp , 9 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Maria.
2. Barn förnamn
Teo.
3. Barns ålder
10 månader.
4. Typ av boende
Lägenhet.
5. Hur många kvadratmeter?
97 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
I en box på golvet, sen har han leksaker i hans rum 
också.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, överallt.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej, ligger i en och samma.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Lättomkomligt för honom, gärna lock på men han ska 
kunna öppna den själv. Den ska vara liten och smidig, 
och man ska kunna flytta runt den.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Skulle väl vara lite hyllor, gärna utrymme som han inte 
kan öppna själv.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Ja, han ska sova där, då han sover bättre själv. Sen ska 
han kunna leka och det ska finnas plats för förvaring.

Bilaga 26

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 1, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Alexandra.
2. Barn förnamn
Olivia.
3. Barns ålder
6,5 Månader.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
120 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja, fast det är inte inrett.
8. Var förvarar du barnets saker?
Vardagsrummet, vi har inget i hennes rum, det är korgar 
som vi plockar ut och in.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Nej, men hon ska nå allt själv när hon blir äldre.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Det ligger där vi lägger det.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej, det ligger blandat.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Borde vara lägre, med blandade lådor för olika saker, och 
den måste vara säker.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Inget just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Nej det tycker jag inte. Men hon ska ha sin säng där 
och sova där, och samtidigt ha sina saker i rummet. Hon 
kommer inte sitta där och leka själv de närmaste åren 
men man skulle kunna plocka undan hennes saker där.
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Bilaga 27

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 1, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Charlotte.
2. Barn förnamn
Linn.
3. Barns ålder
6 månader.
4. Typ av boende
Lägenhet, 2 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
54,5 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
Vardagsrummet och köksgolvet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, allt finns där hon är.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Hon är för liten för det, hon kryper inte än.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Det ligger där det finns yta, när man inte har så stort får 
man planera mer istället. Det står mest längs väggarna, vi 
drar fram det när man behöver sakerna.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Låg möbel så att hon når sakerna. Skjutdörrar eller lådor 
vore bra, men inga hårda kanter och inga lösa saker som 
kan ramla bort. Höga säkerhetskrav, får inte välta
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Klädförvaring, flera lådor att stoppa undan leksakerna i.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Nej, vi har bara säng nu. Om eget rum så skulle det vara 
för hennes möbler och för förvaring.

Bilaga 28

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 1, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Rosanna.
2. Barn förnamn
Molly och Edwin.
3. Barns ålder.
Sex månader och två år.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
125 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja, båda har eget rum.
8. Var förvarar du barnets saker?
Ingenting i hennes rum utan i ett rum mellan kök och 
vardagsrum under trappan.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, när hon väl kan gå.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, överallt.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Det är lite sorterat, barnen har egna lådor.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Den ska inte vicka, lådor ska inte åka ut helt, den ska 
vara låg och ha mycket förvaringsplats.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
För kläder, lägre hängförvaring för mindre kläder.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Ja, för kläder och leksaker, och att kunna samla allt på ett 
ställe. Även för att barnen ska sova där.
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Bilaga 29

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 2, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Åsa.
2. Barn förnamn
Liv.
3. Barns ålder
5 månader.
4. Typ av boende
Lägenhet 2 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
47 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
Lite här och var, det ligger lite utspritt.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, det ligger här och var.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Nej, för lite.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Praktisk, ska passa in, och priset.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ganska mycket, allra helst för leksaker.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Det hade varit skönt för att förvara hennes grejer i, när 
hon blir äldre för att sova och leka. Nu mest för att för-
vara, sedan leka för att leka.

Bilaga 30

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 2, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Elin.
2. Barn förnamn
Meja.
3. Barns ålder
5 månader.
4. Typ av boende
Radhus.
5. Hur många kvadratmeter?
113 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja, men vi använder det inte än.
8. Var förvarar du barnets saker?
Dels i hennes rum, dels byrå i köket men även i hennes 
rum är på övervåningen, och vi är mest på nedervå-
ningen.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
En stor back, vi röjer ned allt där.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Funktionen i och det ska gå snabbt plocka undan.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ingen just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Nej, inte än men sedan ska hon väl börja leka, allra helst 
senare med kompisar. Sen ska hon sova där också.
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Bilaga 31

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 2, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Erika.
2. Barn förnamn
Ebba.
3. Barns ålder
5 månader.
4. Typ av boende
Radhus, 3 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
78 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Ja.
8. Var förvarar du barnets saker?
Mestadels i hennes rum i garderober, i badrummet och i 
en låda i vardagsrummet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Nej, kan inte nå allt själv.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Nej, hon är för liten.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej inte direkt, det ligger i olika lådor.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Hon borde kunna plocka i och ur själv, lådor ska vara 
med lock.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Inget särskilt.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Ja, mest för förvaring och för att ha en plats att sova på, 
det är mycket saker som vi måste ha någonstans.

Bilaga 32

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 2, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Evelina.
2. Barn förnamn
William.
3. Barns ålder
4 månader.
4. Typ av boende
Lägenhet, 2 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
67 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
Kläderna har vi i en byrå i vårt sovrum. Leksaker finns i 
tyglådor i vardagsrummet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja, allt är i lägre höjd.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Inte än i alla fall, han är ju så liten.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej, vi har en låda där allt ligger i.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Flyttbar och enkel.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Ingenting just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Nej,  men det kanske skulle vara skönt för oss att få eget 
rum och att han sover själv.
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Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 2, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Ida.
2. Barn förnamn
Tuva.
3. Barns ålder
5,5 månader.
4. Typ av boende
Lägenhet 2 rok.
5. Hur många kvadratmeter?
60 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej.
8. Var förvarar du barnets saker?
I vardagsrummet.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja, hon går runt i gå stolen och sprider saker överallt.
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej, det ligger lite blandat.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Pris, att den passar in, att den är fin, barnet ska kunna ta 
fram leksaker själv och plocka in och ut själv.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Någonting till alla leksaker, jag har inget bra just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
      I så fall vad blir rummets funktion?
Ja, snart, just för alla grejer, det är så mycket saker som 
ska förvaras någonstans.

Bilaga 34

Intervju mammagrupp på Barnavårdcentralen, Söder-
tull, grupp 2, 10 Mars 2011
1. Ditt Förnamn 
Malin. 
2. Barn förnamn
Melker.
3. Barns ålder
5 Månader.
4. Typ av boende
Hus.
5. Hur många kvadratmeter?
110 kvadratmeter.
6. Stad
Gävle.
7. Har barnet eget rum?
Nej inte nu.
8. Var förvarar du barnets saker?
I lådor och plastbackar i alla rum.
9. Kan barnet ta fram sina egna leksaker?
Ja.
10. Hamnar barnets leksaker överallt?
Ja
11. Finns det specifika platser för var sak? 
Nej.
12. Vilka kriterier har du när du köper en ny förvarings-
möbel för ditt barn?
Säkerheten och att den ska passa in i övriga inredningen.
13. Vilken typ av förvaring behöver du?
Svårt att svara på. Jag vet inte om vi behöver någonting 
specifikt just nu.
14. Känner du att ditt barn behöver ett eget rum? 
 I så fall vad blir rummets funktion?
Ja, det blir ett lekrum med plats för en säng så att han 
kan sova ensam. Mycket förvaring, sen måste han ha 
någonstans att leka när han blir äldre. 
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Sammanställninga av materialkostnader per enhet

Material

Limfog furu
Limfog furu
Plywood
Plywood
Vit färg
Grön färg
Vitolja
Hjul
Stoppning

Grön filt

Svart filt

Dragkedja

Kardborre
Kartong
Papp

Svart färg

Lådskenor

Tjocklek

18 mm
10 mm
18 mm
10 mm

135 mm st

Åtgång

7,37 m²
0,1 m²
0,475 m²
1,745
1,5 liter
1/3 liter
1/4 liter
6 st
48,84 dm²

45 cm bred, 
10 meter

1 meter

2,86 meter

0,5 meter
Ett ark
1 meter

10 milliliter

14 st

Pris per

145 kr m²
100 kr m²
145 kr m²
100 kr m²
141,75 kr/l
253,5 kr/l
88,5 kr/l
19,5 kr st
1,36 öre 
dm²
10,5 kr me-
ter

10,5 kr me-
ter
6 kr meter

5 kr meter
10 kr ark
3,40 kr me-
ter
0,58 kr mil-
limeter
15,75 st

Summa

1068,65 kr
10 kr
68,87 kr
774,5 kr
212,62 kr
84,5
22,12
117 kr
66,42

105 kr

10,5 kr

17,16 kr

2,50 kr
10 kr
7,8 kr

5,85 kr

220,5

2804 kr

Ugglor
Lådfront
Lådor

Lådfronter

I sittkuddar

Sittkuddar, 
papplådor 
och filtfigu-
rer
Filtfigurer

Sittkuddar 
och papplå-
dor
Filtfigurer

7.Bilagor

Priser kommer från K-rauta, Folke Taggs tapetserarverkstad, (Clas ohlson, 2011) , (byggaonline, 2011), (beslagsbutiken, 2011), (Ceos, 2011), (CC Hobby, 2011)
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Dubbel justersåg
Borrautomat
Kantslipmaskin
Bredbandsputs, dub-
bel
Manuellt
Sprutautomat

Tid
12 sek
30 sek
20 sek
8 sek

50 sek
300 sek

Operation
Formatsågning
Borrning
Kantputsning
Träfinslipning

Kantbrytning
Ytbehandling
Till montering

Operationsföljder, (serietillverkning 200 st)

Bilaga 37

Topp/Botten/Liten

Operationsnummer
10
20
30
40

50
60
70

10
20
30
40
50
60
70

Format
Borrning
Kantputs
Träfinslip
Kantbrytning
Ytbehandling
Till montering

15 sek
30 sek
25 sek
12 sek
120 sek
360 sek

Topp/Botten/Stor

10
20
30
40
50
60
70

Mellansida
Format
Borrning
Kantputs, en kant
Träfinslip
Kantbrytning, en kant
Ytbehandling
Till montering

15 sek
42 sek
7 sek
12 sek
20 sek
360 sek

Sida höger/Vänster
10
20
30
40
50
60

70
80

Format
Borrning
Fräsning, gångjärn
Kantputs, Två kanter
Träfinslip
Kantbrytning, två 
kanter
Ytbehandling
Till montering

15 sek
42 sek
240 sek
14 sek
12 sek
30 sek

300 sek



15 sek
42 sek
12 sek
300 sek

Format
Borrning
Träfinslip
Ytbehandling
Till montering

Bilaga 38

Rygg smal
10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

Format
Borrning
Träfinslip
Ytbehandling
Till montering

12 sek
48 sek
12 sek
360 sek

Rygg bred

10
20
30
40
50
60
70

Format
Borrning
Kantputs, en kant
Träfinslip
Kantbrytning
Ytbehandling
Till montering

15 sek
25 sek
7 sek
5 sek
12 sek
240 sek

Montering, liten modul V
10
20
30
40
50

C - Tappislagning
C - Tappislagning
C - Tappislagning
C - Tappislagning
Pressning i skåppress

Sida V
Sida H
Rygg
Hylla

20 sek
20 sek
40 sek
20 sek
480 sek

Hylla

Montering, liten modul H
10
20
30
40
50
60
70

C - Tappislagning
C - Tappislagning
C - Tappislagning
C - Tappislagning
Montering glidskenor
Montering glidskenor
Pressning i skåppress

Sida V
Sida H
Rygg
Hylla
Sida V
Sida H

20 sek
20 sek
40 sek
20 sek
180 sek
180 sek
480 sek
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Sida V
Sida H
Rygg
Hyllor
Sida V
Sida H

20 sek
20 sek
60 sek
40 sek
180 sek
180 sek
640 sek

C - Tappislagning
C - Tappislagning
C - Tappislagning
C - Tappislagning
Montering glidskenor

Pressning i skåppress

Bilaga 39

Montering stor modul
10
20
30
40
50
60
70

10
20
30
40
60

70

Montering
Montering
Montering
Montering
Emballering

Till lager

Lådor
Gångjärn
Hjul
Monduler
Beroende på typ av 
emballeringen

420 sek
120 sek
360 sek
420 sek
300 sek

120 sek

Låda liten/stor

10
20
30
40
50
60
70
80

Formatsågning
Spårfräsning
Borrning
Kantputsning
Träfinslipning
Kantbrytning
Ytbehandling
Till montering

12 sek
6 sek
12 sek
20 sek
10 sek
20 sek
200 sek

Färdig montering/EMB

Förstycke

Sidor, lika förstycke
Bakstycke - Operation 20
Botten - Operation 20+30+40+60

Montering Lådor
10
20
30
40
50

C - Tappislagning
C - Tappislagning
Pressning i lådpress
Montering
Till slutmontering

Sidor
Bakstycke

Botten

15 sek
15 sek
180 sek
15 sek

Leif Rosin, maskinsnickare, har bidragit med sin expertis i sammanställningen av produktionstider
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Summa 8168 sek = 2 h 15 min per enhet
2 h 15 min x 200 st = 450 h
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