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Förord 

 
Detta examensarbete har gett mig en värdefull insikt i hur jag fungerar som designer samt att 

hitta omvägar när problem uppstått. Jag vill tacka alla som varit inblandade i mitt 

examensarbete och hjälpt mig att föra arbetet framåt. Jag vill speciellt tacka alla som ställt 

upp på enkät och intervjuer samt min handledare Jan Loftèn som bidragit med värdefull 

feedback. Jag vill även rikta ett tack till familj och vänner som stöttat och peppat mig under 

processens gång.  
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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete har drivits av en designprocess vars syfte har varit att skapa en lösning 

där barn i trångbodda hem kan få utrymme och ro till studier. Designprocessen (något som jag 

fått lära mig under min tid på utbildningen) har hjälpt mig att definiera problem och behov 

och att utveckla mina idéer till det slutkoncept som presenteras i mitt resultat. 

Designprocessen som jag genomförde är uppdelad i två olika delar där den första delen 

handlat om att samla in data och den andra delen om att kreativt generera idéer. I min första 

del där jag gjorde research för att samla in data så använde jag mig av vetenskapliga artiklar 

och litteratur, enkätstudie, intervjuer samt marknadsanalys. Detta var viktigt för att kunna 

bekräfta de problem/behov som jag analyserat fram. Marknadsanalysen fungerade även som 

en övergång till den kreativa fasen då jag kunde inspireras av det som jag hittat i min analys. I 

min kreativa del där jag genererade idéer använde jag mig av metoderna brainstorming, 

prototypande och mockups. Dessa metoder är alla en form av skissning som på olika sätt och 

vid olika tidpunkter i processen hjälpte mig att komma vidare i utvecklandet av min lösning. 

Jag jobbade även konceptuellt med idéer för att kunna utveckla dessa ytterligare i min 

kreativa fas.   

 

Resultatet av min designprocess är ett portabelt skrivbord i väskformat gjort av tyget canvas, 

pressad nålfilt och detaljer av metall samt polyester/nylon. Det portabla skrivbordet erbjuder 

en plats/utrymme för studier och förvaring av saker, det skärmar mot omgivningen och 

dämpar ljud. Den slutgiltiga modellen av mitt valda koncept saknar dock delar av skärmarna 

då jag gjorde felberäkningar i min mockupfas som gjorde att dessa inte fick plats.  

 

Sökord: trångboddhet, studiero, barnfamilj, skrivbord, portabel, designprocess, ljuddämpande, 

avskärmande. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till detta projekt är trångboddhet och när jag började läsa på mer om det så fann 

jag att trångboddheten i Sverige finns i många olika åldrar och att anledningen bakom 

varierar. För att göra skillnad med mitt projekt så ville jag hitta de som är utsatta inom 

trångboddhet och kom då fram till att trångboddhet berör barnfamiljerna mest då fler personer 

måste samsas på samma yta (Boverket, 2006). För att klassificeras som trångbodd så finns det 

vissa krav enligt olika normer som man måste uppfylla. SCB (2018) beskriver två normer 

som man kan utgå ifrån, Norm 2 som den ena definitionen kallas innebär att ett hem är 

trångbott om det är fler än två boende per sovrum. Den andra kallas för Norm 3 och innebär 

att det bor fler än en person per sovrum (båda normerna beräknas med undantag för partners 

som förväntas dela sovrum). De som drabbas mest inom trångboddhet är enligt statistik från 

SCB (2019) ensamstående föräldrar. Nästan hälften av dem är trångbodda och mer än en 

femtedel av sammanboende med barn bor trångbott enligt Norm 3, se figur 1 nedan.  
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Figur 1.: Undersökningarna av levnadsförhållanden, boende. Andel personer i procent efter indikator, 
hushållstyp, kön och årsintervall (SCB, 2019). 
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Att barn bor trångbott kan leda till att de får mindre utrymme/plats till skolarbete och en 

arbetsmiljö som inte ger dem lugn och ro. Att barn i grundskolan har möjlighet till att studera 

i hemmet är en viktig del i deras skolgång. Skolan ska i samarbete med hemmen stödja 

barnens personliga utveckling till att bli ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare” (Skolverket 2018, s.7). Det ligger därför i samhällets intresse att 

barn i grundskolan har möjlighet till att utvecklas till starka individer och medborgare för att 

kunna föra vidare och utveckla kulturarvet från sin generation till nästa (Skolverket, 2018). 

Det är därför viktigt för både individen och samhället att detta problem löses sett ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en lösning där barn i trångbodda hem kan få 

utrymme och ro till studier.  

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

• Varför bor barn trångt? 

• Hur påverkas barn av att bo trångt? 

• Vilka faktorer påverkar studieron? 

• Var utför barnen sina studier utanför skolan? 

 

 

1.3 Målgrupp  

 

I detta projekt ligger fokus på trångbodda barn och min målgrupp är specifikt barn i 

grundskolan, alltså barn i årkurserna 1-9. Anledningen till att jag valde just grundskolan är för 

att den är obligatorisk i Sverige och därmed en viktig del i barns utveckling. Eftersom den är 

obligatorisk ser jag därför att en lösning har störst betydelse här.  
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1.4 Samhälleliga och etiska dimensioner 

 

Eftersom jag inriktat mig på barns studiesvårigheter i trångbodda hem så skulle jag säga att 

det är relevant för samhället. En lösning som kan göra att trångbodda barn presterar bättre i 

skolan gynnar även samhället. Det har handlat om att skapa social hållbarhet på både individ- 

och samhällsnivå. Lösningen skapar värde för individen som med mindre stress och 

störningar kan koncentrera sig på sina studier. Detta i sig ökar möjligheterna för bättre resultat 

i skolan vilket även skapar ett värde för samhället på längre sikt. I mitt examensarbete har jag 

utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav inom forskningsetik när jag utfört mitt arbete. 

Eftersom min målgrupp är barn i grundskolan så har jag varit noga med att informera och få 

samtycke från målsman till barn som är under 15 år. Alla undersökningar har varit frivilliga 

och de som medverkat har gett sitt samtycke och har getts möjlighet till att vara anonyma. I 

både enkät och innan intervjuer har jag varit noga med att framföra syftet med min 

undersökning.  

 

 

2. Metod 

 
I det här examensarbetet har jag använt mig av en designprocess  (Wikberg Nilsson, Ericson 

& Törlind, 2015) som passar när man kreativt löser ett designproblem. Inom en designprocess 

kan man använda sig av olika typer av metoder beroende på vilket problem som ska lösas. 

Mitt arbete är uppdelat i olika delar där den första delen har handlat om att samla in data och 

den andra om att kreativt generera idéer. I första delen där jag gjort min research har jag 

använt mig av vetenskapliga artiklar och litteratur som jag läst och analyserat. Detta gjordes 

för att få en bred grund att stå på inför vidare datainsamling. För att få ytterligare data om min 

målgrupp så har jag använt mig av en enkätstudie (Dimenäs, 2007). Eftersom det har varit 

viktigt att kunna utläsa min målgrupps problem och behov så gjordes även intervjuer. Under 

mina intervjuer kunde jag ställa lite mer specifika frågor och på så sätt få in ytterligare 

värdefull data. Detta har varit väsentligt då det är de som i slutändan kommer att använda min 

produkt. Tanken bakom att göra olika typer av datainsamling var att kunna bekräfta de behov 

och problem som jag hittade genom att utläsa gemensamma nämnare i oberoende källor. För 

att sedan kunna gå vidare till den kreativa idégenereringen så gjorde jag en marknadsanalys 

(Wikberg Nilsson et al, 2015). Detta gjordes för att utöka min kunskap om vad som finns idag 
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och för att se vad som potentiellt skulle kunna utvecklas för att lösa de problem jag hittat. Min 

idégenerering består av olika typer av metoder. Jag började med brainstorming för att kunna 

öppna upp för det kreativa (Wikberg Nilsson et al, 2015). Detta gjordes genom att skissa upp 

mina tankar/idéer för att få ner dem rent konkret. När jag väl hade några idéer så använde jag 

mig av prototypande (Wikberg Nilsson et al, 2015), en metod där man bygger upp mindre 

modeller i 3D för att kunna förstå sina idéer och kunna utveckla dessa ytterligare. I min 

process valde jag att arbeta konceptuellt med mina idéer för att i omgångar kunna utveckla 

dessa tills jag kokat ned detta till ett slutkoncept. I utvecklandet av mitt slutkoncept användes 

metoden mockups som beskrivs av Wikberg Nilsson et al. (2015). Att göra mockups betyder 

att man bygger enkla modeller i fullskala. Detta gjorde jag för att kunna bestämma storlek på 

produkten samt förstå hur delar och funktioner interagerar med varandra.  

 

 

3. Research 
 

3.1 Trångboddhet bland barnfamiljer 

 

Den största anledningen till att barn bor trångt är att föräldrarna inte har den ekonomin som 

krävs för en större bostad. Men det finns även undantag där man gör valet att bo mindre för 

att ha närmre till t.ex. centrum eller jobbet. Så en del väljer att bo trångt medan andra mer 

eller mindre tvingas till det. Oavsett orsaken så blir barn som bor trångt oftast tvungna att dela 

rum med syskon för att det helt enkelt inte finns tillräckligt många rum för att de ska kunna ha 

ett eget. Man räknar på att det är ungefär 700 000 hushåll i Sverige som är trångbodda och av 

dessa beräknas det vara 240 000 som är barnfamiljer. Inom dessa barnfamiljer räknar man 

med att det är cirka en halv miljon barn som inte har möjlighet till eget rum inom hushållet 

(Boverket, 2006). 

   

 

3.2  Trångboddhetens negativa påverkan på läxläsning  

 

Att barn bor trångt kan påverka dem på olika sätt beroende på omständigheterna. Enligt en 

undersökning om trångboddhet och dess konsekvenser som Evans, Lercher och Kofler (2002) 

gjorde så handlar det mycket om det sociala samspelet. Något som är utmärkande för just 
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trångboddhet är den sociala interaktionen som man tvingas till på en liten yta. Hur mycket 

barnen påverkas av detta beror på hur mycket de kan kontrollera och reglera interaktionen 

med människorna runtomkring. Boverket (2006) nämner i sin rapport att arbetsmiljön kan bli 

lidande då de sociala kraven ökar eftersom det oftare uppstår situationer som kräver kontakt 

och interaktion. Förutom minskad möjlighet till att få lugn och ro så kan det även vara svårt 

att hitta bra platser att studera vid då ytan är begränsad. Frånvaron av en bra studiemiljö 

utanför skolan och framförallt i hemmet kan på längre sikt resultera i sämre resultat i skolan.  

 

 

3.3 Trångbodda hem 

 

Trångboddhet kan se ut på olika sätt och finns i alla de olika boendetyperna hus/villa, radhus 

och lägenhet. Beroende på familjens sammansättning och typen av boende så har olika 

familjer olika förutsättningar. Det finns extrema fall där familjer tvingas bo i och dela på 

endast ett rum tillsammans. Ett sådant exempel tar URplay upp i barnaministeriet (2019) där 

en familj på 4 personer tvingas bo i ett rum på endast 19 kvadratmeter, ett boende som de 

tilldelats av socialtjänsten. Det förekommer också trångbodda hushåll där barnen faktiskt har 

ett eget rum. Beroende på hur gamla barnen är så händer det att föräldern väljer att ha sitt 

sovrum i vardagsrummet för att barnen ska slippa dela rum (SCB, 2012). I figur 2 följer en 

illustration på hur det skulle kunna se ut hemma hos en trångbodd familj. Exemplet är ett 

mellanting av det som jag beskriver ovan och baserat på en lägenhet som jag besökt där en 

ensamstående mamma bodde med sina två barn i åldrarna 5 och 7 år. I illustrationen (figur 2) 

har jag även markerat ut platser utifrån min research där barn sitter och studerar i hemmet. 
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Figur 2.: Ett exempel på ett trångbott hem med markeringar baserat på frågan var barn studerar i hemmet.  
 

  Vid ett skrivbord: i de fall där barn då oftast har eget rum och tillgång till ett skrivbord. 

 

  Vid köksbordet: en väldigt vanlig plats för barnen att studera vid, där kan de få hjälp av   
  förälder när det lagas mat och det är en bra plats när de behöver sitta ned och skriva. 
 

  I vardagsrummet/ i soffan: där är det bekvämt att sitta och en del tittar på tv emellanåt. 

 

  I sängen: vid dåligt utrymme/brist på andra platser sker studerandet i sängen. 

 

På golvet: en del väljer att sitta/ligga på golvet när de studerar för att de själva tycker att det     
är bekvämt.  

 

På toan: på en fråga vad det konstigaste stället där de studerat fick jag svaret av några att    
de vid något tillfälle studerat på toaletten. 

 

  Utanför hemmet: en del barn beskriver att de ibland även sitter utomhus eller möjligtvis på     
  ett bibliotek och studerar. 

f
f
b
f
h
f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.4 Faktorer som kan påverka studiemiljön  

 

Det finns olika faktorer som kan påverka studieron i trångbodda hem. Det som kan påverka är 

helt vanliga vardagssysslor som kanske i större hem inte alls skulle besvära lika mycket. Ett 

exempel är att luften kan bli mer fuktig vid mycket matlagning, tvättande och användning av 

dusch då ytan och framförallt inte ventilationen är anpassad för denna mängd aktivitet 

(Boverket, 2006). Förutom att det kan bli fuktigt i luften så nämner Björklid (2005) att 

ventilationen även kan påverka temperaturen så att det kan bli för varmt eller kallt. Hon 

nämner även att ergonomin är viktig vid inlärning och att till exempel stolar bör vara 

individanpassade för att undvika problem med rygg, nacke och axlar. En annan faktor som 

också tas upp är ljud och speciellt känsliga är de med brister i det svenska språket då 

språkinlärningen är extra känslig för buller. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver även hur fel 

belysning/ljus kan påverka individens prestationen till det negativa. Utöver detta så spelar den 

sociala interaktionen in och som jag nämnde ovan i avsnittet om trångboddhetens påverkan på 

läxläsning så kan detta störa då man riskerar bli avbruten i sina studier. En plats där man kan 

utföra sina studier vid är också en viktig del och Boverket (2006) menar även att barn utan 

eget rum spenderar mindre tid till studier.  

 

Sammanfattning av faktorer som kan påverka studieron i hemmet:  

 

• Luft 

• Temperatur (för varmt eller kallt) 

• Ergonomi (obekväma möbler) 

• Ljudnivån/buller 

• Ljus 

• Störning från familjemedlemmar 

• Plats/utrymme 

 

 

3.5 Enkät om barns studerande i hemmet 

 

Tanken med en enkät var att snabbt kunna få en bra överblick över problem/behov och 

därmed börja se gemensamma nämnare i min studie. Inför utformandet av min enkät så tog 
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jag hjälp av Dimenäs (2007) kapitel om enkät som redskap. Eftersom min målgrupp är barn så 

fick jag tips att höra av mig till högstadieelever då de ej behöver målsmans tillstånd om de är 

över 15 år. Jag började höra av mig till skolor med årskurs 8-9 för att höra om de skulle ha tid 

att svara på min enkät men jag fick som svar från de flesta att de hade fullt upp med att 

förbereda sig inför nationella proven. Eftersom det inte gick så bra som jag hade tänkt mig 

med att nå ut till barnen så gjorde jag en enkät riktad mot föräldrar med barn i trångbodda 

hem och skickade ut på en facebooksida för compact living. Under tiden som svar började 

komma in från föräldrar så fortsatte jag att höra av mig till skolor. Jag började kolla med låg 

och mellanstadier och frågade om de hade möjlighet att hjälpa mig men de hade också lika 

fullt upp med förberedelse inför nationella prov. En rektor gav mig då tips att istället höra av 

mig till gymnasieskolor då de kanske skulle ha mer tid och inget tillstånd från målsman skulle 

behövas. Jag lyckades få ut min enkät på några gymnasieskolor men det var inte speciellt 

många som ville svara på den och vid vidare eftertanke så kändes det lite lönlöst då min 

målgrupp egentligen är inom grundskolan (upp till årskurs 9).  

 

Min enkät riktad mot föräldrar gav dock mer än vad jag från början trodde att den skulle ge 

och jag kunde redan börja se gemensamma nämnare utifrån den litteratur som jag läst. I denna 

enkät frågade jag först och främst hur föräldrarna bodde med sina barn för att försäkra mig 

om att de var trångbodda enligt norm 2 eller norm 3. Därefter frågade jag var deras barn 

brukar plugga i hemmet och om de själva märkt något eller om barnet uttryckt något som stör 

dem i deras plugg. 19 personer deltog i enkäten och för att få en överblick över alla svar så 

sammanställde jag den vilket gjorde det lättare att se vad som stack ut från mängden. En sak 

som kunde utläsas utifrån detta var att de största störningarna var just ljud runtomkring och 

familjemedlemmar som stör. Nedan i figurerna 3 och 4 följer en sammanställning av de svar 

som jag fick av enkäten.  

 

 

 

 

 

 
 

                           
                               
 

Figur 4.: En sammanställning av enkätsvar på 
frågan vad som är störande vid studerande. 
Med störningar av omgivning menas familj som 
avbryter och sådant som distraherar, till 
exempel tv:n. 

Figur 3.: En sammanställning av enkätsvar på 
frågan var barnen studerar i hemmet. 

Köket 

Vardagsrum 

Sitt rum 

Plats för studier i hemmet 

53% 
26% 

21% Störningar från  
omgivning 

Ljud 

Störande faktorer vid studerande 

58% 42% 
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3.6 Intervju 

 

Efter min enkät var det viktigt att få tag på barn att intervjua då jag ville få in värdefulla svar 

från min målgrupp. Intervjuer gjordes med 6st barn i olika åldrar för att få en bredare 

förståelse för deras behov. Att de var i olika åldrar gjorde det även möjligt att jämföra likheter 

och skillnader mellan åldrarna. Barnen som jag intervjuade var i åldrarna 7, 9, 10, 13, 15 och 

16. Inför varje intervju var jag noga med att berätta om mitt arbete och dess syfte och 

informerade enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudkrav att medverkan var 

frivillig och anonym. En sammanställning av de svar som jag fick in från mina intervjuer 

visas nedan i både citat (svar på mina frågor) och i figurerna 5-6. På första frågan nedan var 

de helst studerar i hemmet var svaren jämna och många svarade att de både satt i köket och 

vardagsrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var sitter du helst och studerar i hemmet och varför just där? 

Köket: Vardagsrummet: 

”För att kunna få hjälp av mamma 
när hon lagar mat” 

”För att det är bra att ha ett bord 
när jag ska skriva” 

”För att det är skönast att sitta där 
när jag ska plugga in något” 

”För att det känns roligare att göra läxorna 
när jag samtidigt kan titta på tv” 

På vilka andra ställen 
 har du någon gång studerat? 

På toan 

På en båt 

Under ett träd 

Bibliotek 

Figur 5.: På denna fråga  fick jag in svar på andra ställen som barn kan tänkas att studera vid. 

 

På altanen 
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• Anteckningsblock/papper 

• Penna 

• Sudd 

• Linjal 

• Dator 

• Musik 

• Hjälp från förälder 

 

 

 

Sammanfattat så skiljer sig svaren inte mycket mellan åldrarna mer än att de yngre barnen satt 

mer i köket för att kunna få hjälp från sina föräldrar. På frågan var de satt och pluggade i 

hemmet så var svaren i vardagsrummet eller köket. Det som stör i pluggandet är främst 

syskon och ljud runtomkring. 

 

 

 

Vad kan störa dig när du studerar hemma? 

Figur 6.: Illustration av saker som används vid studier 

 

”Allt ljud jag hör, tankar som gör att  
  jag börjar tänka på det istället” 

”Min bror, för han är bara så störande, och  
  då är det inte lika lätt att koncentrera sig” 

”Mina syskon stör mig” ”Ljud och grannar stör” 

Vilka saker använder du när du studerar? 
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3.7 Problem/behovsanalys 

 

Efter en sammanställning av min research från litteratur, enkät och intervjuer så kunde jag 

hitta gemensamma nämnare och utläsa några problem/behov som stack ut från mängden. 

Litteraturen som jag läste tog upp några andra faktorer som kan påverka 

studiemiljön/studieron utöver dem som jag kunde utläsa från min enkät och intervjuer. Men 

då det skulle bli svårt att lösa alla problem/faktorer så valde jag att avgränsa mig till de 

problem/behov som stod ut mest. Detta gjordes genom att leta efter gemensamma nämnare 

mellan litteraturen, enkäten och intervjuerna. De problem/behov som stod ut mest och som 

jag valde att jobba vidare med är:  

 

• Ljud 

• Störning från omgivning 

• Plats/utrymme 

 

Att gå vidare med problemet ljud kändes viktigt då det var något som jag fick fram från min 

litteratur som jag läst, i min enkät samt i mina intervjuer. Störningar från omgivning som jag 

läst om i vetenskapliga artiklar bekräftades även de genom min enkät och intervju. Jag valde 

även att gå vidare med plats/utrymme då Boverket (2006) nämnde att en plats där man kan 

utföra sina studier vid är en viktig del i att kunna utföra läxläsning i hemmet. I mina intervjuer 

fick jag även fram att barn förflyttar sig genom rummen och även sitter utanför hemmet. Det 

är då viktigt att barnen har tillgång till en plats där de har möjlighet att utföra sina studier 

oberoende var de befinner sig.  

 

 

3.8 Marknadsanalys 

 

Efter analysen av problem/behov så gick jag vidare med att göra en marknadsanalys på dessa 

områden för att se vad som finns ute på marknaden idag. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) 

så är det vanligt att göra en marknadsanalys tidigt i designprocessen för att kunna hitta 

möjligheter för utveckling. Att göra detta innan idégenereringsfasen hjälpte mig mycket då 

jag fick inblick i vad som redan finns och vad som skulle kunna utvecklas. Att samla in denna 

information öppnade sinnet för nya idéer och gav mig mycket att vara kreativ kring. I min 
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analys så försökte jag dela upp problemen/behoven efter område men det var en hel del som 

överlappade varandra. Figurerna 7-12 nedan visar det som fanns inom området ljud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.: En  produkt som sätts på fönster och 
sänder ut frekvenser för att ta ut buller utifrån.  
 

Figur 8.: Ljudreducerande (noisecanceling) 
hörlurar.  
 

Figur 9.: Ljudabsorbent  används oftast på 
kontor. 

Figur 10.: Ljudabsorberande växt. 
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I min analys på ljud sökte jag på internet efter produkter som man använder sig av på till 

exempel kontor för att dämpa ljud. Lösningar inom musikbranschen var också intressanta och 

specifikt varianter som var mer temporära och hopfällbara. Hörlurar med ljudreducering och 

en bullerreducerande frekvenssändare var även de saker som jag hittade i min analys.  

 

Figurerna 13-16 nedan är ett urval av det som jag hittade inom avskärmning som reducerar 

störningar från omgivning.  

Figur 11.: Ljuddämpande bås för inspelning av 
musik.  

Figur 12.: Ljudisolerat kontorsbås. 

Figur 13.: bordsavskärmning på kontor. Figur 14.: Avskärmande och ljuddämpande 
kontorsbås. 
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Under min analys av avskärmning så fick jag upp mycket från kontorslandskap, bland annat 

så finns det olika varianter på bås där man sitter själv eller tillsammans med andra. Andra 

lösningar är bordsskärmar som då oftast också är ljuddämpande och kan användas som 

anslagstavlor. Jag hittade även en budgetvariant på avskärmning gjord på pärmar som 

används i skolan. En annan lösning som jag inte sett innan är en typ av hjälm som skärmar av 

och har inbyggd teknik för till exempel konferenssamtal.  

 
Det sista området som jag kollade upp i min marknadsanalys var plats/utrymme. Fokus låg 

främst på att kolla upp olika varianter på skrivbord (en plats där man kan sitta och plugga) 

som även tar upp lite utrymme. Det som jag hittade visas i figurerna 17-20 nedan.  

 

 

Figur 15.: Hängande avskärmning på stativ/fot.  Figur 16.: Avskärmande hjälm med inbyggd 

teknik för konferenssamtal.  

Figur 17.: Hopfällbart skrivbord. Figur 18.: Hopfällbart skrivbord som fästs på vägg. 
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Det jag hittade är några varianter på utfällbara skrivbord som hängs upp på väggen. Det finns 

även fristående bord som fälls ihop till mer eller mindre platta paket. Jag kollade även upp 

olika typer av datorbord som även de kan fällas ihop mer eller mindre.  

  

 

4. Idégenerering  
 

I min idégenereringsfas lät jag mig inspireras mycket av det som jag hittat i min 

marknadsanalys och funderade på om det fanns delar som man skulle kunna utveckla och 

anpassa till mitt syfte. I början av idégenereringen gick det dock lite trögt att ställa om sig från 

research till att producera kreativa idéer. Så därför inleddes denna fas med brainstorming och 

jag släppte kraven på mina idéer och lät allt bara få komma ut, både ”dåligt” och ”bra”. Enligt 

Wikberg Nilsson et al. (2015) så ska man inte kritisera sina idéer när man kör brainstorming. 

Detta hjälpte mig så att jag kunde fokusera på att producera kvantitet istället för kvalitét. Det 

positiva med att bara få komma igång och kasta ur sig idéer var att oberoende på kvalitet så 

kunde en idé föda en ny. Det kändes som att bara genom att få ut sina tankar rent konkret så 

gavs det plats åt nya idéer. Nedan i figurerna 21-33 visas alla de första idéerna som jag tog 

fram.  

Figur 19.: Hopfällbart skrivbord med förvaring. Figur 20.: Portabelt databord på stativ. 
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För att få en bättre förståelse för hur man skulle kunna fälla ihop skrivbordet så gjorde jag en 
mindre prototyp i 3D. Nedan i figur 22 kan man se hur det är tänkt att man ska fälla ut det.  

Figur 21.: Skiss på ett hopfällbart skrivbord 

Figur 22.: En prototyp av det hopfällbara skrivbordet med steg för steg på hur det fälls ut. 
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Figur 23.: Skiss på en avskärmande vas med ljuddämpande växter. 

Figur 24.: Skiss på ett par glasögon med avskärmning på sidorna.  
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Figur 25.: Skiss på en ljuddämpande skärm som fästs fast på stol.  

Figur 26.: Prototyp på skärmväggen som fästs på stol med test av ett alternativt stativ.  
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Figur 27.: Skiss på ett hopfällbart pluggbås av ljuddämpande tyg.   

Figur 28.: Skiss på ett ljudisolerat hopfällbart pluggbås. 
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Figur 29.: Skiss på en tanke om att benen på ett bord skulle kunna fällas ihop och höjas/sänkas. 

Figur 30.: Skiss på en uppblåsbar ljuddämpande hjälm.  



 21 

 

 

 

 

Figur 31.: Skiss på en utdragbar skärm. 

Figur 32.: Skiss på en hopfällbar skärm av ljuddämpande tyg.  
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4.1 Tre koncept 

 

Min tanke med min idégenereringsfas var att först producera många olika idéer för att sedan 

välja ut några stycken att jobba vidare med. Detta för att utforska olika varianter innan jag 

bestämmer mig för ett koncept att utveckla ytterligare. När jag valde ut vilka koncept som 

skulle tas vidare så jämförde jag mycket mot de problem/behov som analyserats fram för att 

se vilken lösning som möjligtvis skulle kunna lösa flest problem/behov. Jag tittade också på 

rimligheten hos idén för att se om den skulle vara möjlig att producera eller om det kanske 

fanns en annan idé som löser samma problem/behov på ett bättre sätt. En annan viktig aspekt 

som togs hänsyn till var att produkten ska användas i ett trångbott hem och inte får ta upp för 

mycket plats utan måste vara smidig att förvara. De koncept som jag valde ut valde jag för att 

de löser problemen på olika sätt och jag ville se hur jag skulle kunna utveckla dessa 

ytterligare. Figurerna 34, 35 och 36 nedan föreställer de koncept som jag valde ut att jobba 

vidare med. 

 

                                          

Figur 33.: Skiss i 3D/prototyp på hur ben fälls ut på ett bord.  

Figur 34.: Portabel skärm. Figur 35.: Skärmvasen Figur 36.: Hopfällbart skrivbord 
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4.1.1 Portabel skärm 

 

Den första skissen av den portabla skärmen var främst tänkt att användas i köket och 

monterades på köksstolen. Problemet med den är att den tar ganska mycket plats vid 

användning och gör det svårare för föräldrar att komma åt och hjälpa barnet vid behov. Så jag 

började då skissa på mindre varianter som fästs på stolen men även på andra skärmar som 

man kan förflytta och använda på andra ställen. Dessa idéer visas i figurerna 37-41 nedan. 

 

Figur 37.: Skiss på ljuddämpande skärm som fästs fast på stolsryggen.  

Figur 38.: Skiss på ljuddämpande skärm i skena som fästs fast på sidan av stolen.  
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Figur 39.: Skiss på ljuddämpande skärm på stativ inspirerad av natur.  

Figur 40.: Skiss på ljuddämpande skärm på justerbart stativ.   
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4.1.2 Skärmvasen 

 

I min research om ljud så hittade jag växter som kan dämpa ljud och detta ville jag spinna 

vidare på då naturmotiv även verkar koncentrationshöjande och minskar stress. Något som är 

väldigt fördelaktigt när det gäller att skapa god studiero (Valsö, 2019). Den första skissen som 

gjordes var en enkel vas utformad som en skärm med tanken att växterna skulle verka 

ljuddämpande och samtidigt skärma av. Därefter genererades fler idéer kring andra sätt att 

skärma av med hjälp av växter och även dessa skissades upp. Nedan i figurerna 42-45 visas 

de idéer som jag fick fram inom detta koncept.  

 

 
 

Figur 41.: Skiss på utdragbar ljuddämpande skärm på justerbart stativ.   
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Figur 42.: Skiss på skärm i form av nät där växterna kan slingra sig. 

Figur 43.: Skiss på en skärm i form av en hög kruka med ljuddämpande växter.  
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Figur 44.: Skiss på en skärm i form av en vas med ljuddämpande växter.  

Figur 45.: Skiss på en skärm i form av rör med ljuddämpande växter.  
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4.1.3 Portabelt skrivbord  

 

När den första skissen på skrivbordet gjordes så var jag inte säker på om det skulle monteras 

fast på väggen och där fällas ut för att användas. Men efter vidare fundering så kom jag fram 

till att det är smidigt om bordet går att förflytta då barnen enligt min research oftast sitter och 

studerar på olika ställen i hemmet. I mina intervjuer nämnde även en del att de ibland satt 

utomhus och studerar. I figurerna 46-49 nedan så visas de idéer som genererades fram när det 

blev mer fokus att skapa en portabel lösning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 46.: Skiss på hur man skulle kunna fälla ihop skrivbordet till ett platt paket 

Figur 47.: Skiss på hur man skulle kunna fälla ihop skrivbordet för att göra det mer portabelt.  
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4.2 Val av koncept och utveckling 

 

Inför valet av ett koncept att utveckla jämfördes koncepten och för- och nackdelar granskades. 

Den portabla skärmen skärmar av mot omgivningen och ljuddämpar men erbjuder ingen plats 

och är ganska osmidig att förflytta, speciellt utanför hemmet. Skärmvasen kan fungera som en 

snygg inredningsdetalj och de ljuddämpande växterna är spännande men begränsade vad 

gäller avskärmning och ljuddämpning. Det portabla skrivbordet erbjuder en plats, avskärmar 

mot omgivning och dämpar ljud. I väskformat kan den även förvara saker och även lätt 

transporteras till olika platser. Alla koncept hade varit spännande att utveckla men inför valet 

av koncept stod det i slutet mellan den portabla skärmen och skrivbordet. Jag valde då att gå 

vidare med det portabla skrivbordet då det löser flest problem/behov.  

Figur 48.: En prototyp av skissen i figur 47 på hur man steg för steg fäller ut skrivbordet. 

Figur 49.: Ett portabelt skrivbord i väskform med ljuddämpande skärmar.  
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4.2.1 Mockups  

 

Efter valet av ett koncept att utveckla vidare så gick jag in i en fas beståendes av mockups. 

Detta gjordes för att få en bättre känsla för hur idén skulle fungera i verkligheten. I denna fas 

började jag titta mer på storleken av produkten och experimenterade genom att göra flera 

mockups i fullskala. Funderingar på lösningar kring det tekniska såsom hur delar sitter ihop 

och liknande började även uppstå. Genom att få upp mina idéer i fullskala så kunde jag testa 

dessa och på så sätt också göra justeringar därefter. Jag valde att testa mina idéer på en vuxen 

då jag ville skapa en produkt som tog minimalt med plats men ändå passade de äldsta barnen 

(16 år) storleks och höjdmässigt. Att utgå ifrån ett yngre barn som är fysiskt mindre och inte 

skulle behöva lika höga skärmar/stor yta skulle bli missvisande då det skulle bli för litet/lågt 

för äldre barn. Om jag då gjorde testerna på en vuxen som är ungefär lika stor som en 16-

åring så skulle jag ha lite marginal gentemot de äldsta barnen och höjd och storlek skulle bli 

tillräcklig för barn i olika åldrar. Under testerna bad jag testpersonen att försöka skriva och 

läsa för att få en känsla om det skulle fungera vid studier. Nedan är i figurerna 50-53 visas de 

tester som gjordes på mina mockups för att testa höjd och storlek.  

  

 

 

Tanken med mockupen ovan var att försöka skapa ett så smalt portabelt skrivbord som 

möjligt för att det inte skulle ta så mycket plats vid förvaring. Feedbacken som jag fick på 

denna var att bordsytan var tillräcklig men att skärmen inte var hög nog för att man inte skulle 

bli distraherad av omgivningen.  

Figur 50.: I denna figur testas en utdragbar skärm samt höjd av skärm och storlek av bordsyta. Måtten 

på mockupen är 50x38x4 cm 
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I mockupen ovan så testades en annan variant på utfällbar skärm som man viker ut istället för 

att dra. Eftersom jag ville skapa en produkt som tar så lite plats som möjligt så drog jag ner på 

storleken på både höjd och bredd. Djupet ökades dock lite för att bättre få plats med dubbla 

skärmar. Feedbacken på denna variant var att bordsytan fortfarande kändes tillräcklig men att 

skärmarna var för låga. Jag testade även att bryta av hörnen med en mjukare form och det var 

inget som störde.  

 

 

 

Figur 51.: I denna figur testas en lite mindre storlek på bordsyta och en annan variant på utfällbar skärm. 

Måtten på mockupen är 42x34x10 cm 

Figur 52.: I denna figur testas en riktigt liten storlek för att se hur mycket jag kunde minska ned bordsytan. 

Måtten på mockupen är 33x25x8 cm 
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Mockupen i figur 52 var den minsta som gjordes och tanken med denna var att se hur långt 

jag kunde gå med att minska bordsytan. Feedbacken som jag fick på denna var inte positiv då 

det upplevdes som trångt när man exempelvis skulle skriva i ett anteckningsblock. Inga 

skärmar gjordes till denna storlek då skärmarna vid tidigare tester var för låga.  

 

 

 

 

 

Efter den minsta mockupen så drog jag upp storleken igen men gjorde den dock lite mindre än 

den i figur 51 för att se om en lite mindre variant skulle fungera. Detta fungerade bra enligt 

testpersonen och kändes heller inte trångt. Eftersom alla skärmar i de tidigare testerna varit 

för låga så testade jag att göra en variant där det är möjligt att vika upp dem ytterligare ett steg 

för att kunna skärma av mer. Detta uppskattades av testpersonen som tyckte att det var skönt 

att kunna skärma av högre upp och slippa distraktioner framför och i ögonvrån. Det positiva 

med denna enligt mig är att barn som är mindre kan välja att bara fälla ut skärmarna ett steg 

för att anpassa deras längd.  

 

Eftersom att mockupen i figur 53 fick bäst feedback så valde jag att gå vidare med den. Jag 

tycker också att den kan anpassas bäst till barn i olika åldrar med de vikbara skärmarna.  

 

 

Figur 53.: Test av högre skärmar. Måtten på mockupen är 40x35x7 cm Skärmarna som viks upp adderar 

ytterligare 12 cm på höjden.  
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4.3 Slutkoncept 

 

Efter tester av mockups för att komma fram till rätt storlek så började funderingar komma 

kring hur jag ville att den skulle se ut och vad den skulle utrycka. Eftersom målet är att skapa 

studiero så ville jag att min produkt skulle utrycka avskildhet gentemot andra vid användning, 

precis som det gör när man sätter på sig ett par hörlurar. Så därför togs beslut om att utsidan 

skulle ha en väldigt neutral utsida som inte drar till sig uppmärksamhet eller nyfikenhet. 

Insidan blev därför den del där jag kunde experimentera lite mer med färg och form. Färgen 

på produkten skulle dock vara könsneutral eftersom den ska användas av båda könen. I min 

utformning av insidan så började jag fundera på om det finns något som istället för negativ 

påverkan kan ge positiv påverkan på studieron. Jag tittade då i en bok om fysisk lärmiljö av 

Valsö (2019) som beskrev att naturmotiv verkar stressreducerande och 

koncentrationshöjande. Detta var så klart intressant och jag började fundera på hur jag skulle 

kunna få in detta i min produkt så att det gynnar användaren. Målet var att skapa en 

spännande insida men med en balans så att det inte tar över fokus alltför mycket. Eftersom  

skrivbordet är portabelt så var det viktigt att den även skulle uttrycka en lätthet, den ska inte 

anses som en börda att ta med sig. Det slog mig då att jag hittills bara tänk på att skrivbordet 

ska vara i trä vilket är lite motsägelsefullt då trä kan bli rätt så massivt att bära. Därför började 

jag reflektera mer över material och kom fram till att hela produkten inte nödvändigtvis 

behövde vara gjord av ett hårt material. Detta öppnade upp för nya idéer och jag kom fram till 

att ett väskformat skulle vara smidigt då de är gjorda för att kunna bäras med till olika platser. 

Därför gjordes lite mer research kring väskor för att hitta inspiration och för att se vilka 

storlekar de håller sig inom. I figurerna 54-57 nedan visas de väskor som jag tittade på samt 

storlekarna på dessa då jag ville se om den storleken som jag kommit fram till genom 

mockups skulle fungera i väskformat. Förutom en smidig storlek som är lätt att förflytta så 

måste den även uttrycka en tydlighet i hur man använder den. Man ska inte behöva krångla 

för att fälla ut/ihop utan det ska vara smidigt och inte behöva ta energi från huvudsysslan.  
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I min lilla research på väskor så tittade jag på olika väskor som skulle tänkas passa olika 

åldrar för att få en bredare koll på olika storlekar. Slutsatsen av denna research är att måtten 

som bestämts utefter mina tester på mockups ligger väldigt nära de som väskorna hade. Jag 

började därför skissa upp hur det portabla skrivbordet skulle kunna se ut i väskform. Nedan i 

figurerna 58 och 59 visas skisserna på ett väskformat samt en tanke på hur naturmotiv skulle 

kunna appliceras i produkten.  

 

 

 

Figur 54.: Väska med måtten 24x33x9 cm Figur 55.: Väska med måtten 30x40x12 cm 

Figur 56.: Väska med måtten 39x29x10 cm Figur 57.: Väska med måtten 34x24x10 cm 
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Figur 58.: Snabb skiss på hur man skulle kunna lösa öppning av väska med de vikbara skärmarna. 

Figur 59.: Skiss på ett mönster inspirerat av naturens blad, tanken är att få in det på skärmarna.   
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4.3.1 Material  

 

För att komma fram till vilka material som skulle passa bäst till min produkt så började jag 

ställa frågor till mig själv och fundera på vilka egenskaper som materialen bör ha. Eftersom 

den ska vara portabel så kom jag fram till att den inte bör väga alltför mycket, alltså ett 

material som är lätt viktmässigt. Då det är tänkt att man ska kunna förflytta skrivbordet 

mycket så bör det även vara ett någorlunda slitstark material för att den inte ska gå sönder vid 

användning. Hållbara material var även viktigt att använda i så stor utsträckning som möjligt 

för att inte bidra till en sämre miljö. Eftersom tanken är att man ska kunna få studiero när man 

använder produkten så kändes det även viktigt att använda ett material som känns bekvämt 

vid användning. När det gäller insidan av produkten och framförallt skärmarna så var det 

viktigt att materialet skulle vara ljuddämpande. Det ljud som jag ville minska var buller som 

kommer utifrån men även det ljud som uppstod inifrån och hörs utåt såsom ljud från till 

exempel datortangenterna vid användning av dator. Detta för att även minska ljud vid 

studerande så att det inte stör andra runtomkring. Nedan är de kvalifikationer/egenskaper som 

jag kom fram till. 

 

• Lätt (viktmässigt) 

• Slitstarkt 

• Hållbart (miljömässigt hållbara material) 

• Materialet ska kännas bekvämt vid användning 

• Ljuddämpande 

 

 

5. Resultat 
 

Resultatet av min designprocess är ett portabelt skrivbord i väskformat. Det portabla 

skrivbordet erbjuder barnen en plats att studera vid oavsett var de befinner sig. Den är enkel 

att förflytta/bära med sig och tar inte mycket plats vid förvaring. Den erbjuder även utrymme 

för att transportera saker som är nödvändiga vid studier såsom dator, anteckningsblock och 

pennor. Skärmarna som man kan fälla ut minskar även störningar/distraktioner. Dessutom är 

skärmarna gjorda i ljuddämpande material som minskar bullret från omgivningen. Produkten 

är gjord av ett tyg som kallas för canvas vilket är baserat på bomull. Tanken är att det ska vara 
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ekologisk bomull certifierad av GOTS, en textil som tar hänsyn till både miljö och socialt 

ansvar i hela kedjan (Tygverket, 2019). De ljuddämpande skärmarna är gjorda av pressad 

nålfilt som består av återvunnen PET. Detaljer såsom tryckknappar, axelrems reglage och 

öglor är gjorda av metall och blixtlåsen består av polyester/nylon. Måtten på produkten 

beskrivs i figur 60 nedan. Den slutgiltiga modellen av det portabla skrivbordet visas i 

figurerna 61-65. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 61.: Foto på  slutgiltig modell 

Figur 60.: Måtten på slutprodukten. 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 62.: Foto på den slutgiltiga modellen, blixtlås finns både runtom för att kunna fälla ut bordsytan 

samt ovanpå för att enkelt kunna stoppa ner saker. 

Figur 63.: Foto på hur fullt utfällt skrivbord ser ut. 
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Figur 64.: Foto på  hur halvt utfällt skrivbord ser ut, man kan även ta knäppa loss skärmarna ifall man  till 

exempel bara vill ha en.  

Figur 65.: Exempel på hur man kan göra sitt skrivbordet mer personligt genom att använda insidan som 

anslagstavla.  
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6. Diskussion 

 
Detta examensarbete har som säkert många andra gått upp och ned och saker har inte alltid 

blivit som man tänkt sig. Det som jag dock tycker har fungerat i min designprocess är de 

metoder som jag använt mig av. Att jag bestämde mig för att samla in data från flera 

oberoende källor och på olika sätt (artiklar/litteratur, enkät och intervju) gjorde det lättare för 

mig att se samband. Jag kunde på så sätt hitta gemensamma problem/behov som stack ut från 

mängden. Det som dock inte gick lika smidigt i min research var att få ut enkäten till min 

målgrupp. Det gäller då att vara kreativ och hitta alternativa lösningar, vilket jag lyckades 

med genom att göra en enkät riktad till föräldrar istället. Min idégenerering var kreativ trots 

en trög övergång från research fasen. Marknadsanalysen gav mig dock inspiration då jag hade 

samlat på mig kunskap att vara kreativ kring. Däremot så var brainstormingen verkligen den 

boost som behövdes för att hjälpa mig att få igång kreativiteten ordentligt. Det fick mig att 

släppa på spärrarna och jag kunde börja generera idéer då det inte längre var fokus på kvalité 

utan kvantitet. I min idégenerering så använde jag mig av en del prototypande, något som jag 

brukar göra i mina projekt, vilket underlättade mycket för att förstå funktioner. Det är annars 

ganska svårt att genom en platt skiss förstå sig på hur något sitter ihop eller fungerar. 

Prototyperna som jag gjorde var små modeller medan mina mockups var gjorda i fullskala. 

Att idéerna från det valda konceptet gjordes i fullskala underlättade mycket då jag kunde testa 

dessa och få in feedback att justera efter. Det som jag dock inte tänkte på när jag gjorde mina 

mockups var att tjockleken på materialet inte skulle vara densamma som i slutmodellen. Detta 

ledde till att det blev yttermått som inte skulle rymma alla delar av skärmarna. Detta 

upptäcktes dock när väskan redan var sydd och skärmarna skulle monteras. Detta har känts så 

frustrerande då jag tycker att jag annars fick till en bra lösning på hur man skulle ha förlängt 

skärmarna. Som helhet så tycker jag ändå att jag har uppfyllt mitt syfte som var att skapa en 

lösning där barn i trångbodda hem kan få utrymme och ro till studier.  

 

Mitt arbete har präglats av social hållbarhet och detta är något som också reflekterats över. Att 

trångboddheten som jag beskriver och möjligheten till studiero i vissa fall styrs av ekonomi är 

bedrövligt. Speciellt utsatta blir till exempel människor som kommer från andra länder som 

oftast har sämre ekonomi och dessutom får svårare med språkinlärningen på grund av de 

dåliga förutsättningarna som ges. I dessa fall blir en lösning ännu viktigare och förhoppningen 

är att min produkt kan vara det som underlättar läxläsning i trångbodda hem. Jag har inte 
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kunnat lösa trångboddheten med mitt projekt och det har heller inte varit syftet men jag tror 

att min lösning kan bidra till att barn kan studera bättre och att det i sin tur kan förbättra 

prestationerna i skolan.  
 

 
6.1 Hållbarhet 

 
Som jag nämner kort i avsnittet om samhälleliga och etiska dimensioner så fokuserar detta 

arbete på den sociala hållbarheten. Den lösning som jag kom fram till förbättrar studieron för 

barn i trångbodda hem vilket i sin tur skapar social hållbarhet för både individen och 

samhället. Individen kan med mindre stress och störningar koncentrera sig på sina studier 

vilket ökar möjligheterna för bättre resultat i skolan. Den sociala hållbarheten är relevant för 

samhället då skolan tillsammans med hemmet ska utveckla starka individer för att kunna föra 

vidare kulturarvet från denna generation till nästa (Skolverket, 2018).  

Förutom den sociala hållbarheten så ville jag även att mitt slutkoncept/produkt skulle 

produceras av hållbara material i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att jag inte vill 

bidra till en sämre miljö när jag faktiskt har möjlighet att påverka vilka material som 

produkten ska vara producerad av. Materialen skulle även se till att det inte blev en ohållbar 

slit och släng produkt. Helhetsmässigt så tycker jag att jag lyckats med att göra mitt 

slutkoncept till en socialt och miljömässigt hållbar produkt.  

 

 
6.2 Utvecklingsmöjligheter 

 

Efter ett examensarbete med fokus på att skapa studiero för barn i trångbodda hem så har jag i 

slutändan kommit fram till att min lösning även kan användas av en ny målgrupp. Det 

portabla skrivbordet skulle med fördel kunna användas av vuxna och speciellt arbetspendlare 

som utnyttjar resetiden för att få arbete gjort. På tåg skulle det portabla skrivbordet kunna 

skapa mer avskildhet på den begränsade ytan som finns. Lösningen skulle även med fördel 

kunna användas på bibliotek eller andra offentliga platser där man vill skapa mer avskildhet. 

Jag ser även att man kan fortsätta utveckla funktionerna i produkten och addera till exempel 

belysning och mer fack.  
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Figurförteckning 
 
Figur 1. Undersökningarna av levnadsförhållanden, boende. Andel personer i procent efter indikator, 

hushållstyp, kön och årsintervall. Källa: (SCB, 2019). 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101B/LE0101B02/table/tableV

iewLayout2/?rxid=6c673d95-5f43-4c6d-8e9d-1145b8b9e755 [2019-02-20] 

 
Figur 2. Ett exempel på ett trångbott hem med markeringar baserat på frågan var barn studerar i hemmet.. 
Källa: Eget material 
 
Figur 3. En sammanställning av enkätsvar på frågan var barnen studerar i hemmet. Källa: Eget material 
 
Figur 4. En sammanställning av enkätsvar på frågan vad som är störande vid studerande. Med störningar av 
omgivning menas familj som avbryter och sådant som distraherar, till exempel tv:n. Källa: Eget material 
 
Figur 5. På denna fråga så fick jag in svar på andra ställen som barn kan tänkas att studera vid. Källa: Eget 
material 
 
Figur 6. Illustration av saker som används vid studier. Källa: Eget material 
 
Figur 7. En produkt som sätts på fönster och sänder ut frekvenser för att ta ut buller utifrån. Foto: 
https://s.abcnews.com/images/Technology/HT_sono_noise_cancelling_product_sr_131030_16x9_992.jpg 
[2019-03-22] 
 
Figur 8. Ljudreducerande (noisecanceling)hörlurar. Foto: 
https://cdn2.expertreviews.co.uk/sites/expertreviews/files/2017/08/best_noise-cancelling_headphones_2017_-
bose_quietcomfort_25.jpg?itok=BNgx7HmR [2019-03-22] 
 
Figur 9. Ljudabsorbent används oftast på kontor. Foto: 
https://www.kinnarps.com/contentassets/ded264c8285c4947a1389c5c0140be19/oktav-22.jpg?preset=product-
imageLg1x [2019-03-22] 
 
Figur 10. Ljudabsorberande växt. Foto: https://bettersoundproofing.com/wp-content/uploads/2019/03/Rubber-
plant.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 11. Ljuddämpande bås för inspelning av musik. Foto: 
https://www.atsacoustics.com/media/images/product_detail/voicecabinetwithmicro400.JPG [2019-03-22] 
 
Figur 12. Ljudisolerat kontorsbås. Foto: http://marro.com.pl/wp-
content/uploads/2018/01/Framery_O_in_showroom_2017-e1522934887127-357x535.jpg?x17137 [2019-03-22] 
 
Figur 13. bordsavskärmning på kontor. Foto: https://www.modalakontor.se/images/products/1241-abstracta-
postfack-akryl-1.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 14. Avskärmande och ljuddämpande kontorsbås. Foto: 
http://media.strategiskakustik.se/2014/06/Abstracta-Soneo-Skärmvägg-för-kontor.jpg  [2019-03-22] 
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Figur 15. Hängande avskärmning på stativ/fot. Foto: https://static.dezeen.com/uploads/2016/02/tomoko-
vivero-acoustic-trend-stockholm-design-week-2016_dezeen_936_3.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 16. Avskärmande hjälm med inbyggd teknik för konferenssamtal. Foto: 
https://static.interestingengineering.com/images/uploads/sizes/helmet4_md.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 17. Hopfällbart skrivbord. Foto: https://esfstream.com/wp-
content/uploads/2017/10/6efbb11a4e1f420865df242a25f48fff-portable-desk-folding-furniture.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 18. Hopfällbart skrivbord som fästs på vägg. Foto: https://i-
h1.pinimg.com/564x/48/5e/21/485e21007f66230702388358088c27f6.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 19. Hopfällbart skrivbord med förvaring. Foto: https://3.bp.blogspot.com/-
jqJmEmFoJi4/WCJIjf1or5I/AAAAAAAAAaU/0CB8CQm8kTA-
PNqiPuCtU8fAYfyf6csBACLcB/s1600/wall%2Bcab%2B2.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 20. Portabelt databord på stativ. Foto: 
https://images.prod.meredith.com/product/1eea54a1ff6384a5675cdbfe85a2dcaf/1510820748524/l/black-metal-
portable-laptop-stand-desk-hospital-sofa-bed-tray-with-cooling-pad [2019-03-22] 
 
Figur 21. Skiss på ett hopfällbart skrivbord. Källa: Eget material 
 
Figur 22. En prototyp av det hopfällbara skrivbordet med steg för steg på hur det fälls ut. Källa: Eget material 
 
Figur 23. Skiss på en avskärmande vas med ljuddämpande växter. Källa: Eget material 
 
Figur 24. Skiss på ett par glasögon med avskärmning på sidorna. Källa: Eget material 
 
Figur 25. Skiss på en ljuddämpande skärm som fästs fast på stol. Källa: Eget material 
 
Figur 26. Prototyp på skärmväggen som fästs på stol med test av ett alternativt stativ. Källa: Eget material 
 
Figur 27. Skiss på ett hopfällbart pluggbås av ljuddämpande tyg. Källa: Eget material 
 
Figur 28. Skiss på ett ljudisolerat hopfällbart pluggbås. Källa: Eget material 
 
Figur 29. Skiss på en tanke om att benen på ett bord skulle kunna fällas ihop och höjas/sänkas. Källa: Eget 
material 
 
Figur 30. Skiss på en uppblåsbar ljuddämpande hjälm. Källa: Eget material 
 
Figur 31. Skiss på en utdragbar skärm. Källa: Eget material 
 
Figur 32. Skiss på en hopfällbar skärm av ljuddämpande tyg. Källa: Eget material 
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Figur 33. Skiss i 3D/prototyp på hur ben fälls ut på ett bord. Källa: Eget material 
 
Figur 34. Portabel skärm. Källa: Eget material 
 
Figur 35. Skärmvasen. Källa: Eget material 
 
Figur 36. Hopfällbart skrivbord Källa: Eget material 
 
Figur 37. Skiss på ljuddämpande skärm som fästs fast på stolsryggen. Källa: Eget material 
 
Figur 38. Skiss på ljuddämpande skärm i skena som fästs fast på sidan av stolen. Källa: Eget material 
  
Figur 39. Skiss på ljuddämpande skärm på stativ inspirerad av natur. Källa: Eget material 
 
Figur 40. Skiss på ljuddämpande skärm på justerbart stativ. Källa: Eget material 
 
Figur 41. Skiss på utdragbar ljuddämpande skärm på justerbart stativ. Källa: Eget material 
 
Figur 42. Skiss på skärm i form av nät där växterna kan slingra sig. Källa: Eget material 
 
Figur 43. Skiss på en skärm i form av en hög kruka med ljuddämpande växter. Källa: Eget material 
 
Figur 44. Skiss på en skärm i form av en vas med ljuddämpande växter. Källa: Eget material 
 
Figur 45. Skiss på en skärm i form av rör med ljuddämpande växter. Källa: Eget material 
 
Figur 46. Skiss på hur man skulle kunna fälla ihop skrivbordet till ett platt paket. Källa: Eget material 
 
Figur 47. Skiss på hur man skulle kunna fälla ihop skrivbordet för att göra det mer portabelt. Källa: Eget 
material 
 
Figur 48. En prototyp av skissen i figur 47 på hur man steg för steg fäller ut skrivbordet. Källa: Eget material 
 
Figur 49. Ett portabelt skrivbord i väskform med ljuddämpande skärmar. Källa: Eget material 
 
Figur 50. I denna figur testas en utdragbar skärm samt höjd av skärm och storlek av bordsyta. Måtten 
på mockupen är 50x38x4 cm. Foto: Eget material 
 
Figur 51. I denna figur testas en lite mindre storlek på bordsyta och en annan variant på utfällbar skärm. 
Måtten på mockupen är 42x34x10 cm. Foto: Eget material 
 
Figur 52. I denna figur testas en riktigt liten storlek för att se hur mycket jag kunde minska ned bordsytan. 
Måtten på mockupen är 33x25x8 cm. Foto: Eget material 
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Figur 53. Test av högre skärmar. Måtten på mockupen är 40x35x7 cm Skärmarna som viks upp adderar 
ytterligare 12 cm på höjden. Foto: Eget material 
 
Figur 54. Väska med måtten 24x33x9 cm. Foto: http://assets.ellosgroup.com/i/ellos/ell_1020974_Fs [2019-03-
22] 
 
Figur 55. Väska med måtten 30x40x12 cm. Foto: 
https://d1zubn5gsgrqpe.cloudfront.net/images/product/adidas-originals_vaskor-
necessarer_svart_barnklader_30313-r5pt.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 56. Väska med måtten 39x29x10 cm. Foto: https://cdn.cdon.com/media-
dynamic/images/product/documentproduct/documentproduct/image2/sn_hst_vska_med_axelrem_-
_messenger_bag-36424194-11110965-xtrab.jpg [2019-03-22] 
 
Figur 57. Väska med måtten 34x24x10 cm. Foto: 
https://media.fyndiq.se/product/a9/88/88/f58a14c1fa20c11c32a67f5cbe62174b40/original.png [2019-03-22] 
 
Figur 58. Snabb skiss på hur man skulle kunna lösa öppning av väska med de vikbara skärmarna. Källa: Eget 
material 
 
Figur 59. Skiss på ett mönster inspirerat av naturens blad, tanken är att få in det på skärmarna. Källa: Eget 
material 
 
Figur 60. Måtten på slutprodukten. Källa: Eget material 
 
Figur 61. Foto på slutgiltig modell. Foto: Eget material 
 
Figur 62. Foto på den slutgiltiga modellen, blixtlås finns både runtom för att kunna fälla ut bordsytan 
samt ovanpå för att enkelt kunna stoppa ner saker. Foto: Eget material 
 
Figur 63. Foto på hur fullt utfällt skrivbord ser ut. Foto: Eget material 
 
Figur 64. Foto på hur halvt utfällt skrivbord ser ut, man kan även ta knäppa loss skärmarna ifall man till 
exempel bara vill ha en. Foto: Eget material 
 
Figur 65. Exempel på hur man kan göra sitt skrivbordet mer personligt genom att använda insidan som 
Anslagstavla. Foto: Eget material 
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