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Projektidén var att skapa ett naturligt hem för 
den vanligaste tekniken i hemma-miljö genom 
att undersöka vilka dessa apparater var och 
vilka behov de har. Syftet med att samla 
dessa apparater på en plats är att underlätta 
användandet av teknik i en miljö som inte är 
anpassad för det idag.

För att undersöka detta genomfördes in-
tervjuer, en enkätundersökning och faktain-
samling via internet och en tryckt källa. Det 
viktiga för detta projekt var användarnas 
behov, därför ligger mycket fokus på svaren på 
intervjuerna. 

De tre mest använda tekniska apparaterna 
visade sig vara bärbar dator, surfplatta och 
smartphone och de används oftast i vardag-
srummet. De starkaste behoven som dessa 
apparater medför är att kunna ladda dom, att 
de medför oordning i form av sladdar som lig-
ger framme och att det var viktigt att kunna ha 
dessa apparater lättillgängliga. En definition av 
lättillgänglig gjordes i arbetet och var enligt an-
vändarna: I anslutning till soffa och/eller fåtölj.

Resultatet blev ett sidobord som erbjuder 
förvaring och laddning för smartphone, surf-

platta och bärbar dator. Den placeras naturligt 
i närheten av soffan som användarna finner 
lättillgängligt.

Nyckelord: sidobord, möbel, teknik, smart-
phone, surfplatta, bärbar dator, sladd, hem för 
teknik.

Sammanfattning



The idea for this project was to create a natu-
ral home for the most commonly used tech-
nological devices in a home enviroment. This 
was done by researching which devices are 
the most common and what needs they have. 
The purpose was to gather these devices in 
one spot to make daily usage easier in a home 
enviroment. 
To start of the research a number of interviews 
was made and later on also a poll. To support 
the interviews there was also facts and sta-
tistics gathered from websites and litterature.  
The most important part of this project was the 
users needs, therefor alot of the focus in this 
has been on the interviews.
The three most commonly used techological 
devices turned out to be a laptop, a tablet and 
a smartphone and they are most often used in 
the livingroom. The biggest needs they have 
are having to be charged, having cords to 
charge laying around and they have to be ac-
cessible. A definition of accessible was made 
in this project and according to the users it 
means: Close to the livingroom couch.
The result of this project was a sidetable that 
offers charging, storage for cords and the de-
vices and also has a natural place next to the 
couch.

Abstract



Förord
Jag vill tacka min handledare Jerker Persson 
som har utmanat mig och visat vägen genom 
detta arbete. Jag vill även tacka Anders Eriks-
son för extra stöd när så behövts. Avslutnings-
vis vill jag ge ett stort tack till alla som ställt 
upp på intervjuer, enkäter och bollat idéer med 
mig. Utan er hade det aldrig gått, tack!

- Sebastian Winding, Gävle 2013



Sammanfattning     3
Abstract       4
Förord       5
Innehållsförteckning     6
Inledning       7
Bakgrund        7
Projektbeskrivning      7
Mål         7
Frågeställningar      7
Metod       8
Avgränsning       8
Målgrupp       8
Begreppsförklaring      8

Undersökningsfas     9
Intervjuer       9
Sammanställning av data från intervjuer   10
Enkätundersökning      11
Funktionsanalys      15
Konkurrentanalys      16
Beteende       17
Tekniken       18
Datorer       21
Kravspecifikation      22

Genomförande      23
Skissfas: Tre koncept     23
Skissfas: Sidobord      27
Skissfas: Tänk fritt      28

Slutkoncept      33
Material       34

Resultat       35
Diskussion och slutsats    42
Framtiden       43
Referenser      44

Bilagor       46
Bilaga 1: Intervjuer      46
Bilaga 2: Enkätundersökning    57

Innehållsförteckning



Bakgrund 
Många av de tekniska apparater som har 

trådlös uppkoppling mot nätet är inte beroende 
av en speciell plats utan kan användas där 
man är för stunden. Det har i sin tur medfört 
att man inte längre befinner sig i exempelvis 
arbetsrummet för att chatta, surfa eller kon-
sumera media.

Frågeställningar

•  Vilka tekniska apparater hör till de vanli-
gaste och vilka behov skapar de?

•  Hur kan man på bästa sätt tillgodose 
dessa behov?

•  Vad är ett naturligt hem för dessa tekni-
ska apparater?

•  Vilka problem medför normal användning  
 av teknik?

Inledning

Projektbeskrivning
I detta examensarete har jag för avsikt att 
undersöka vilka tekniska apparater som är de 
vanligaste i hemmet. Med dessa apparater 
som utgångspunkt kommer jag sedan utreda 
vilka behov en användare av dessa har under 
användning och förvaring.
. Projektet ska innefatta att undersöka hur man 
på bästa sätt löser dessa behov och var man 
lämpligtvis placerar ett naturligt hem för teknik 
i hemmet. 

Mål 
Målet är att skapa en produkt tillfredsställer de 
tre vanligaste apparaternas viktigaste behov 
och samtidgt blir den självklara platsen för 
förvaring. 

Fokus för detta projekt är personer i åldrarna 
18-40 år. Det är personer som jag uppfattar 
har kontroll över sin egen ekonomi och som 
har växt upp med teknik på ett eller annat sätt. 
Det är min uppfattning att de oavsett tekni-
skt intresse eller kompetens använder teknik 
dagligen. 
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Metod
Med stöd från designprocessen har intervjuer 
och en enkätundersökning gjorts mot målgrup-
pen. Inga litteraturstudier har gjorts eftersom 
det inte finns mycket skrivet om ämnet an-
vändning av digital teknik i hemmet. Istället har 
statistik och fakta samlats in från internetsidor.

Med undersökningsfasen som grund 
påbörja des skissfasen och olika koncept 
sattes mot varandra för att sedan analyseras. 
Ett slutkoncept valdes och ledde till ett 
produkt förslag och prototyp.

Avgränsning
I arbetet kommer ingen hänsyn att tas till barn-
familjer och de särskilda behov som barn kan 
tänkas ha. Arbetet kommer att avgränsas vid 
de tre vanligaste tekniska apparaterna för att 
hålla antalet behov nere. Inte heller kommer 
hänsyn tas till produktionstekniska frågor.

Målgrupp
Fokus för detta projekt är personer i åldrarna 
18-40 år. Det är personer som jag uppfattar 
har kontroll över sin egen ekonomi och som 
har växt upp med teknik på ett eller annat sätt. 
Det är min uppfattning att de oavsett teknisk t 
intresse eller kompetens använder teknik da-
gligen. 

Begreppsförklaring
Här avser jag att definiera viktiga ord i arbetet.

Laddning
Med laddning menas i detta arbete laddn-
ing av bärbara enheter så som smartphone, 
surfplatta och bärbar dator. Dessa apparater 
laddas med hjälp av en adapter och/eller sladd 
antingen ansluten till USB eller eluttag.

Förvaring
Med förvaring menas att sladdar som exem-
pelvis laddsladdar till ovan nämnda apparater 
döljs eller viras ihop. Även betyder det att de 
saker som ordnas har en specifik plats där de 
hör hemma.

Lättillgänglig
Med ordet lättillgänglig menas att de saker el-
ler slutprodukten är lättillgänglig i sin placering. 
Att man som användare inte ska uppleva bes-
vär med att komma åt eller nå sina apparater 
eller tillbehör när man använder slutprodukten.

Teknik
Med teknik menas i detta arbete apparater 
som används i hemmet för att underlätta 
vardagen.
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Detta arbete grundar sig på användares be-
hov vid bruk av teknik. Därför är intervjuerna 
en viktig del av arbetet i projektet. I projektet 
gjordes en intervjustudie av 15 deltagare  som 
tillhörde den avsedda målgruppen (bilaga 1). 
Syftet med intervjuerna var att undersöka vilka 
de vanligaste tekniska apparaterna i hemmet 
är idag och vilka behov de medför.

Intervjuer
Några av frågorna som deltagarna besvarade 
var:

• Vilka tekniska apparater och tillbehör har 
du hemma? Och vilka är de fyra mest 
använda?

• Hur länge per dag använder du respek-
tive apparat?

• Stöter du på några praktiska problem vid 
användandet och i så fall vilka?

• Finns det någon speciell plats för förvar-
ing eller laddning hemma hos dig?

Intervjuerna varade mellan 15-45 minuter 
och i flera fall blev deltagarna engagerade i 
huruvida teknik är “snyggt” eller inte och om 
den ska synas eller ej. Intervjuerna började 

med frågan huruvida deltagaren såg sig själv 
som teknikintresserad eller ej, och vad denne 
menade att det innebar att vara teknikintresse-
rad. Oavsett om personen i fråga såg sig själv 
som intresserad av teknik eller inte så visade 
intervjun att deltagarna i genomsnitt använder 
teknik ca 10 timmar per dag. Hur man än 
väljer att se på det så är det en stor portion av 
vår vakna tid på dygnet som spenderas med 
aktivt användande av teknik. Vidare ställdes 
frågor om vilka tekniska apparater som an-
vändes, hur länge per dag och var. De mest 
använda apparaterna är:

• Smartphone, bärbar dator, surfplatta och 
tv.

I genomsnittlig tid/dag var tv:n den minst an-
vända. För att sedan skapa en tydligare bild 
av hur daglig användning av dessa sker så 
efterfrågades vilka tillbehör som används. De 
vanligast förekommande tillbehören är:

• Laddare till smartphone, surfplatta och 
bärbar dator. Fjärrkontroller till tv-apparat.

• Headset/hörlurar till smartphone, surfplat-
ta och bärbar dator.

Det största problemet som upplevdes var kort 

batteritid. Det är inte ett av de problem som 
kommer bearbetas i detta arbete, men proble-
men som kort batteritid medför går däremot 
att angripa. Det vill säga att göra det så enkelt 
och tillgängligt som möjligt att ladda sina bär-
bara enheter. Men även att fylla andra behov 
så som förvaring av sladdar och att göra för-
varingen estetiskt tilltalande för användarna.

På frågan var i hemmet man helst skulle vilja 
samla sina tekniska apparater så var det vanli-
gaste svaret vardagsrummet.

Sammanfattningsvis kan man säga att tekni-
ken är en stor del av vardagen och den finns 
där för att göra olika moment lättare. Ett ex-
empel på det är att vara tillgänglig mot sociala 
medier. Flera av dessa apparater används 
samtidigt. Man har en surfplatta i knät när man 
ser på tv eller spelar spel på smartphonen. 
Tekniken har förändrat beteendet i vardag-
srummet.  Idag finns det väldigt många sätt att 
använda teknik som hjälpmedel vilket leder till 
hög frekvens av användning som i sin tur leder 
till ett stort behov av laddning, tillgänglighet 
och möjlighet att dölja ”ful teknik” så som slad-
dar.

Undersökningsfas
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Apparat  Tid/dag Används

Bärbar dator  9tim/dag Köket
Bärbar dator  9tim/dag Olika rum
Bärbar dator  8tim/dag Jobbet
Bärbar dator  2tim/dag Kontoret
Bärbar dator  2tim/dag Vardagsrum
Bärbar dator  10tim/dag Kontoret
Bärbar dator  3tim/dag Köket
Stationär dator 3tim/dag Soffan
Bärbar dator  5tim/dag Vardagsrum
Bärbar dator  4tim/dag Vardagsrum
Bärbar dator  3tim/dag Vardagsrum
Bärbar dator  3tim/dag Soffan
Bärbar dator  11tim/dag Sovrummet
Bärbar dator  8tim/dag     Köket
Bärbar dator  5tim/dag Köksbord.

I snitt använder intervjudeltagarna sin dator/
bärbara dator 5,7tim/dag och oftast i vardag-
srummet. Räknat på totalt antal timmar genom 
antal användare för att skapa en uppfattning 
om vilken produkt som används längst tid per 
dag.
 

Apparat  Tid/dag Används

Smartphone  2tim/dag Vardagsrum
Smartphone  2tim/dag Överallt
Smartphone  1tim/dag Tåget
Smartphone  5tim/dag Överallt
Smartphone  1tim/dag Överallt
Smartphone  2tim/dag Överallt
Smartphone  5tim/dag Vardagsrum
Smartphone  2tim/dag Soffan
Smartphone  4tim/dag Överallt
Smartphone  2tim/dag Överallt
Smartphone  1.5tim/dag Överallt
Smartphone  4tim/dag Överallt
Smartphone   7tim/dag     Överallt
Mobil   2tim/dag Överallt
Smartphone  1tim/dag Överallt

I snitt använder intervjudeltagarna sin smart-
phone 2,8tim/dag och inte på en specifik plats. 
Räknat på totalt antal timmar genom antal an-
vändare för att skapa en uppfattning om vilken 
produkt som används längst tid per dag.

Apparat Tid/dag Används

Surfplatta 1tim/dag Sovrum, sängen
Surfplatta 1tim/dag Överallt
Surfplatta  1.5tim/dag Soffan och sängen
Surfplatta 2tim/dag Köket
Surfplatta 1tim/dag Vardagsrum
Surfplatta 5tim/dag Soffan, sängen
Surfplatta 1.5tim/dag  Vardagsrum
Surfplatta 1tim/dag Vardagsrum

I snitt använder intervjudeltagarna sin surf-
platta 1.8tim/dag och oftast i vardagsrummet. 
Räknat på totalt antal timmar genom antal an-
vändare för att skapa en uppfattning om vilken 
produkt som används längst tid per dag.

Sammanställning av data från intervjuer
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I intervjuerna efterfrågades vilka apparater 
som användes mest, hur många timmar per 
dag de användes och på vilken plats de an-
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mest använda apparaterna mätt i timmar/dag 
och användare.



Enkätundersökning
Intervjuerna (bilaga 1) gav svar på många 
viktiga frågor  som exempelvis att man vill 
samla sina tekniska apparater så som bärbar 
dator, surfplatta och smartphone i vardag-
srummet om man får välja. Under analysen 
av intervjuerna så uppstod ett behov av mer 
information. Att veta mer specifikt var i vardag-
srummet som man vill ha de ovan nämnda ap-
paraterna för att de ska ses som lättillgängliga, 
var man vill förvara dom efter användning och 
var de bör finnas under laddning. 

Därför gjordes en mer ingående undersökn-
ing på detta i form av en enkät med med tre 
exempel. Intervjudeltagarna ombads ringa in 
svar på bilden kopplad till frågan. Första bilden 
hade följande text:

• Ringa in de områden som du anser är 
lättillgänliga när du ska använda smart-
phone, surfplatta och laptop.

Resultatet visas på heatmapen intill (fig 1). 
Deltagarna ringade in soffan, fåtöljen och de 
närliggande områdena. För att vara lättillgäng-
lig vid användning bör en produkt som samlar 
de tre apparaterna placeras i närheten av 
soffa eller annan sittmöbel.
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Fig 1. Heatmap 1



Andra bilden hade följande text:

• Ringa in de områden som du anser är 
lämpliga att lägga ifrån sig smartphone-
surfplatta och laptop på när de inte an-
vänds.

Resultatet visas på bilden intill (fig 2). Även 
här ser vi områden intill soffa och fåtölj 
starkast markerade. Men även några ringar på 
både bokhylla och tv-möbel.
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Fig 2. Heatmap 2



 Den tredje och sista bilden hade följande text:

• Ringa in de områden som du anser är 
lämpliga att ladda smartphone, surfplatta 
och laptop.

Resultatet visas på bilden intill (fig 3). En-
kätsvaren visar ett liknande resultat som 
på fråga 2 med skillnaden att soffbordet är 
nästan helt omarkerat. Sidobordet är starkast 
markerad.
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Fig 3. Heatmap 3



Målet med enkäten var att hitta det mest lämp-
liga området att fokusera på i vardagsrum. Det 
sammanslagna resultatet som visas på fig 4 
har några punkter som sticker ut och det är 
sidobordet och soffbordet. Slutsatsen av detta 
är att det är rimligt att jobba kreativt med att ta 
fram en produkt som passar in i anslutning till 
soffan och fåtöljen. Närheten till dessa är det 
viktigaste. Det område som markerades  starkt 
eller starkast på samtliga frågor var sidobor-
det.

Lättillgängligheten som belystes under 
intervjuerna belyses åter igen och definieras 
härmed till i anslutning till soffa.
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Fig 4. Sammanställd heatmap



En utredning av viktiga funktioner för projektet.

Utifrån behoven som beskrevs i analysen 
av intervjuerna så påbörjades arbetet med att 
undersöka på vilket sätt man kan tillfredställa 
dom. De fyra benen som arbetet fick som 
grund var:

• Erbjuda laddning

• Skapa ordning

• Vara tillgänglig

• Appellera användaren

Och här till höger i funktionsträdet (fig 5) kan 
man utläsa vilka funktioner slutprodukten bör 
inne ha för att tillfredsställa dessa behov.

Funktionsanalys
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Fig 5. Funktionsträd



Power by proxi
Trådlös laddning. Genom att köpa till en mot-
tagare till sin smartphone kan man ladda den 
trådlöst. Man lägger sin smartphone på en 
platta som känner av mottagaren och sedan 
laddar den trådlöst. Produkten kräver att man 
köper ett tillbehör till varje enhet man har för 
att kunna ladda.1 

1 http://www.powerbyproxi.com/innovations/consumer/
proxi-smartphone-solution/

Cable box 
Samla ihop sladdar. En låda som samlar alla 
sladdar och döljer dom. Lösningen är gjord 
för att samla sladdarna på en plats och skapa 
ordning.2 

2 http://www.bluelounge.com/products/cablebox/

Griffin powerdock 5
Laddar upp till 5 handhållna apparater samti-
digt. Samlar ihop surfplattor och telefoner och 
erbjuder laddning.3 

3 http://store.griffintechnology.com/powerdock-5-de-
vice-charger

Konkurrentanalys
Ett urval av konkurrerande produkter.
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Hur man använder teknik har förändrats 
genom åren och med dagens it-samhälle så 
är det många som intar media digitalt. 90% av 
all mediakonsumtion sker via en skärm och i 
snitt spenderar man 4.4 timmar av sin lediga 
tid framför skärmar varje dag. Vilken typ av 
skärm som används för stunden är beroende 
på några faktorer bland annat: Hur mycket tid 
man har, målet med användandet, var man 
befinner sig och tillståndet man är i. Olika 
typer av skärmprodukter står för olika saker. 
En smartphone är oftast mycket personlig och 
används för snabb information. En surfplatta 
står för underhållning och en pc arbete. 4

Dessa olika användningsområden är oftast 
inte knivskarpt åtskilda utan överlappar till viss 
del. Man kan exempelvis använda den snabba 
informationen från en smartphone för att gå på 
djupet med en bärbar dator. Men även använ-
da två skärmar samtidigt för att göra två helt 
skilda saker så som att spela på surfplattan 
samtidigt som man ser på tv. 77% av tv-tit-
tarna använder antingen en smartphone eller 
en bärbar dator samtidigt som de ser på tv. 5 

4 https://docs.google.com/viewer?url=http://ssl.gstatic.
com/think/docs/the-new-multi-screen-world-study_research-
studies.pdf&chrome=true 

5 https://docs.google.com/viewer?url=http://ssl.gstatic.
com/think/docs/the-new-multi-screen-world-study_research-
studies.pdf&chrome=true 

Beteende
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Fig 9. Undersökning av Google



Smartphone
En kombinerad mobiltelefon och handdator. 
Den har pekskärm istället för en mängd knap-
par. Smartphones har tangentbord, antingen 
fysiskt eller ett virtuellt6. Exempel på saker 
som en smartphone har stöd för är wifi, e-post, 
surf och tillgång till en mängd applikationer. 
Den går på batteri och måste laddas olika ofta 
beroende på användningsgrad.

Antalet sålda mobiltelefoner i Sverige 2012 
var 3,8 miljoner och 80% av dom var smart-
phones7. E-post och surf i mobilen ökade mar-
kant. Det man mest använder smartphonen 
till är att kolla e-post, läsa nyheter och delta i 
sociala nätverk8 (fig 12).

Smartphone är den apparaten som oftast 
kombineras med andra typer av skärmar. 
49% av gångerna man ser på tv, 35% av 
gångerna man använder en surfplatta och 
45% av gångerna man använder bärbar dator 
använder man även sin smartphone9. Flertalet 
kan använda USB-kontakt för laddning.

6  http://sv.wikipedia.org/wiki/Smarttelefon 
7  http://www.mtb.se/index.php?page=news&intranet=&

justone=2104
8 https://www.iis.se/docs/Privatpersoners-anvandning-

av-datorer-och-Internet-2012.pdf
9 https://docs.google.com/viewer?url=http://ssl.gstatic.

com/think/docs/the-new-multi-screen-world-study_research-
studies.pdf&chrome=true 

Fig 12. Diagram över vad smartphones används till, under-
sökning gjord av Statistiska Centralbyrån, 2012.

Tekniken
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Fig 11. Ett exempel på en smartphone



Surfplatta
En surfplatta är en handdator. Den är mindre 
än en bärbar dator och saknar fysiskt tangent-
bord. Därför är den lätt att ha med sig. Skär-
men har multi-touchfunktion vilket innebär att 
man kan kontrollera plattan med fingrarna10. 
En så kallad pekskärm. Den används främst 
till underhållning11. Surfplattan går på batteri 
som laddas med jämna mellanrum.

Var femte svensk har tillgång till en surfplatta 
och den är vanligast i åldrarna 12-15 samt 26-
45 år.12

En undersökning gjord av google (fig 14) 
visar att det vanligaste rummet i hemmet att 
använda surfplatta är i vardagsrummet och 
närmare bestämt soffan13. Detta stämmer 
väl överens med svaren från intervjuerna (se 
bilaga 1).

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer
11 https://docs.google.com/viewer?url=http://ssl.gstatic.

com/think/docs/the-new-multi-screen-world-study_research-
studies.pdf&chrome=true

12 http://www.internetstatistik.se/artiklar/var-femte-sven-
sk-har-tillgang-till-surfplatta/

13 http://googleretail.blogspot.se/2011/11/consumers-
on-tablet-devices-having-fun.html 
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Fig 13. Ett exempel på en surfplatta

Fig 14. Diagram över var man använder surfplattor och till vad 
enligt en undersökning gjord av Google.



Bärbar dator
En PC eller Mac som är utformad på ett sätt 
som gör den smidig att bära med sig och 
använda på andra ställen än vid ett skrivbord. 
Till skillnad från smartphones och surfplattor 
så finns det alltid ett fysiskt tangentbord på 
en bärbar dator. En bärbar dator går att fälla 
ihop14. Den går på batteri men ofta med kort 
batteritid. Likt smartphone och surfplatta så 
kan man använda datorn samtidigt som den 
laddas.

14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bärbar_dator
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Fig 15. Ett exempel på en bärbar dator



Smartphone, surfplatta och bärbar dator har 
alla en gemensam nämnare och det är att de 
är olika typer av datorer. Den undersökande 
fasen i detta arbete har alltså resulterat i att 
skapa en produkt för att samla tre olika typer 
av datorer på en plats. Tekniken har hela tiden 
varit i fokus och har nu en tydlig definition i 
detta arbete. 

8 bitar
Något som jag uppfattar att alla datorer har 
gemensamt är behovet av att använda sig av 
minnen. Det kan vara tillfälliga minnen (RAM15) 
eller lagring över en längre period (hårddisk16). 
För att hitta ett uttryck som jag fann passande 
för produkten gjordes även en mindre under-
sökning på minnen. 

Den minsta enheten i datorsammanhang är 
en byte17. Denna består i sin tur av en sekvens 
av 8 bitar. Siffran 8 är återkommande vad 
gäller storlekar på minnen om så RAM eller 
hårddiskar. Alla storlekar på dessa minnen är 
jämnt delbara på 8 (1024MB = 1GB osv).

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
16 https://sv.wikipedia.org/wiki/Hårddisk
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Byte_(enhet)

Laddning av bärbara enheter
Behovet laddning ställdes upp som en viktig 
del av projektet efter intervjuerna. Jag hade 
uppfattningen om att USB-anslutning var det 
närmaste en standard man kunde komma.

USB är en anslutning som ursprungligen 
användes enbart mellan datorer och andra 
elektroniska enheter18 men som numera även 
används för sladdar till exempelvis mobiltele-
foner. Från och med 2007 måste alla nya mo-
biltelefoner i Kina ha en USB-port för laddning 
av batteriet.19 

18 http://www.ne.se/usb
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

Datorer
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Egenskaper som slutprodukten ska inneha för att uppfylla de behov som 
beskrivits av intervjudeltagare.

• Produkten ska anpassas för de tre vanligaste tekniska apparaterna 
i hemmet: Smartphone, surfplatta och bärbar dator.

• Laddning ska erbjudas i form av USB-anslutning och eluttag.

• Det ska finnas utrymme för förvaring av både apparaterna och 
laddsladdar.

• Apparaterna ska vara lättillgängliga.

• Produkten ska anpassas för placering intill soffa för att tillfredsställa 
behoven att ha apparaterna lättillgängliga, kunna ladda och använ-
da samtidigt samt förvara när de inte används.

• Produkten ska erbjuda en avställningsyta för att man som an-
vändare ska kunna lägga ifrån sig valfri apparat utan avsikt att helt 
sluta använda den. Ett läge mellan förvaring och användning.

• Produkten ska minimera antalet synliga sladdar och göra det lätt att 
gömma sladdar när så önskas.

• Produkten ska underlätta förvaring, laddning och låta apparaterna 
vara lättillgängliga oavsett märke och modell.

• Produkten sammanfattas med tre värdeord: Laddning, ordning och 
lättillgänglig.

Kravspecifikation
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Efter att intervjuerna genomförts hade flera av 
frågeställningarna besvarats. Bilden av var i 
hemmet produkten skulle placeras, vilka ap-
parater som var vanligast och vilka behov de 
hade blev tydligare. Fokus på smartphones, 
surf plattor och bärbara datorer och användn-
ing i vardags rum blev grunden för allt arbete.

Skissfas: Tre koncept
Det första steget in i den kreativa processen 
var att ge utlopp för idéer och tankar som 
uppstått under och efter intervjuerna. I tanke-
banorna som fanns i det första skedet så var 
väldigt lite bestämt. Vetskapen om vilka appa-
rater och vilket rum var de enda hörnstenarna 
som lagts ut.

Det första konceptet som dök upp var idén 
om ett soffbord där man skulle tillåta för varing i 
antingen ett öppet utrymme under bordsskivan 
eller en låda. Även fanns det en tanke om 
att ha ström inkopplat direkt i bordet för att 
göra det lätt att ladda apparater och koppla in 
strömadapter till exempelvis en bärbar da-
tor. Skissandet tog olika vägar där tankar på 
förvaring av sladdar och hur det kan gå till föd-
des och möjligheter att fälla upp en yta att luta 
surfplatta på. Konceptet hade dock en brist 
och det var frågan om hur sladden som skulle 
behöva gå ut från bordet skulle kunna döljas. 

Styrkor i detta koncept är lättillgänglig heten 
och den enkla förvaringen. Att behöva snubbla 
eller kliva på en sladd på vägen till och från 
soffan är dess akilleshäl.

Genomförande
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Fig 17. Urval av skisser



Det andra konceptet föddes ur tankarna om 
den uppfällbara ytan på soffbordet. Att jobba 
med endast en yta blev målet med detta 
koncept. Fördelen med att endast använda 
en yta som form är att man kan lägga den på 
valfri annan yta eller alternativt hänga den på 
väggen. Det var både en styrka och en svag-
het eftersom den kan användas på ett bord 
eller bänk som redan finns. Men man tar en 
ganska stora yta i besittning om man väljer att 
använda den så. 

Det finns ett visst mått av tillgänglighet i att 
ha en apparat framme i exempelvis en skena. 
Den syns, är lätt att nå och kan även få ett 
mervärde i att den står på ett vis där exempel-
vis en app kan köras på smartphone/surfplatta 
samtidigt och visa information. 

Åter igen fanns några frågetecken och även 
här gällandes sladdar. I intervjuerna framgick 
det tydligt att sladdar som syns oftast betrak-
tas som “fula” och kan vara dammsamlare. 
Med endast en yta och ingen annan förvaring 
kommer sladdarna synas på ett eller annat 
sätt. Att använda en låda i lösningen skulle 
ha kunnat fungera, men målet att det endast 
skulle vara en yta blev svårt att uppnå i och 
med det. 

Styrkorna i detta koncept är den lättillgängli-
ga förvaringen. Att förvara på en öppen yta gör 
att man kan gå mellan användning och förvar-

ing på nolltid. Svagheterna ligger i att man inte 
döljer varken tekniken eller sladdarna.
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Fig 18. Urval av skisser 



Det tredje konceptet som föddes ur intervjuer-
na var en tanke om att skapa en produkt 
som var ett så självklart hem för teknik som 
kryddhyllan är för kryddor och nyckelskåpet 
för nycklar. Och med de tankarna kläcktes 
idéer om en vägghängd produkt. Att ha något 
i anslutning till en vägg gör det relativt lätt att 
dra en sladd. 

Så i det här konceptet sågs potential att 
kunna överlista problemet med att sladdar inte 
ska behöva synas. Att förvara den bärbara 
datorn i ett fack där man skjuter in den från 
sidan skulle innebära att man inte behöver se 
mer än nödvändigt mycket av tekniken. Och 
den skulle dessutom kunna erbjuda en yta 
ovanpå för tillfällig förvaring av surfplatta och 
smartphone. Även smartphones och surfplatta 
skulle ha ett var sitt fack på sidan där laddning 
av respektive skulle finnas tillgänglig. 

I detta skissande så kom bilden av ett sko-
skåp upp och funderingar på om man skulle 
kunna tillämpa den formen på förvaring av 
dessa tekniska apparater. En styrka i detta 
koncept är att det är lätt att dra ström till 
produkten och att den därmed erbjuder laddn-
ing. Den har även goda förvaringsmöjligheter. 
Huruvida den blir lättillgänglig är helt beroende 
på placering. I dette skede av processen var 
inte ordet lättillgänglig närmare definierad än 
till vardagsrummet.
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Kort analys av skisskoncept
När idégenereringen hade kommit till denna 
punkt så gjordes en analys av för och nackde-
lar av de koncept som gjorts:

Fördelar koncept 1:
• Lättillgänglig, nära soffa.

• Bra förvaringsmöjligheter.

Nackdelar koncept 1:
• Strömsladd i vägen, blir störande.

Fördelar koncept 2:
• Lättillgänglig, ytan erbjuder ett läge mel-

lan förvaring och användning.

• Enkelt att dra ström efter väggen.

Nackdelar koncept 2:
• Döljer ej apparater och sladdar.

Fördelar koncept 3:
• Goda förvaringsmöjligheter.

• Döljer teknik och sladdar.

Nackdelar koncept 3:
• Beroende av att användarna anser att en 

väggplacering är lättillgänglig.
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Skissfas: Sidobord
Av de tre koncepten och analysen av dom 
kokades tankarna ner till ett nytt koncept. Att 
göra ett sidobord uppfyller många av kriteri-
erna som uppstått i undersökningsfasen och 
använder styrkorna hos de tidigare koncepten. 
Närheten till soffan gör det lättillgängligt. Så 
redan i placeringen finns en bra grund att 
bygga på. Eftersom ett sidobord är placerat in-
till soffan men inte på en plats där man förvän-
tas gå så löser det problemet med strömsladd 
som soffbordet hade. Genom att utforma 
sidobordet på ett sätt som påminner om kon-
cept 3 ger det goda förvarings möjligheter sam-
tidigt som det erbjuder ytan som var styrkan 
i koncept 2. Samtliga kriterier som kom från 
analysen av intervjuerna. 

I det här stadiet började idéer om detaljer 
dyka upp och arbetet med att bryta ner kon-
ceptet i mindre bitar påbörjades. Att förvara 
sladdar på ett sätt som gör det lätta att an-
vända samtidigt som de ska vara lätta att 
dölja vid behov var en utmaning som behövde 
adresseras. Ett intressant sätt att lösa prob-
lemet skulle kunnat vara en sladdvinda. Ett 
exempel på vad som menas är funktionen som 
finns i dammsugare för att dra in strömsladden 
efter användning. Det fanns inga färdiga sys-
tem att använda sladdvinda för mindre slad-

dar och tid saknades för en komplex teknisk 
lösning. Därför begränsades arbetet till att inte 
använda den typen av teknik. Skisser på hur 
man kan använda gravitationen för att enkelt 
lägga undan sladdar hur man kan fästa en 
kontakt i en yta gjordes.
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Fig 20. Urval av skisser



Skissfas: Tänk fritt
Med sidobordskonceptet i ryggen gjordes valet 
tillsammans med handledare att släppa det för 
stunden och fokusera mindre på möbler och 
skissa fritt. Målet var att se på behoven med 
andra ögon för att hitta den bästa lösningen.

Det första steget blev att bryta ner behoven 
på deras lägsta nivå. De tre hörnstenarna som 
arbetet vilar på är orden: Laddning, ordning 
och lättillgänglig. De olika orden skissades på 
individuellt först och sedan ofta i kombination 
med de andra värdeorden.

Första ordet var laddning och med fokus 
på att möjliggöra laddning av dessa appa-
rater börjades skissandet om. När det hand-
lar om att göra det lätt att ladda de tre olika 
enheterna i soffan så behöver det inte vara 
mer än en sladd med USB-anslutning och 
strömuttag. Detta födde i sin tur en idé om att 
bygga anslutningsänden i en kudde så den 
ligger bra i soffan och inte är i vägen. Det fick 
tankarna att fundera över om en faktisk kudde 
i soffan kunde vara en lösning. En vadderad 
förvaring med plats för apparaterna och dess 
sladdar som dessutom erbjuder ström. Idén 
hade viss tjusning med problemet med att 
ha en sladd liggandes i soffan inte helt olikt 
situationen med soffbordet avgjorde och den 
lades åt sidan. Styrkan i dessa idéer ligger i 

flyttbarheten och tillgängligheten för laddning. 
Svagheterna är att det inte döljer sladdar och 
kräver egen förvaring.
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Det andra ordet var ordning, och här fanns en 
stor utmaning i att skapa ordning utan att gå 
över gränsen till möbel. Genom hela proces-
sen så har målet varit att skapa ett naturligt 
hem för teknik i hemmet. Det sätter vissa krav 
på hur produkten fungerar i sin omgivning. För 
att den ska betraktas som ett naturligt hem bör 
den rimligtvis passa in i tänkt miljö. 

Därför kom idén om att använda sig av en 
befintlig produkt som i någon form finns i var-
dagsrum, nämligen lampor. Att använda dess 
struktur för att hänga sladdar och att de därför 
inte skulle synas så tydligt. Att använda lam-
pans fot för att vila en smartphone eller surf-
platta på eller varför inte låta sladdarna bilda 
ett skuggspel genom att hänga upp dom runt 
själva lampan. Det var ett intressant spår att 
följa men fruktlöst i slutändan eftersom lösnin-
gen inte ledde vidare in på de andra värdeor-
den. 

När funderingarna gick vidare kom tanken 
att en ryggsäck eller datorväska skulle kunna 
vara det bästa sättet att hålla sina apparater 
ordnade. Det finns alltid med och kräver i 
sin tur förvaring. Men här fanns också en 
begräns ning i att det kräver sin egen förvar-
ing. Styrkorna i dessa idéer ligger i att lam-
pan smälter in i vardagsrummet och erbjuder 
laddning och tillgänglighet. Svagheten ligger i 
att det saknas möjlighet till förvaring och ingen 

hänsyn tas till den bärbara datorn.
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Tankarna kring väskor ledde in på det sista 
värdeordet lättillgänglig. Att ha någonting på 
kroppen är alltid tillgängligt men att bära en 
väska på sig i en miljö där man sitter och lutar 
sig mot ett ryggstöd så faller det sig naturligt 
att man tar av sig den. Därmed är lättillgängli-
gheten borta.

I arbetet med att söka idéer kring temat lät-
tillgänglig dök frågan om vad som faktiskt ses 
som lättillgängligt i vardagsrummet upp. I detta 
skede gjordes enkätundersökningen som 
slutade i en heatmap. Resultaten från den 
undersökningen visade tydligt att närheten till 
soffan vad avgörande för placering av produk-
ten i detta projekt.
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Med en tydlig definition av ordet lättillgänglig 
så fortsatte skissandet och idéer om att kunna 
jobba med armstöd i soffan tog form. En idé 
var att vidareutveckla en befintlig produkt är till 
för att organisera sina fjärrkontroller. Fastsätt-
ningen skulle vara med tyg som hänger över 
armstödet till soffan eller fåtöljen och möjligtvis 
med en tyngd längst ner som hjälp. Att göra 
en produkt som erbjöd en plan yta att placera 
apparaterna på var det första som dök upp i 
skissandet. Idén väckte många tankar men 
den plana ytan verkade vara svårlöst i och 
med att den troligtvis kommer luta mot alla 
armstöd som inte är vinkelräta. Då började 
tankarna på en behållare som man kan sänka 
ner apparaterna i som hängs på sidan av sof-
fan.
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Fig 24. Fickor att förvara fjärrkontroller  

Fig 25. Urval av skisser



När arbetet med armstödshängare hade nått 
en punkt där problemen var större än förde-
larna så pausades arbetet och ny inspiration 
söktes. För att få nya tankar letades symboler 
för teknik på nätet och det som väckte intresse 
var symbolen för av och på. Den runda formen 
var helt förbisedd i det tidigare form sökandet. 
Det var en potentiell lösning i fallet med olik-
formade armstöd. Är den rund kan den hänga 
på sidan oavsett form på armstöd. Med lite 
kreativitet gick det att forma framsidan till av 
och på symbolen i form av en plats för sin 
smartphone. Men avsaknaden av avlastnings-
yta gjorde att idén inte ledde längre än till 
skissfasen.
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Fig 25. Av och på symbol
Fig 26. Urval av skisser



Med all undersökning och skissning som 
underlag kom en tydlig bild av behoven och 
lösningen. Att kunna ladda smartphone, surf-
platta och bärbar dator, ha dom lättillgängliga 
och förvara dom. Under arbetets gång bröts 
även de ner och definierades ännu tydligare. 
Att ha möjlighet att ladda en apparat kräver 
ström och således måste man kunna kop-
pla in produkten i väggen. Lösningen på det 
problem et är en strömsladd som ger möjlig-
het att ansluta elektroniska apparater. För 
att underlätta laddning av smartphones och 
surfplattor så kommer även USB-anslutningar 
att finnas. Det är det närmaste en standard 
man kommer på laddsladdar. Därmed kan 
produkten användas oberoende av märke på 
apparaterna. Smartphones och surfplattor kan 
man ladda via USB-anslutningarna och man 
kan hålla sin bärbara dator vid liv med hjälp av 
eluttag. 

För att skapa ordning kommer olika fack 
att erbjudas för användaren för att förvara 
surfplatta, bärbar dator och laddsladdar. Be-
hovet av att förvara något så personligt som 
en smartphones bedöms inte vara aktuellt 
efter intervjuerna. 95% av deltagarna an-
vände smartphones som väckarklocka och 
hade alltså en plats i sovrummet på natten. 
Utrymme att förvara strömadapter för bärbar 
dator kommer även det att erbjudas. Behoven 

som beskrevs av intervjudeltagarna att kunna 
dölja sladdar och i vissa fall apparaterna upp-
fylls därmed. 

Lättillgänglig innebar från början att produk-
ten skulle placeras i vardagsrummet. Men allt 
eftersom arbetet fortsatte höjdes kraven på 
att specificera detta och efter vidare under-
sökningen visade resultatet att intill soffan är 
vad som anses lättillgängligt. Hur man beter 
sig när man använder apparaterna medförde 
behovet av en avställningsyta där man tillfälligt 
kan lägga ifrån sig apparaterna när man inte 
använder dom. Samtidigt som man snabbt ska 
kunna gå från passivt läge till aktivt. 

I detta projekt tog designprocessen vägen 
tillbaka till punkten som nåddes ganska tidigt, 
nämligen till produkten sidobord. De vidare 
undersökningarna och skissandet gav många 
intressanta idéer men löste inte behoven lika 
bra. Den mest kompletta lösningen utefter de 
kriterier som angivits ovan är sidobordet vars 
naturliga plats är intill soffan. Med genomtänkt 
utformning blir det ett naturligt hem för teknik 
där smartphone, surfplatta och bärbar dator 
kan laddas, förvaras och finnas nära till hands.

Slutkoncept
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Fig 27. Slutkoncept.



Med de kunskaper om trä som utbildningen 
tillhandahållit som underlag beslutade jag mig 
för att göra en mindre faktainsamling om olika 
träslag som skulle kunna användas i detta 
projekt.

Björk
Finns i hela Sverige och både glas samt vårt-
björk säljs ofta under samma namn i virkes-
handel. Är ett ett relativt hårt svensk träslag 
och ofta använd i möbler, verktyg, slöjdföremål  
och husgeråd. Hårdheten är enligt Janka 460 
på ändyta och 420 på längsgående yta. Björk-
fanér tillhör grossisternas standardsortiment. 
Materialet har varit det mest använda träslaget 
inom nordisk möbeltillverkning sedan slutet av 
50-talet.20

Tall (Furu)
Är det mest använda träslaget för byggnation, 
inredningar och konstruktion. Tallen växer 
i hela landet och är efter granen Sveriges 
vanligaste träd. Hårdheten är enligt Janka 300 
på ändyta och 250 på längsgående yta. Furu 
gulnar över tiden även om nysågat virke kan 
ha en ljus vitgul färg.21

20 Nordiska träd och träslag - Torbjörn Dahlgren/Sven 
Wistrand/Magnus Wiström

21 Nordiska träd och träslag - Torbjörn Dahlgren/Sven 
Wistrand/Magnus Wiström

Gran
Som Sveriges vanligaste träd utgör den 45% 
av den totala virkestillgången. Växer från övre 
delarna Skåne till gränsen i norr. Hårdheten är 
enligt Janka 270-290 i ändayta och 160-230 
på längsgående yta. Gran används mest till 
konstruktions och byggnadsvirke men även till 
enklare möbler.22

Kork
Består av bark från korkek även kallad natur-
kork. Materialet används ofta för att försluta 
vinflaskor och vissa burkar. Mycket av den 
kork som produceras kommer från Portugal.23 
Kork är elastiskt, värmeisolerande och har låg 
densitet.24 

22 Nordiska träd och träslag - Torbjörn Dahlgren/Sven 
Wistrand/Magnus Wiström

23 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kork
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Cork_(material)

Val av material
Jag har valt att fokusera på tre som jag uppfat-
tar är de vanligaste träslagen i Sverige i detta 
arbete. Björk är ett material som är uppskattat 
inom möbelsnickeri på grund av egenskaper 
som hårdhet, ljus färg och gulnar mindre än 
exempelvis gran och tall25. Därför väljer jag 
att använda mig av björk som grundmaterial i 
detta projekt.

För att komplettera björken har jag för avsikt 
att använda ett material som är mjukare och 
kan skydda exempelvis en apparat mot rep-
skador och stötar. Kork är ett naturligt mate-
rial som har just dessa egenskaper och därför 
väljer jag att använda det i detta projekt.

25 Nordiska träd och träslag - Torbjörn Dahlgren/Sven 
Wistrand/Magnus Wiström

Material
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Konceptet heter Bajt och namnet ligger till 
grund för formspråket. Målet med projektet har 
varit att skapa ett naturligt hem för teknik. Där-
för har namnet Bajt härletts till byte vilket är en 
enhet i datorsammanhang. En byte består av 
8 bitar, och därför är grundformen en oktagon 
(åtta hörn). Sidobordet erbjuder en avlastning-
syta som är stor nog att ställa en bärbar dator 
på, eller lägga ifrån sig surfplatta och smart-
phone. Bordsskivan är anpassad för att kunna 
ha en bärbar dator på samtidigt som luckan 
går att öppna och stänga. 

Luckan erbjuder förvaring av strömadaptrar 
och laddsladdar. I samma utrymme finns USB-
anslutningar tillgängliga för snabb och enkel 
laddning. Luckan är formad på ett sätt så att 
man kan ha en kabel som sticker upp och 
smartphonen kan ligga framme när den lad-
das (fig 30). De två utrymmena på framsidan 
av Bajt är till för förvaring av bärbar dator och 
surfplatta (fig 31). Botten av dessa utrym-
men består av kork för att det ska vara lätt att 
skjuta in apparaterna utan att skada dom (fig 
33). Alla övriga delar består av björk för dessa 
hårda yta och trästruktur. 

Bordsskivan är målad vit med en tät färg 
medan sidorna är målade med ett tunt lager 
som låter björkens struktur synas igenom. 
Detta för att visa upp materialet i produkten 
och ge en känsla av liv. 

Resultat
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Fig 28. 3D-visualisering av Bajt.



På baksidan av sidobordet finns det ett elut-
tag för att kunna koppla in en bärbar dator (fig 
32). Bordet är utformat för att kunna stå på 
båda sidor om en soffa eller fåtölj. Tillgängli-
gheten är lika god oavsett var den placeras 
bredvidvald sittmöbel. Det naturliga hemmet 
för smartphone, surfplatta och bärbar dator är 
ett sidobord som erbjuder laddning, ordning 
och förvaring.
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Fig 29. 3D-visualisering av baksidan av Bajt.
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Fig 30. 3D-visualisering av luckan öppen med USB-anslutning i.



Fig 31. Foto på prototyp i vardagsrum med apparater. Fig 32. Foto av baksida med eluttag för strömadapter.



Fig 33. Detaljbild av korkytan som skyddar apparaterna.



Fig 34. Laddning av smartphone via USB-anslutning.



Fig 35. Foto på hur det kan se ut när Bajt används.



Den ursprungliga tanken bakom detta projekt 
var att samla de vanligaste teknikapparaterna 
i hemmet på en och samma plats. Projek-
tbeskrivningen styrktes med intervjuer. Att 
använda sig av intervjuer som underlag anser 
jag i efterhand var en bra grund att stå på. 
Dock anser jag att det skulle behövts kontakt 
med användare i fler moment än intervjuerna 
och enkäten. Exempelvis genom att visa upp 
och diskutera olika förslag på koncept.

För att inte begränsa arbetet så avgränsade 
jag inte mig till endast en viss grupp tekniska 
apparater i hemmet. Med målet att skapa ett 
naturligt hem för de vanligaste apparaterna så 
såg jag en poäng i att inte begränsa arbetet 
där. Om jag hade valt att begränsa arbetet till 
exempelvis tekniska produkter som används 
för matlagning hade jag inte uppnåt mitt mål.

Resultaten blev något oväntade, av de fyra 
vanligaste använda tekniska apparaterna 
så kom tv:n sist. Det bör tilläggas att det var 
hårfint mellan den och surfplattan. Om jag 
hade valt att inte begränsa projektet och ta 
med tv:n och dess behov hade produkten kun-
nat se annorlunda ut. Men det är inte omöjligt 
att en liknande slutprodukt hade uppfyllt även 
de behoven. Men jag valde att beränsa ar-
betet genom att välja bort tv:n och inte ställa 
för höga krav på produkten. Risken med att 
försöka tillfredsställa alla fyra apparaters 

behov skulle kunnat resultera i en produkt 
som gör allt men inget särskilt bra. Därför 
gick jag vidare med de tre mest använda och 
sökte lösningar på de vanligaste problemen. I 
slutändan fanns det plats för en tv-fjärrkontroll 
även om det inte ställdes upp som mål.
 Att lösa tillgängligheten var förmodligen 
det svåraste eftersom det avgjorde väldigt 
mycket  hur utformningen skulle bli. Att formge 
en produkt som ska bli ett naturligt hem för 
teknik var inte helt lätt. Jag var tvungen att 
fatta beslut om huruvida jag kunde göra en 
produkt som skulle falla den stora massan i 
smaken eller göra ett exempel på hur man kan 
använda sidobordet med extra funktionalitet. 
Jag valde det senare och inspirerades av den 
digitala världens grund, 8bitar (1 byte). Om 
jag hade valt att fokusera utformningen på 
användarnas smak och nuvarande trend hade 
jag behövt göra ytterliggare studier på hur man 
upplever att teknik bör presenteras eller döljas 
och skapa en möbelstil som når ut till många. 
Båda dessa är moment som tar mer tid än vad 
denna kurs hade att erbjuda.
Med det stora jobbet bakom mig kan jag se 
några punkter där jag kunde ha gjort några val 
annorlunda som i slutändan hade lett mig in på 
andra spår. Om jag inte hade haft förvaringen 
som grund hade en mer dynamisk och mobil 
kunnat bli aktuell.

I ett längre projekt hade jag gärna följt upp 
resultatet mot intervjudeltagarna och gjort 
en analys av detta. Men tidsramen gav inte 
utrymme för det. Slutligen vill jag säga att jag 
tror på min produkt och hoppas att jag väcker 
intresse eller sår ett frö i möbelbranschen med 
den.

Diskussion och slutsats
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Fortsättningen för denna produkt blir att ut-
forma den i fler varianter för att ge en bredare 
kundgrupp. Funktionaliteten som användarna 
söker med laddning av bärbara enheter, för-
varing och lättillgänglighet finns där. Jag anar 
dock att smak, trend och befintligt möblemang 
oftast ligger till grunden för inköp. Så att skapa 
en serie som innehar samma funktionalitet 
men olika former är den enligt mig nästa steg 
på vägen.

Framtiden
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Bilaga 1: Intervjuer

Mål med intervju:

• Utreda vilka tekniska apparater som används och är vanligast i 
målgruppen.

• Undersöka var de används, förvaras och laddas.

• Undersöka hur de olika apparaterna används och hur länge per 
dag.

• Undersöka om behoven som ställts upp i synopsis är aktuella.

• Undersöka om det finns andra behov än de som ställts upp.

Frågor:
Namn
Född

1. Ser du dig själv som teknikintresserad? Hur skulle du definiera 
teknikintresserad?

2. Vilka tekniska apparater och tillbehör har du hemma?

3. Vilka är de fyra mest använda?

4. Hur länge (per dag) brukar du använda [de tre mest använda pry-
larna för just den personen]? Varje pryl separat.

5. Var använder du [de tre mest använda  prylarna för just den per-
sonen]? Vilket rum, vilken plats? olika prylar, olika platser/rum?

6. Stöter du problem när du använder dom? Om ja, kan du räkna upp 
en typiskt problem? Ex: Sladdar överallt, förvaring.

7. Var förvarar du dom?

8. Finns det någon speciell plats i hemmet avsedd för att ladda pry-
larna?

9. Skulle du vara intresserad av att kunna samla alla tekniska prylar 
på en plats där både laddning och förvaring är möjlig?

10. Vilka funktioner skulle du vilja ha i en sådan lösning/produkt?

11. I vilket rum skulle du vilja se en lösning/produkt? Eller är den rum-
soberoende?

Bilagor
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Man - född 1984

1.Ja mycket! En teknikintresserad är någon som vill prova ny teknik. 
Jag tycker att det är roligt att koppla ihop teknik, att få olika apparater 
att prata med varandra. Målet är att få bästa möjliga upplevelse. Köper 
också många nytt. Framförallt inom datorer, foto och tv.

2. Dator (både laptop och stationär), tv, reciever, mac mini, xbox 
360, smartphone, surfplatta. Laddare och högtalare är tillbehören som 
används.

3-5.  Laptop  9tim/dag Köket, köksbordet
 Smartphone  2tim/dag Vardagsrum, soffan
 Surfplatta  1tim/dag Sovrum, sängen
 Tv   1tim/dag Överallt, toa, soffan

6. Batteritid är ett problem, gäller allt bärbart. Kan vara svårt att hitta 
laddare till laptopen medan mobilladdaren alltid finns där den ska. 
“Sambon vill inte se teknik framme.” Medan Sebastian själv gärna ser 
teknik framme.

7-8. Surfplattan förvaras på nattduksbordet. Mobilen i fickan men an-
nars på nattduksbordet, används som väckarklocka. Laptopen förvaras 
i väskan eller framme. Alla tillbehör till tv:n förvaras på andra hyllplanet 
i soffbordet.

9.Skulle uppskatta om soffbordet hade öppningsbara förvarningsmöj-
ligheter. Även framtagningsbar laddare som sedan försvinner. Laddare 
och sladdar bör inte synas men är inget krav. Man vill kunna gömma 
undan och förvara samtidigt som det ska vara lätt att komma åt.

10. Flexibilitet, samla kablar snyggt. Om det var en tv-möbel mitt i 
rummet vore det häftigt om man kunde göra baksidan snygg. Inte lösa 
sladdar som hänger fult. Det blir stökigt.

11. Att förvara teknik vill man göra på kontoret. Men tillgängligheten 
av prylarna är lika viktig som när den inte laddas. Så det är kanske inte 
optimalt.
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Man - född 1985

1. I olika grader. I perspektiv mot andra så varierar det. Ser sig som 
måttligt intresserad och läser enbart på inför specifika inköp.

2. Laptop, tv-apparater, dvd-spelare, xbox 360, reciever, surfplatta, 
smartphones, apple tv och time-capsule. Tillbehör: tv-spelskontroller, 
headset till xbox, datorladdare, laddare till mobil och surfplatta.

3-5.  Dator   9tim/dag Jobbet/olika rum
 Smartphone  2tim/dag Används överallt
 Tv/Xbox  1tim/dag Vardagsrummet
 Surfplatta  1tim/dag Överallt

6. Sladdar är värst. Vill kunna dölja teknik. Apple tv löser många 
problem som varit. Helst skulle det bara finnas en elsladd in i möbeln.

7. Laptopen förvaras i arbetsrummet. Surfplattan i vardagsrummet 
och smartphonen vid sängen eller i väskan.

8. Laptopen laddas där den används. Surfplattan i vardagsrummet 
och smartphonen vid sängen. Används som väckarklocka.

9. Ja, det vore mycket bra att kunna ladda i vardagsrummet. Att ha 
konferensbords-kontakt-lösning i soffbordet vore bra!

10. I en mediamöbel-lösning där tekniken döljs är det viktigt att det 
finns bra ventilation eftersom tv-spel mm. kan bli för varma annars.

11. I vardagsrummet!

Kvinna - född 1988

1. Nej. Någon som är intresserad av ipads mm.

2. Ipad, dator, smartphone, tv, ipod. Hörlurar, laddare, tangenbord 
och mus till tv-datorn.

3-5.  Ipad   1.5tim/dag Köket, soffan och sängen
 Dator  8tim/dag Jobbet
 Smartphone 1tim/dag Tåget
 Tv  1tim/dag Vardagsrummet

6. Korta laddsladdar. Vill gärna gömma undan teknik och sladdar. 
Dock får gärna ipad och iphone ligga framme. Datorn ska bort (laptop). 
Batteritid är ett ständigt problem.

7. Iphone förvaras vid sängen nattetid. Surfplattan också. Datorn 
finns på jobbet.

8. Iphonen laddas vid nattduksbordet eller var som helst. Surfplattan 
också.

9. Ja absolut. Vill gärna se en klassisk möbel som smälter in. Vill inte 
ha en “sladdlåda” med massa kablar.

10. Lätttillgängligt, vill kunna ladda och att förvaring ska vara uppde-
lad. En helhetslösning i soffbordet vore bra.

11. I sovrummet eller vardagsrummet.
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Kvinna - född 1977

1. Ja! När man håller på med olika tekniska prylar: tv, radio och tel-
efon.

2. laptop, iphone, ipad, tv - vitvaror och webbradio. Laddare, hands-
free och fjärrkontroller.

3-5. Laptop  2tim/dag Kontoret/arbetsrum
 Iphone  1tim/dag Alltid med, toa
 Ipad   2tim/dag Köket
 Tv   2tim/dag Vardasrummet

6. Batteritid är ett problem, laddas varje dag. Det vore bättre att för-
vara ipaden stående. Blir som en tavla då. Stående.

7. Ipaden förvaras framme, iphonen i ficken eller köksbänken och 
laptopen på kontoret.

8. Datorn laddas i kontoret medan de andra laddas på köksbänken.

9. Ja. Samla ihop är bra. Ipad/iphone som med bilnycklar. Sladdar 
förvaras i nuläget i kökslådan. Tekniska prylar framme är inget problem 
men sladdar är fult!. 

10. Lätttillgängligt, dölja sladdar, säkert - känsla, fövaring och ladda 
samtidigt.

11. Sovrummet eller köket.

Man - född 1984

1. Ja. Att hålla sig uppdaterad inom teknikbranschen.

2. Hemmabio, tv, dator, bärbar dator, smartphone, mp3-spelare, hör-
lurar, router, mediaspelare, laddsladdar.

3-5.  Dator  10tim/dag Kontoret
 Smartphone 1tim/dag Överallt
 Tv  0.5tim/dag Vardagsrummet
 Hemmabio 0.5tim/dag Vardagsrummet
 
6. Var lägger man laddsladdar? Fjärkontrollen - förvaring. Tv-möbel 

med inbyggda högtalare. Högtalare upplevs som skrymmande.

7-8. Soffbordet. Smartphone - nattduksbordet. Teknik får gärna vara 
framme men när laptopen är framme känns det som att den “ockuper-
ar” platsen.

9. Nej. Kanske.

10. Mobil (flyttbar). Ladda telefon under natten - vid sängen är viktigt.

11. Centralt i lägenheten.
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Man - född 1983

1. Ja. Jag har med teknik i många aspekter av vardagen. Datorer 
hjälper i vardagen. Blir glad av teknik.

2. Smartphone, surfplatta, laptop, läsplatta, stationär dator, tv, hem-
mabio, digitalboxar, netflix, spotify, nintendo ds. Köksteknik, espresso-
maskin, vaakummaskin, skivmaskin, slowcooker.

Laddsladdar, hörlurar, fjärrkontroller, inspelningsbar digitalbox.

3-5.  Smartphone 5tim/dag Överallt, sängen
 Tv  3tim/dag Vardagsrummet
 Dator  2tim/dag Vardagsrummet
 Surfplatta 1tim/dag Vardagsrummet

6. Att teknik låter är jobbigt. Kort räckvidd på fjärrkontroller mm. Dålig 
batteritid. Sen tar teknik mycket plats! Ligger ofta utspritt i soffan.

7-8. Prylarna förvaras där de användes senast, oftast i soffan. Där 
ligger även laddsladdar. Måste nås från soffan.

9. Ja absolut! På många sätt. Det vore kanon om det fanns en lös-
ning för att hålla upp/i laddsladden. Det skulle kunna funka som ett 
tidningsställ för platta prylar också.

10. Mjuka ytor för att minska reprisk. Laddning är ett krav. Och till-
gänglighet. Lång laddsladd vore bra! Det skulle ge mervärde om surf-
plattan kunde synas, om man kunde köra en app som visar någon info 
samtidigt. Ex: väder, nyheter, bilder mm. Att kunna dölja hemmabion 
vore skönt samtidigt som man måste tänka på att släppa in IR. Sen 

skulle en lösning där surfplatta/smartphone laddas ha ljudanslutning.

11. Sovrummet och vardagsrummet.
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Kvinna - född 1982

1. Nej. Lätt att lära ny teknik. Intresse = lätt att lära.

2. Tv, smartphone, dator, surfplatta, kamera, stereo, laddsladdar, 
fjärrkontroller, inspelningsbar box, telefon-i-stereo sladd, högtalare till 
surfplatta (används bl.a. som köksstereo/dator).

3-5.  Dator  3tim/dag Jobbet och köket
 Smartphone 2tim/dag Överallt, toalett, bilen
 Surfplatta 1tim/dag Vardagsrum
 Tv  0.5tim/dag Vardagsrum

6.Tv-kökstv - krångligt med många dosor och mycket utrustning. 
Sladdar får inte ligga framme, allt är uppbundet. Teknik framme är 
snyggt, ser modernt ut = bra! Snygg teknik är bra. Kabellister är ett 
måste.

7. Framme, där de låg.

8. Telefonen - sovrummet, laddaren är vid nattduksbordet som väck-
arklocka på nätterna. Laptopen där den används och surfplattan har 
sin plats i köket (docka).

9. Ja. Praktisk - undanskymd. Mycket förvaring. Fack i olika storlekar 
= kategoriserat och ordnat. Alla tillbehör, instruktionsböcker och kar-
tonger behöver också förvaring.

10. Laddning, den ska vara rymlig och finurlig. Allt ska få plats, väck-
or mm. Lätttillgängligt. Man ska kunna ta med sig allt.

11. Skrubb, förråd om den är undangömd. Annars centralt - vardag-
srummet där man är mest.
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Kvinna - född 1984

1. Nej. Uppdaterad på ny teknik och nya tekniska funktioner.

2. Tjocktv, smartphone, stereo, högtalare, dator (laptop), skrivare, 
diskmaskin, tvättmaskin, elvisp, brödrost och stavmixer. Laddsladd, 
skal.

3-5.  Smartphone  5tim/dag Vardagsrummet
 Laptop  5tim/dag Vardagsrummet
 Tv   3tim/dag Vardagsrummet
 Stavmixer  40min/dag Köket

6. Hittar inte telefonen (ljudlös)

7. Datorn förvaras på en hylla vid soffan. Öppet och lätttillgänglig. An-
nars står den på soffbordet.

Telefonen är i fickan, på datorhyllan eller där man inte vet var den är. 
Stavmixern förvaras i skåp i köket.

8. Laddaren till telefonen har en plats vid sängen. Datorladdaren för-
varas med datorn på hyllan.

9. Eventuellt. Tänker på ikeas möbel. Det kan vara en snygg inred-
ningsdetalj. “Är inredningsintresserad” och vill gärna ha teknik bakom 
inredning.

10. Sladdar måste gömmas. Lättstädat! Inte för öppen. Lådor/skåp. 

11. Sovrummet eller vardagsrummet. Ladda tele om natten - väckark-
locka. Vardagsrummet har mkt teknik. Vistas också mycket där.

Man - Född 1990

1. Ja. Att ha förståelse för komponenter och teknik. Tycker att det är 
roligt. Vad som är viktigt med olika komponenter. Prylar och verktyg.

2. Laptop, projektor, skrivare, telefon, tv, stereo, hörlurar, laddsladdar 
och datormus.

3-5.  Laptop  3tim/dag Soffan
 Telefon  2tim/dag Soffan

6. Dålig batteritid, laddas ofta.Långa kablar medför dålig signal och 
bra ljud är viktigt.

7. Telefonen i fickan och datorn i väskan.

8. Laddaren är vid soffan men laddas överallt. Även vid sängen.

9. Nja. Vill göra det enkelt för sig. Dator för internet och tele till ringa.

10. Dra kablar för ljud och bild till tv:n. Mycket kablar. Måste vara lätt-
tillgänglig. Fälla in kablar.

11. Vardagsrum.
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Man - född 1987

1. Ja. Gillar tekniska lösningar.

2. Smartphone, laptop, stationär dator, tv, stereo, wii, decoder, 8bitars 
nintendo, nintendo 64 och supernintendo. Handsfree, laddare, mux 
och trådlösa högtalare (bluetooth).

3-5. Smartphone 4tim/dag Överallt
 Dator  4tim/dag Vardagsrum
 Tv  2tim/dag Vardagsrum

6. Kort batteritid, laddare som inte passar (har många olika). Antalet 
sladdar som behövs är ett problem. Varför inte ha en standard?

7. Laptop förvaras i köket, på köksbänken och telefonen i fickan.

8. Telefonen laddas på köksbänken och vid sängen.

9. Ja!

10. Estetiskt tilltalande och trådlös laddning.

11. I köket eller vardagsrummet.

Man - född 1989

1. Ja. Använder många olika tekniska produkter dagligen.

2. Iphone, datorer, surfplatta, tv, tv-spel, headset, laddare, ritpenna, 
trådlös tangentbord, trådlös mus, datorhögtalare, docka till surfplatta.

3-5.  Smartphone 2tim/dag Överallt
 Surfplatta  5tim/dag Soffan, sängen
 Tv  3tim/dag Vardagsrummet
 Dator  3tim/dag Vardagsrummet/skrivbordet

6. Stationära är ej flyttbar - därav behovet av surfplattan. Vill kunna 
sitta i soffan.

Tv - se på olika saker i hemmet (olika personer), surfplattan löser det. 
Sladdhärvor är hemska, trådlöst är bra.

7. “Där jag är”. Bredvid sängen på nattduksbordet.

8. “Där jag är”

9. Så länge de inte blir statiska, dvs. bundna till en plats.

10. Enkelt, ingen sladdhärva och tillgängligt.

11. Nära soffan i vardagsrummet så man kan använda när de laddas.
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Man - född 1984

1. Nja. Roligt med senaste prylarna.

2. Dator, tv, mediaspelare, smartphone, klockradio, laddare, hörlurar, 
ficka för smartphone när man tränar, trådlöst tangentbord, gamingmus, 
fjärrkontroller 3st.

3-5. Dator   3tim/dag Soffan
 Smartphone  1.5tim/dag Överallt, tränar, jobbet
 Tv   0.5tim/dag  Vardagsrum
 Mediaspelare 0.5tim/dag  Vardagsrum

6. Datorn på bordet - medvetet dålig placering för att minska använd-
ing. Funkar dock ej, använder lika mycket. Sladdar ska vara undan-
stoppade. Telefon försvinner ibland, glömt var den ligger.

7. Laddning - hemma - nattduksbordet. Sitter alltid där.

8. Telefonen förvaras vid sängen. Datorn vid soffan.

9. Ja, snyggt m. förvaring. Laddare samlade på ett ställe. Måste 
göras på schysst sätt.

10. Laddning och förvaring.

11. Snygg grej - ha framme
Ful - i en låda med ventilation/kylning.
Kanske ha på väggen? Dock lockar det mest att kunna gömma un-

dan det.

Man - född 1983

1. Ja. Ser aktivt på hur tekniken för vardagen bättre.

2. Tv, reciever, digitalbox, Playstation 3, 4st datorer, smartphone, lad-
dare (ett antal som ligger i högar).

3-5. Smartphone 4tim/dag Överallt, sovrummet, vardagsrummet  
     och på bussen.

 Dator  11tim/dag Jobbet, sovrummet
 Tv  2tim/dag Vardagsrummet
 Playstation 3 2tim/dag Vardagsrummet

6. Laddarhögar, många laddare. Måste byta fotobackup, rädd för att 
förlora bilder. Glömmer laddare, tar med fel laddare. Skulle vilja kunna 
ladda var som helst. Saknar universal fjärrkontroll, har många fjärrkon-
troller. El i bilen för att kunna ladda vore skönt.

7. Telefonen förvaras i byxfickan eller nattduksbordet. Även datorn 
förvaras på nattduksbordet.

8. Vid nattduksbordet.

9. Ja.

10. Lätttillgängligt, plats där man är. Teknik får gärna synas men kab-
lage bör gömmas.

11. Vardagsrummet eller sovrummet.
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Kvinna - född 1974

1. Ja. Intresserad av att integrera teknik i sin vardag.

2.  Tv, dator, ipad, smartphone, extern skärm, Bluetooth-högtalare, 
stereo med docka för i

Phone, skrivare, laddare, fjärrkontroller, hörlurar, ritplatta, wii, 
hankontroller wii, extern hdd.

3-5. Smartphone   7tim/dag     Köket, överallt
 Dator              8tim/dag     Köket
      Ipad               1.5tim/dag  Vardagsrummet
      Stereo           5tim/dag     Vardagsrummet

6. Dator – varm i knät, extern skärm – film. Svårt att få sladdar att 
räcka till. Skitig när man flyttar runt. Smartphone – om den laddas kan 
man inte använda den. Ipad – lägger den i soffan, risk att sätta sig på 
den.

7. Datorn är i en hylla om den inte används eller väska.
Telefonen är med eller på nattduksbordet på natten.

8. Datorn laddas i köket eller bredvid tv:n. Telefonen laddas i dockan 
till stereon. Surfplattan laddas i vardagsrummet.

9. Ja. Dator och ipad hör ihop.

10. Samla ihop tekniska prylar och det som hör ihop. Sladdar, mus, 
ritplatta, hörlurar, penna till ipaden. Viktigt att det inte tar plats och är 
lättillgängligt.

11. Ungarna ska komma åt. Placering bör vara centralt i lägenheten. 
Köket eller där man är mest.
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Man – född 1985

1. Ja. Vill ha alla tekniska prylar men är inte så insatt.

2. Dator, tv, tv-spel, mixer, smartphone, 2st laddare, ritplatta, mus, 
tangentbord, handkontroller tv-spel, fjärrkontroll, headsett och hörlurar.

3-5. Tv  2.5tim/dag soffa, säng
Mobil  2tim/dag Överallt
Dator  4-5tim/dag Sittmöbler, skrivbord, köksbord.
Tv-spel  1tim/dag Soffa/säng
6. Tv-spel/tv – inte alltid hittar handkontroller eller så är de inte 

laddade. Mobil – hittar inte laddaren eller headsetet. Dator – dra sladd, 
dålig sittställning hemma.

7. Tv/tv-spel – mediamöbel. Dosor - under tv:n. Tv-dosa – överallt. 
Dator – bredvid tv. Telefon – nattduksbordet.

8. Ladda vid sängen.

9. Ja.

10. Måste passa in i möblemanget. Förvaring viktigt och att ladda.

11. Vardagsrum, där man har mycket teknik.
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Bilaga 2: Enkätundersökning
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